
Pá.ilyánatidokumentácĺó

Onkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérbeadására

Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefvárosi onkoľmányzata a Képviselő-testületének
.....ĺf0I6. (X. 06.) számíhatározata a|ap1an nyilvános pál|yázatot hiľdet a tulajdonát képezó
Budapcst VIII. kcľülct, Ullői űŃ 16ĺB.. szóm nlatt elhelyezked" 36763l0lV48 helyľajzi
számú, 118 m2 ďapteriiletű földszĺntĺ (kizárólag a Budapest, VIII. keľület, I.]tlői út 18.

szám alattĺ, 36764lolN1. hľsz..ú helyĺségekből megkłize|ithető), valamÍnt a Budapest,
VIII. kerület, tllĺĺ ĺt 1.8. szám alatt elhelyezkedő 36764lolNĺ. utcai fiildszĺnti és
pĺnceszĺnti,756 m2 alapteriiletű, és a 36764t0lN3 helyrajzi szátm a|attĺ, fłildszĺnti ,28 m2

alapterĺiletű (klzá.ľ.őilag a 36764ĺ0lN1 hľsz..ú helyiségekből megközelíthető)'
mindiisszesen 902 m2 alapteriiletĺĺ iiľes łinkoľmányzati tulajdonú, nem lakás céljára
szolgáló helyiségek együttes béľbeadásáľa.

A Kiíró jogosult a veľsenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkül
visszavonni, és eľről köteles hiľdetményt kifliggeszteni. A veľsenyeztetési e|járás
visszavonása esetén _ amennyiben a dokumentációt az ajánLattevo ellenéľték fejében kapta
meg _ a Kiíró kĺiteles az e||eĺértéket visszďizetni, ha az ajónlattevő a dokumentációt
visszaadja. A páIyázati dokumentáció ellenértékét aKiírő ezen kívül semmilyen más esetben
nem fizeti vissza.

1. Apá.tyánati kiírás adataÍ

A'pályánat kĺíľója:

A' páiy ánat B onyolítój a :

A páiyánatjellege:

Apá.ilyź.zat célja:

A' pálty ánatĺ dokumen táciő ár az

A pá.ily ázati dokumentáció megvásárlásának

helye, ĺdeje:

B udapest J ózsefváros i onkorm ány zat

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

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

Nyilvános egyforduló s pá|y ázat

Béľbeadás

20.000,- Ft + ÁFA
átutalással fizetendő a Józsefváľosi
Gazdálkodási Kcizpont ZÍt. K&H Bank
ZÍt.-né| vezetett 10403387-00028859-
00000006 számí szám|ájára (megjegyzés
rovat: helyiségek címe, megvásáľló neve
(cégnév)

páIyázati dokumentáció áÍáľlak átuta|ása
után, átutalási bizoĺy|at bemutatásával
Józsefváĺosi Gazdálkodási Központ 7rt.
Kereskedelmi Célú béľbeadási Iľoda

1083 Budapest, Losonci u. f. I. em. 13.

szoba
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Äz aján|ati biztosíték iisszege:

Äz aján|ati bĺztosíték befizetésének módja,

számlaszám:

Az aján|ati biztosíték befizetés beéľkezésének

hatáľĺdeje:

A' páiy ánatok leadásának hatáľideje:

A pá.ily ánattal kapcsolatban további ĺnfoľmáció

kéľhető:

A' pá.ily ázattal éľĺntett ĺngatlan megtekinthető :

A pá,ily ánatok bontásának ĺdőpontj a:

A' páiy ázatok bontásának helye:

2016. oktĺóbeľ 20.tő| ügyfélfogadási
időben.

bruttó 3.601'.467,.Ft

átutalás, a Józsefváľosi Gazđálkodási
Központ Zrt. K&H Baľ'k ZÍt.-né| vezetett
10403387-00028864-00000008 szátmű
számláĄára

2016. november 08. (kedd) 2400 őráůg

2016. novembeľ 09. (szerda) 14oo őráig

Keľeskedelmi célú bérbeadási koda

Tel. : 06- 1 333-67 81,1 118, / 126, 2L6-6962

2016. október 21. és 2016. november 04.
között előzetes egyeztetés szĹikséges a
Budapest VIII. keľület, Tavaszmezo v 2.
szám alatti kodában, va1y a 06 20663-
7496, vagy a 06 fO27I-0960
telefonszámokon

2ot6. novembeľ 10. (cstitörtök) 1430 óra

1083 Budapest, Losonci u. 2. I. em.
tfugya|ő. Az aján|attevo a pá|yázat
bontásan jelen lehet.

AĺpáiJyánat eľedményét megállapítő szervezet: Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi
onkoľmányzat Képviselő-testülete

Apá|yánat elbíľálásának határĺdeje, és a

váľható eľedményhĺľdetés: 2oÍ7.január 09.

2. !ĺ páiyánattal érintett ĺngatlan:

Üllői út 16/8.

Ülloi ĺt ta.
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A Kiíľó kĺkłitĺ' hogy a fentĺ helyĺségekre nem adható be olyan ajánlat, amely a
Képviselő.testiilet 24812013. (vI. 19.) számú határozatának 8. a) pontja szeľĺntĺ 25 %o.os

bérleti díj kategórĺába tartoző (italbolt' dohányáľusíúásjátékterem, szexshop), illetve
nyĺlvános inteľnet szolLgáitatźls (internet kávéző, call centeľ, stb.) tevékenységvégzésére
vonatkozik.

Mĺĺszakĺ jellemzők:

Az ingatlarlokat magába foglaló épület az 1900-as évek elején épült, hagyományos tégla
szeľkezettel pince + földszint + 4 emelet kialakítással. A ftildszinti rész uzLethelyiségei a
tfusasház udvara alá is benyilnak, ahol átriumos kialakítással felülvilágító ablakok biztosítjak
a természetes megvilágítást. A földszinti ľészből nyílik a pince. A földszint és a pince is több
kisebb és egy nagyobb helyiségekľe osztott. A szinteket 500 kg teheľbírású teherlift köti
össze. A fĺildszinten üzlethelyiségek, irodák, vizesblokkok, a pincében raktárak és a
légtechnikai gépészeti helyiségek taIáłLhatő. A belmagasság a földszinten 4,2 _ 4,4 m, a
pincében 3,0 m. A külső ĺyí|ászárő fémszetkezetu, az tivegezett portálajtó és a faszeľkezetíĺ
poľtálablakok közepes állapotúak. A belső ajtók fém- és faszerkezetuek, a padozat beton,
amely a földszinten pvc-vel, járólapokkal, a pincében cementlapokkal burkolt. A falak
vakoltak,|ambériázottak,tapétázottak,festettek,csempézettek.

ĺ,z Üľoi lit 16tB. szám a|atti 36763totN48 hrsz.-ú helyiségek fútési rendszere kĺjzös
háIőzaton mfüĺidik az Üll0ĺ út 18. szátm alatti 36764ĺ0tN1 hľsz. alatti helyiségek
pincefűtésével. A többi ľészen padlófrĺtés van kialakítva. A két rendszeľt azulLoi út 18. szám
a|atti,36764ĺ0ĺNl hľsz.-ú helyiségekben lévő kazfulházba telepített, kétkazán működteti. A
két külĺin nem választható helyiségekben Üilői űt |6tB.36763tOlN48 hľsz.-ú és az Üilői út
|8.3676410|N 1 hľsz.-ú helyiségekben) lévő vizesblokkok egyetlen vízfogyasztást mérő &ára
vannak kcitve, mely óra azĺJIIoi út 18. 36764l0tV1 hĺsz.-rí helyiségek pinceszintjén keľült
kiépítésre. A helyiségekben lévő kĺizmúvek felülvizsgálata, cseréje, szabványosítása
sztikséges.

Fentiek értelmében a helyiségek csak egytittesen hasznosíthatók.

3. Apáůyánat célja, taľtalma

A bérbeadásra kertilő nem lakás céIjára szo|gá|ő helyiségek a Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefvárosi onkormányzat kizárő|agos tulajdonát képezk, béľbeadásukĺa a nemzeti
vagyonĺól szőIő 2oII. évi CXCVI tv., a Budapest Józsefváľosi onkormányzat vagyonáról és
a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásríľól szőIó 66l20If. (XII. I3.) számĹl
<inkormányzati rendelet, a Képviselő-testület I36lf0I6 (VI.02.) számú' hatáltozata
(Versenyeztetési szabáiyzat), és az onkormányzat tulajdonában áiló nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) önkoľmányzati
rendelet vonatkozik.

A Kiíró a 2. pontban körĹilírt helyiségeket adja béľbe a nyertes aján|attevo tészére
határozat|arl időre 30 napos felmondási idő kikötésével. Amennyiben az ajáĺIattevő ettől
e|térő béľleti jogviszony időtartamot (p1.: hatźttozott idő, 5 évľe) kíván |étesíteni, azt a
pá|yázatábarl az ajánlati összesítőn jeleznie kell. Hatáľozott idő esetén a maximális időtaĺtam
15 év lehet.
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A béľleti szeľződésben foglalt bérleti díj évente, az adott év januáľ l-től a KSH által kijzzétett
e|őzó évi inflációs index mértékével emelkedik. A béľleti díj emelkedésének első időpontja
f0I7.január hónap. A janurír havi emelés <isszege februáľ hónapban kerül szám|ázásra.

A helyiségek minimális havi bérleti díja a 2. pont a|atti táb|ázatban ta|álhatő. KiÍľó óvadék
megfizetését köti ki, melynek mértéke a havi bruttó bérleti díj háromszoľosa. Az aján|ati
biztosíték ĺisszege az ővaďék összegébe beszámításľa keľül.

Kii.ró kiköti, hogy a bérleti szerzodés hatáIyba lépésének t.eltétele közjegyzoí előtt egyoldalú
kĺitelezettségvál|a|ő nyilatkozat a|á,íĺása, melynek költségét a Bérlő viseli.

A helyiségek átalakítása, átépítése, felújítása esetéľe is a fent hivatkozott jogszabályok az
irányadók, melyhez a béľbeadó nevében a tulajdonosihozzájárulást a tulajdonosi joggyakorló
adja ki a munkálatok megkezdése előtt. Eszeľint a helyiségekben folytatni kívánt
tevékenységgel kapcsolatban a helyiségeket magálbarl fogIaló tátsasház és az engedé|yező
hatóságok, szakhatóságok, és kĺjzüzemi szolgáltatók nyL|atkozatait a bérlőnek kell
beszereznie. A bérbeadás soľán az onkoľmányzat nem szavatolja, hogy béľlő a helyiségekben
az á|tala kív ánt tevékenys é get fo l ytathatj a.

A Kiíľó kiköti, hogy jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvanítani, amennyiben olyan
tevékenységvégzése érdekében t<iľténő bérbevételi aján|atérkezik, amelyet az onkormányzat
nem prefeľál,toválbbájogosult apźlyázat eredményét a helyiségekben végzenďo tevékenység
tekintetében a benyíjtott aján|attó| eltérő feltétellel megállapítani'

4. A' páiy álzaton töľténő részvétel feltételeĺ

Az aján|attevo tészt vehet apályázaton amennyiben:

a) megvásáľolja aPályźnati dokumentációt, és az errol sző|ó igazolást csatolja,

b) az ajánlati biztosíték összegét megfizeti és azhatáttidőn belül beéľkezik,

c) az ajánlatok leadásának határidejéig az aján|atált benyujda.

A Kiíľó kiköti, hogy az ajánlattevő magánszemély nem lehet.

5. Az ajánlat tartalmi követelményeĺ

A veľsenyeztetési eljárás nyelve a magyar.

Az aján|attevőnek:

a.) az ajĺánlatban közölnie kell a ĺevétlcégnevét, székhe|yét, adőszźLÍÍIáLt, adőazonosító számát,
cég esetében cégszőlmát, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszámla számźĺt, az
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b.) az aján|athoz kell csatolni a pá|yázott nem lakás célú helyiségeknek megfelelő ajĺánlati
biztosíték befizetését visszavonhatatlanul igazo|ó áltutalás teljesítését igazo|ó bankszámla
kivonatot.

c.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy vállalja a Pílyázati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb feltételeket, továbbá a pályázat céljĺának
megvalósítását. Az aján7attevőnek ajĺánlatában meg kelljelölnie a bérbevétel időtaĺtamát.

d.) az ajánlatbarr nyilatkoznia kell arról, hogy távonatkozóan a 201'5. évi CXLIII. towény 62.

$ (1) és 63. $ (1) bekezdésben foglalt kizárő ktirĹilmények nem állnak fenn.

e.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjára behajthatő koztaĺÍozása
nincs. E nyilatkozat me|Lé kell csatolnia a NAV igazo|ásźlt arról, hogy nem áll fenn
koztartozása.

,FoJ
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f .) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíľóval szemben adó és béľleti díj tartozása
nincs, továbbá a Kiíľóval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége
nincs,

E.) az ajránlatban nyilatkoznia kell aľról, hogy ellene végrehajtási eljáľás nincsen folyamatban.

ÍIa az ajánlattevő egyéni vá||a|koző, fentieken túl

h.) az aján|atáłloz csatolni kell a vállalkozői igazolvány 30 napnál nem régebbi hiteles
másolatát

Ha az aján|attevő nem egyéni vállalkozó, fentieken túl

i.) az aján|atźłloz csatolni kell a tĺíľsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a
társaság képviseletére jogosultak a|áńĺási címpéldányának eredeti pé|dányát vagy hiteles
máso1atát.

j.) az ajánlatbaĺl nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-,
fe|számo|ás i é s vé greh aj tás i elj ráľás nincs folyamatb an.

k.) az ajánlatban nyilatkoznia kell aľról, hogy a nemzetí vagyonĺól szó|ó 2oI1. évi CXCVI.
tĺiľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint átláthatő szeľvezetnek minősül.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról és igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonĺól szóló
2oI1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szervezet, me|yet az
eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonattal vagy végzéssel aszeÍvezetbejegyzéséľől
tud megtenni. Amennyiben ezen okirat a|apjan nem igazolhatók a tĺirvény 3. $ (1) bekezdés 1.

pontjában meghatálrozott feltételek, további okiratok becsatolása szfüséges (pl: több mint
257o-os tulajdonnal bíľó jogi személy 30 napnál nem régebbi 30 napnál nem régebbi hiteles
cégkivonata, külföldön bejegyzett cég esetén annak hiteles foľdítása is).

Amennyiben az ajánlattevő nem egyéni vállalkozó' a versenyeztetési eljárás során benýjtott
ajánlatát, továbbá az ajźn|at mellékleteként benyíjtott valamennyi nyilatkozatát cégszeru
aláÍľással kell ellátnia. Cégszeru aIáírás során a cég képviseletéľe jogosult szemé|y|személyek
a társaság kézze|, vagy géppe| írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve aIá nevétJnevtiket
oná|Iőan/együttesen írjalírják alá hiteles céga|áírási nyilatkozatuknak megfelelően.

A Bonyolítő az ajźn|attevőt _ az összes ajĺánlattevő számátra azonos feltételekkel _ ajĺínlott,
tértivevényes levélben, 5 munkanapos hatáľidő kitűzésével felszólítj a az ajźn|attal kapcsolatos
formai vagy taĺtalmi hiányosságok pótlásríra, ameĺmyiben a sztfüséges nyilatkozatokat,
igazolásokat nem megfelelően, ill. nem teljes könien csatolta. Amennyiben az aján7attevő a
felhívás kézhezvételét kcivetően az abbarl megjelölt hatáľidőre a hiányt nem' vagy nem teljes
ktinĺen pótolja, úgy ajánlata a hiránypótlási határidő elteltének napját követő naptól
éľvénytelennek minősül, és a pá|yázat tov álbbiľészében nem vehet részt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányolaól és a hiánypótlási
hatáĺidőről egyidejtĺleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajanlattevőt.

A hiránypótlás nem terjedhet ki az aján|at módosításĺíra.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajźnIatteví| aján|ata érvénýelennek
minőstil, amennyiben

a.) az aján|ati biztosíték tisszege a páĺIyázati dokumentáció 1. pontjában meghatározott
határidőn belül nem keľül jóváírásra a Kiíró bankszátm|ájarl,

b.) nem jelöl meg bérleti díjat.
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6. Az ajánlat foľmai kłivetelményeĺ

A pályáző pályázatát zárt, je|zés nélküli boľítékban, 1 példányban köte|es az ajánlatok
benyrijtására nyitva á1ló hatĺáľidőben és helyen, az adottpá|yázatra utaló jelzéssel, a páiyázati
felhív ásb an me ghatátr ozott módon b enyúj tani.

Az aján|at mĺnden oldalát folyamatos számozással kell etlátnĺ és łissze kell fűzni. Az
oldďak sorľendjét a 1.1'. sz. melléklet tarta|mazza.

Az iratot|ezőlťt, sértetlen borítékban, személyesen, kézbesítő vagy futĺár ítjánvagy postai úton
lehet benffitani. A borítékĺa kizáró|ag apá|yázattátrgyátkell ráírni, az a|ábbiak szerint:

,, Budapest vlil. keľület ülĺĺ ĺt !6tB.,Üľĺĺ ĺt 18. szám a|atti,36763totN48,
36764l0lNI,36764l0lN3 hľsz..ú, nem lakás céljáľa szolgáló hetyiségek egyĺittes

bérbevétele''

A Bonyolító |ezőlrat|an vagy sérült borítékot nem vesz át.

A Bonyolítő az ajźnlattételi határidő lejĺárta utián csak abbaĺr az esetben vesz áú aján|atot,ha az
ajőn|attevő vagy meghata|mazottja az aján|attételi hatáľidő e|őtt az ajánlattételi felhívásban
megjelĺilt helyen megjelent, de azt méltányolható okból a Bonyolító érdekkörében felmeľült
okból nem tudta időben benyijtani (pl.: sorban állás). A Bonyolító minden aján|attéte|i
határidőn túl benyújtott ajĺánlatot éľvénýelennek nyilvánít.

Amennyibeĺ az aján|attevő a versenyeztetési eljárás báľmelyik szakaszźtbarl meghatalmazott
űtján jár el, a teljes bizonyítő eĘrĺ magánokiľatba foglalt meghatalmazás eređeti példányát is
mellékelni kell az aján|athoz. A Polgáľi Peľľendtartás 196. $-a szerint a teljes bizonyító erejű
magánokiľatnak az a|ábbí feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) akíállítő az okiratot saját kezűIeg írta és a|áírta;

b) két tarl(l az okiraton a|áírásáxa|' igazo|ja, hogy a kiállító a nem áIta|a írt okiratot előttfü
Írta aIá, vagy a|áítását előtttik sajátkezú a|áírásának ismerte e|; az okiraton a tanfü
lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;

c) akiá|Iító a|áírása vagy kézje1ye aZ okiraton kozjegyző által hitelesítve van;

d) a gazđálkodő szervezet źLIta| üzleti kĺjrében kiállított okiratot szabályszeruen alá,,írták;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készített okirat szabá,Iyszeľu ellenjegyzésével bizonyítja,
hogy a kiállító a nem á|ta|a írt okiľatot előtte ftta a|á, vagy a|áftá,sát előtte sajátt kezu
aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával a|áírt
elektronikus okirat taľtalma azigyvéd álta|készített elektronikus okiľatéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiľaton kiállítója minősített elektľonikus aláírást helyezett el.

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vál|a|kozó, a versenyeztetési eljrárás során nevében
nyi|atkozatot maga vagy meghata|mazottja ítjan tehet. Amennyiben az ajánlattevő jogi
személy vagy egyéb szewezet, a versenyeztetési eljárás soľán nevében nyilatkozatot a
képviseleti joggal rendelkező személy, vagy e jogi szemé|ylszervezet meghatalmazottja tehet.

7. Az ajánlat módosítása

Az ajánlattevó az ajánlattéte|i hatráridő Lejártáig módosíthatja va1y visszavonhatja pályázati
aján7atát, az ajánlattételi hatáľídő |ejártáft kcjvetően azonban a benyíjtott ajánlatok nem
módosíthatók.

Az ajánlati kötöttség az aján|attételi határidó|ejártźnaknapjával kezdődik.

.h'l
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8. Ajánlatĺ kłitöttség

Az aján|attevő 60 napig terjedő ajánlati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajáűt7attéte|i

határidő lejáĺtának napjával kezdődik. Az aján|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a
Kiíró az ajánlatok bírźůatátra vonatkozó határidőt elhalasztotta, űEy vállalja az ajánlati
kötöttség ugyanannyi nappal töľténő meghosszabbításáĺt.
Az ajátn|ati kötöttség tartalmanak meghatározásáľa a Polgríľi Törvénykönyvľől szőIő 2oI3. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései iľanyadóak, kĹilönos tekintettel a 6:64. $-ra.

Az ajánlat olyan megállapodást, kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely legalább a töľvény
alapján lényegesnek tekintett szeľződéses elemeket tarta|mazza, s egyértelműen kitiinik
belőle, hogy az abban foglaltak ügyletkĺitési akaratot ttikröznek, tehát a nyilatkozó _
elfogadás esetén _ aztmagáranézve kötelezőnek ismeľi el.

Az aján|ati kötöttség azza| ját, hogy ha a másik f'é| az adott időhatĺíron belül az ajźnlatot
elfogadja, a szerzodés a törvény rendelkezése folytán létľejön' Az ajánlat megtételével tehát
fiiggő helyzet alakul ki, mely az aján|ati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az ajánlattevő az ajźnIati kötöttségének ideje a|att ajźtil,atát visszavonja, a
b efizetett aj án|ati b iztos ítékot elves zti.

A Kiíró az aján|ati biztosítékot a fe|híváls visszavonása, az eljáľás eredménýelenségének
megállapítása esetén, illetvę _ az ajőn|atok elbírását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők
részéte köteles a közléstől számított 15 munkanapon beltil visszafizetni. A Kiíró az aján|atí
biztosíték után kamatot nem fizet,kivéve, ha a visszafizetési hatríridőt elmulasztja.

9. A' pá.ily ánatok bontása

A pá|yázati ajánlatokat tartalmazó zárt boľítékok felbontását a Bonyolító végzi a pá|yánati
felhívásban megjelölt időpontban. Az ajan|atok felbontásán, a Bonyolítón kívtil megbízott
jogi képviselőjének is jelen kell lennie, továtbbájelen lehetnek az ajánlattevők, valamint az
általuk írásban meghatalmazott személyek. A képviseleti jogosultságot megfelelően igazolni
kell (személyi igazolvány, meghat a|mazás).

Az aján|attevők a bontás időpontjáľól kültjn étesítést nem kapnak. Az ajźn|atok felbontásán
j elen lévők j elenléttik igazolásáraj elenléti ív et írnak a|á.

Az ajánlatok felbontásakoľ a Bonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét
(székhelyét), az általuk felkínák béľleti díj ajánlatot, az ingatlanban végezĺi kívánt
tevékenysé get, az egyéb vállalásokat.

Az ajánlattevő a fenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Bonyolító az ajánlatok felbontásárő|, az aján|atok ismertetett tarta|mfuől jegyzőkönyvet
készít, amelyet az aján|attevőknek erre vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A
jegyzőkönyvet a Bonyolító képviselője és a jegyzőktinywezető fuja a|á, és a bontáson
megjelent ajánlattevők kciztil felkért személyek aláÍľásukkal hitelesítik.

to. Äz ajánlat érvénytelenségeĺnek eseteĺ

A Bonyolító érvénýelennek nyilvánítja az ajźnl'atot,ha

a.) a felhívásban megjelölttől eltérő módon (elektronikus úton) kézbesítették,

b.) az ajárĺIattevo az ajánlattételi hatráridőn túl nýjtotta be ajánlatát, yagy az ajánlat az
ajánlattéte|i határidőn túl érkezik be,

c.) azt olyan ajánlattevő nýjtotta be, aki az onkoľmányzattal szembeni korábbi fizetési
kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj' stb) nem teljesítette,
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d.) a pá|yáZatot nem a Kiíľó álta| jővőhagyott tartalmri nyomtatványnak megfelelő formában
és adatokkal nýjtotta be,

e.) az ajánlattevőnek a pályázati dokumentációban szereplő iratokat, igazolásokat nem, vagy
nem aZ előírásnak megfelelően csatolta, ideértve, ha az ajánlattevő nem csatolta anól
szóló nyilatkozatált, hogy nincs köztaľtozása, (adő, vám, társadalombiztosítási jáľulék és
egyéb, az ái|arnháztaťĺás más alrendszeľeivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége), ha
ezek csatolását apá|yázati kiÍľás e|oírta,

f.) az aján|at nem felel meg a páiyázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy
az ajőn|attevő nem tett apáIyáĺzati dokumentációban foglaltaknak megfelelő ajánlatot,

E.) az ajánlattevő valótlan adatot közĺilt,

h.) az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a rendelkezésére álló hatáľidőn
belülnem vagy nem teljes könĺen tett eleget,

i) amennyiben az ajanlatban foglalt tevékenységi köľ végzését magasabb szintű jogszabály
kiztuja.

Aze|játás további szakaszátbarlnem vehet résztaz, aki érvényte|enpáLyázati ajánlatot tett.

1'1. A páůyázati ajánlatok elbírálása, az elbíľálás szempontjaĺ

A Bonyolítő apáIyázati dokumentációban igényelt iľatokon és adatokon túlmenően is jogosult
megvizsgállni az aján|attevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt
dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

A benyrijtott ajĺánlatok alapján a Bonyolító értékeli apályázatokat, megllatátrozza a benffitott
páIyázatok sorrendjét, és javaslatottesz a Kiírónak apályázat eľedményének megállapításálra.

Ameĺľryiben a benffitott ajánlatok alapján több ajanlattevő a meghatározott éĺtékelési
szempontok szerint a legmagasabb pontszámot éri el, a Bonyo|ítő a második fordulóbaĺl -
ezen ajánlattevőktől _ új ajránlatot kér. Amennyiben ismételten azonos ajánlatok éľkeznek,
Bonyolító addig kér be újabb ajánlatokat, ameddig olyan ajźn|at nem érkezik, amíg nem
váiasztható ki a meghatáltozott értékelési szempontok szerinti legmagasabb pontszámot e|éro
ajánlat.

A pá|yázatok eredményét a Kiíró á||apítja meg. A pályázati ajánlatok eredményét Kiíró a
bontástól számított 60 napon belül állapítja meg. Az eredmény megállapításának hatáľideje
egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Az Ĺlj határidőľől, illetve annak
fiiggvényében az aján|ati kdtöttség időtaľtamanak meghosszabbításától a Bonyolító köteles
hiľdetményi úton táĺjékoztatni az éľintetteket.

A KiÍró a pályźnati dokumentációbaĺl meghatáĺozott éĺéke|ési szempontok alapján á||apítja
meg a pályázat eľedményét és rangsoľolja a páiyázati ajánlatokat. ApáIyázat nyertese az, aki
a pályázati dokumentációban rogzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott éľtékelési
szempontok alapján legjobb ajánlatott tette.

A Kiíró jogosult a pá|yázat eredményét a benýjtott ajánlatban foglaltaktól eltérő feltétellel
megál1apítani.

A Kiíró a Ptk. 6:74 g (2) bekezdése alapján kiköti, hogy a páiyázati felhívásban foglaltaknak
megfelelő, legkedvezőbb ajránlattevővel szemben is fenntaľtja a jogátt arra, hogy ne kössön
béľleti szerződést.

Äz e|bírá,Jtáls fő szempontja:

. az ajánlott béľletĺ díj összege.

b(
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A pá|yázati ajánlatok elbíľálása soľán a Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a pá|yázati
ajánJ,attevótó| az ajránlatban foglaltak pontosítása éľdekében. A Kiíró a felvilágosítás kéréséről
és annak tartalmáľól haladéktalanul írásban éľtesíti a tĺibbi pályázati ajánlattevőt is'

12. osszeférhetetlenség

A versenyeztetésí eljárás soriáĺl összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a veľsenyeztetési
eljárás bonyolításában vagy az ajátrlatok elbírálásában olyan személy vesz részt, aki maga is
ajánlattevő, vagy

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

b.) annak munkaviszony alapjan felettese vagy alkalmazottja,

c.) akitől bármely oknál fogva nem váľható eI az.jgy elfogulatlan megítélése.

13. A pá|yánati eljárás érvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

A Kiíró éľvénytelenné nyilvánítja a veľsenyeztetési eljárás, ha

a.) az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették,

b.) valamelyik ajánlattevo az eljríľás tisztaságát vagy a többi ajánlattevó érdekeit súlyosan
séľtő cselekményt ktivet el.

A Kiíró eređménýelennek nyilvanítja az eljárást,ha

a.) nem érkezett aján|at,

b.) az ajánlattevőkkizáró|ag érvénytelen ajanlatot nyújtottak be,

c.) az ajránlatok bíĺálata során a Bonyolító az tisszes ajánlatot érvénýelenné irárryította,

d.) az onkormĺányzat érdekeinek védelmében.

Eredménýelen eljárás esetén a Kiíró dtjnt a további vagyonügyleti eljáľásľól.

1'4. Eredményhĺrdeté s, szerződéskötés

A páIyázat eredményéről a Kiíró legkésőbb 201l. januáľ 09.ig dönt, amelyről Bonyolító 15
napon beltil valamennyi ajránlattevőt íľásban értesíti.

A Béľbeadó apáiyázatnyeľtesével a dcĺntés átvételétkövetően az onkormányzattulajdonában
álló nem lakás céljáľa szolgźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (vI. 20.)
önkormányzati reĺdelet 18.$-ában foglalt határidőn belül bérleti szerződést ktit. A nyeľtes
ajád'attevo visszalépése esetén a bérbeadó jogosult a páiyázati e|jálrás soron kcjvetkező
helyezettjével béľleti szerzőđést ktitni, amennyiben a pályázat eľedményének
megá||apításakoramásodiklegjobbaján|atmeghatőĺozásrakerült.

A nyeľtes ajánlattevő esetében a beťlzetett aján|ati biztosíték a fizeteĺdó óvadék összegébe
beszámításra kerül, azonban ha a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható, vagy
érdekkcirében felmerült más okból hiúsul meg, az aján|ati biztosítékot elveszti. Az elvesztett
ajánlatibiztosíték a Kiírót illeti meg.

1.5. Egyéb ľendelkezések

Az lngatlarlok megtekinthetők a dokumentáció I. pontjában megjelölt időpontban, azonban a
megtekintés időpontjáró| aJőzsefváĺosi Gazdálkodási KözpontZrt. munkatáľsával.

Az aján|attevó az ajánlatok felbontásig ktjteles titokban tartani az ajźnlatának taľtalmát, és a
Kiíró áital a részletes dokumentációban vagy brármely módon rendelkezésére bocsátott
minden téný, információt, adatot kĺiteles bizalmasan kezelni, anól tájékoztatást harmadik
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személynek nem adhat.Ez a tilalom nem terjed ki a finanszítoző bankkal és konzorciális
ajánlat esetén a résztvevőkkel való kapcsolattartásra. Ha az ajźn1,attevő vagy az érdekköľében
álló más személy apá|yázat titkosságát megséľtette, a Bonyolítő az aján|atáú érvéryĄelennek
nyilvanítja.

A Bonyolítő az ajránlatok tarta|máú a pályázat |ezőlrásáig titkosan kezeli, tartalmukľól
felvilágosítást sem kívülállóknak, sem apályázaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az aján|atokatkizátő|ag elbírá|ásra használhada fel, más célú fe|haszná|ás esetén az
ajánlattevővel kiilĺjn meg kell aľról állapodnia.

A Kiíró a páIyázati eljráĺás során készítettjegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, toválbbá' ilyen jellegu e||enőrzés esetén az ellenőrzést végzo sZeľV, személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefváľosi onkormáĺyzat Képviselő-testületének 136ĺ2016. (VI. 02.) határozata, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok ľendelke zései az iľányadóak.

Budapest,

Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefvárosi onkormányzat

nevében e|játő

Józsefvĺárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

frRI
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Mellékletek:
1. számímelléklet: Jelentkezésilapegyénivállalkozókszámára
2. szám(l melléklet: Jelentkezési lap jogi személyek és egyéb szewezetekszámára
3. szátmú'melléklet: Ajĺánlatiösszesító
4. szátmű mellék]et:NyiIatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról,

végrehajtási elj árásról
5. számí melléklet: Nyilatkozat a pát|yázati feltételek elfogadásárőI, szerzódéskĺitésről,

szeľződéskötési képességľől, aj ánlati ktitöttségľől
6. száłmű melléklet: Nyilatkozat Kiíľóval szemben fennálló tartozásróI, továbbá adó és

uáoľ *oai ĺ'a behaj that ő koztartozásr ő|
7. számí melléklet: Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról
8. számí melléklet: Nyilatkozat a bankszámlaszámrő|
9. számú'melléklet: Nyilatkozat a szewezet őlt|źtthatőságárő|
10. száműmelléklet: Bérleti szerzóďés tervezet
11. szátmú,melléklet: osszefoglaló a benyújtandó aján|at formai és taľtalmi

kĺivetelményeiĺől
12. szálmú,melléklet: Általránostájékoztatő

T7
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1' számú melléklet

a Budapest vlil. keľület, Ülloĺ ĺt |6ĺ8. és az tlllĺĺ út 18. szám alatti,36763t0tv48,
36764lolN1,36764l0lV3 helyrajzĺ számű nem lakás céljára szolgáló helyisógek egyiittes

bérbeadása

Jelentkezésĺ lap

egyéni vállalkoz őlk számá.ľa

Budapest,

Az ajánlattevő neve:

Székhelve:

Telefonszáma:

Faxszátma,.

E-mail címe:

fJnnląn

o-Í-l^-'^-^+A L^-1-:A

Bankszámlaszáma:

Meshatalmazott nevel:

Telefonszáma:

Faxszáma.'

E-mail címe:

ĺl\r
Vnĺ
Ü\

l Meghatalmazott esetén

ajránlattevő aláírása

l8
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2. számú'mel|ék|et

a Budapest vln. kerület, tllĺĺ ĺt l6tB. és az Üllĺĺ út 18. száma|atti,36763totN48,
36764l0lN|,36764l0lV3 helyrajzĺ számű nem lakás cé|jára szolgáló helyĺségek együttes

bérbeadása

Jelentkezésĺ lap
jogi személyek és egyéb szervezetek számáľa

Budapest,

Jogi szemé|ylszervezet neve,
cégfotmája:

Székhelve:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Statisztikai számiel:

Cégnyilvántaľtási/nyilvántartási
ąqírĺ:.c.

Adószáma:

S zátm]av ezető banki anak neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meshatalmazottnevez:

Telefonszáma:

Faxszáma..

E-mail címe:

2 Meghata|mazott esetén

cégszeru a|áírás

19
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3. számú melléklet

a Budapest vln. keriilet, tlllĺĺ ĺt 16/8. és a,vllĺiút 18. számalattĺ, 36763totN48,
3ďI64l0lNL,36764l0lN3 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek együttes

béľbeadása

łĺ,Ńlĺ'ľl osszpsÍľŐ

Alulírott. .....(név/jogi
szeméIyl szervezet neve) a Budapest VIII. szám alatti,

..l...l... heIyrajzi számű nem lakás cé|játra szolgálő helyiségek béľbeadására kiírt
pályázatra ajĺánlatomat az alábbiakban foglalom össze:

Nettóhavibérletidíj ajránlat: ....... ...'....Ft

Bérbevétel időtartama* : határozat|arl l határozott idő : . . . . . . . . . .év

A bérbevétel céIja/ helyiségekb en v égzeĺdő tevékenység:

Szeszesitalt xkívánok foľgalmazni / nem kívánok forgalmazni.

(A helyiségekbenvégezĺi kívánt tevékenységhez szükséges TEÁOR körľel rendelkezni kell.)

Egyéb vállalások:

Budapest,

aj ánlattevő aláír ásď cégszeru aláírás

4 x-galmegjelölt részĺé| a megfelelő szöveg alőłlűzaĺdő.

\r
j'{
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4. számú melléklet

a Budapest vln. keľület, tnlĺi ĺt L6ĺB. ésaz tĺllĺĺ út 18. számallatti,367631otN48,
36764l0lNl,36764lolN3 helyľajzi száműnem lakás céljáľa szolgátó helyĺségek együttes

bérbeadása

NYILATKOZAT

Végelszámolásľól, csődeljáľásról, felszámolásról, végrehajtásĺ eljárásról

Alulírott. (név) kijelentem, hogy az egyéni
vállalkozásom ellen végľehajtás elj árás folyamatban xvaďnincs

Budapest,

aján|attevő aLáírása

Alulírott.
( ogi szemé|y l szerv ezet neve) képviseletében kij elentem, hogy a táľsaság/s zerv ezet

. végelszámolás alatt *á|Unemá||

. ellen csődeljárás folyamatban xvan/nincs

. ellen felszámolási eljárás folyamatbaĺl xvaďnincs.

. végrehajtási eljáľás folyamatbarr *vaďnincs.

Budapest,

4 x-gal megjeltilt részné| a megfelelő szöveg a|źůlűzandó.

cégszeríi aláírás

fl 4

vidaknecs
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5' számú melléklet

a Budapest vlil. keriilet, Üllĺĺ ĺt 16/8. és a" tnlĺi |ĺt 18. szám alattĺ,36763t0tv48,
36ĺ,I64lolN19367640lV3 helyľajzi számú nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek egyiittes

béľbeadása

NYILATKOZAT

a pá|y ázati feltéte| ek elfogadásáról'

szerződéskiitésľől'

szeľződéskötési képessé gľől,

aj ánlati kłitłittségről

Alulírott.
.......(név/jogi személylszervezet neve) kijelentem, hogy apályázattátrgyát részletesen

megismertem, az ajánlattétel feltételeit, a páIyázati kiírást magaÍnľa ĺézve kötelezően
elfogadom.

Nyilatkozom, hogy a helyiségeket megtekintettem, az áilrapotÁt megismertem és azt elfogadom.

APáiyázathoz mellékelt bérbeadásiszerződés szövegét megismeľtem és elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyarországoĺbérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pályázati dokumentáciőban szeľeplő 60 napos aján|ati kdtöttséget
vállalom. Amennyiben a Kiíró az ajőn|atok bíráIatáft elhalasztotta, űgy vállalom az aján|ati
ktitottség ugyanannyi nappal töľténő meghosszabbításátt.

Budapest,

i{

aj ánlattevő a|áír ása I cégszera aLáítás

ff
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6. számú melléklet

a Budapest VIII. kerület, t.llĺĺ ĺt 16/B. és a, tlľĺi út 1.8. szálmalattĺ, 36763t0tV48,
36764l0lN1',36764lolN3 helyľajzĺ számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek egyiittes

bérbeadása

NYILATKOZAT

Kiíróval szemben fennálló taľtozásľól, továbbá adó és adók módjára behajtandó
kiiztartozásľól

Alulírott ....... (mint a.....

.... Űogi szemé|ylszewezet neve) vezetó tisztségviselője) kijelentem, hogy az
ajánlattevőnek,

- Kiíróval szemben bér1eti/hasznźtlati-, kapcsolódó közüzemĹ és ktilönszolgáltatási díj
tartozása * vanJ nincs;
- Kiíľóval szemben szerzodésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van/ nincs;
- Kiíľóval szembenadőtaĺtozása x van/ nincs;
- Kiíróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása * van/ nincs,

melyeket az a|átbbi okiľatokkal igazolok:

1.

2.

3.

tovźbbá kijelentem, hogy adó és adók módjára behajtandó köztartozásom nem áll fenn,
melyet a 30 napnál nem ľégebbi NAv által kiállított nullás igazolással igazolok.

Budapest,

aj án|attev ő aláír ásal cé gszeru aláír ás

4 x-gal jelölt részné| a megfelelő sz<iveg aláůllizarńó.

23/
?Kr
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7. számri melléklet

a Budapest VIII. keľiilet, truĺĺ ĺt 1ólB. és az Üllĺi út 18. száma|atti,36763totN48,
36764l0lN1',36764l0lV3 helyrąizĺ számú nem lakás cé\iára szo|gá|ó helyiségek egyiittes

béľbeadása

NYILATKOZAT

Pónziigyĺ alkalmasságľól

Alulíľott ...... (mint a.....
.... (ogi szeméIylszewezet neve) vezető tisztségviselője') kijelentem, hogy a

pá|yázat tőtgyát képező Ęatlan béľleti díjanak megfizetésére képes vagyoVaz őitalam
képviselt jogi szemé|ylszervezet képes, a bérleti-, közüzemi és kültinszolgáItatási díj
megfizetéséhez sztikséges aĺlyagi eszközök a ľendelkezésre állnak.

Budapest,

aj iínlattevő cégszeru a|áír ása

fiĺ
\l-,r í
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8. száLmú' melléklet

a Budapest VIII. keľület, t.lllĺĺ ĺt 16/B. és az tllloĺ út 1.8. számalattĺ, 36763t0tv48,
36764l0lN1',36764lolN3 helyľajzi számű nem lakás céIjára szo|gáilő helyiségek együttes

bérbeadása

NYILATKOZAT
a bankszámlaszámróI

A pźiyázati felhívás visszavonása, a pályálzati eLjálrás eľedménýelenségének megállapítása,
illetőleg _ az aján|atok elbíľálását követően - más ajánlattevő nyertessége esetén kérem az
á|ta|aml a jogi szemé|ylszervezet álta| befizetett ajánlati biztosíték összegét az a|ábbi
bankszáml aszámĺ a visszautalni:

Bankszámlaszźlm''

B ankszámlával rendelkeznij ogosult:

(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

ajánlattev ő a|áiĺ ásal cégszeru a|áír ás

*í.

vidaknecs
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9. számrí melléklet

a Budapest YIII. keľiilet, tnlĺĺ ĺt Í6ĺB. és az l.nlőĺ út 18. szám alatti,3ďI63totN48,
36764lolN1',36764l0lV3 helyľajzi száműnem lakás céljáľa szolrgá./.ő helyĺségek egyiittes

bérbeadása

NYILATKOZAT

Alulírott .... (név), mint a

(ogi szeméLylszervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a
tfusasáýszeÍvezet anemzetí vagyonról szőIó 20II. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekezdés 1.)
p ontj a s zerinti átt|átható s zervezetnek minő sül.

Átlátható szervezetnek minősĺil :

b) az o|yan belftildi vagy kĺilftildi jogi személy vagy jogi szemé|yiségge| nem rendelkezó gazdźlkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:

ba) _ a nyi|viánosan működő részvénytiársaság kivételével - tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséľől és megakadályozásźró| szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető,

bb) azEurópai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megiállapodrísban részes ĺá|lamban, aGazdasági
Egyiittműködési és Fejlesztési Szervezet tagĺáIlamában vagy o|yan ĺállamban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyuoĺszágnak a kettős adóztatős elkerĺiléséről szó|ó egyezménye vaÍl'

bc) nem minősül a tiíĺsasági adóról és az oszta]ékadóról szóló törvény szeľint meghatáÍozott ellenőrzt'tt külft'ldi tráĺsaságnak,

bd) agazdilkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten tijbb mint25vo-os tu|ajdonna|, befolyássď vagy szavazatíjoggal
bíró jogi szeméIy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdrálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és äc) alpont szerinti
feltételek fennríllnak:

c) az a civil szervezet és a vízi tráľsulat, amely megfelel a következő feltételekner:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szeÍyezet és a vízi társulat, valamint ezek vezeto tisztségvisel<ĺi nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
Ż5vo-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagĺĺllamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megĺállapodĺásbaĺl' részes iíllamban, a
Gazdasági Együttmiiködési és Fejlesztési Szervezet tagrállamában vagy o|yan ĺállamban van, amellye| Magyarországnak a
kettős adóztatrás elkerüléséről szó|ó egyezménye van.

Fentieket az a|ábbi okiľatokkal igazolok:
1. Eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szeryezet

bejegyzésérol,

Kijelentem, a fenti ingatlan béľlete időszakában a jogi szemé|ylszeÍ\ĺezet tekintetében nem
teľveztink olyan változást, amely miatt a jogi szeméIylszervezet már nem minősülne át|áthatő
szeÍvezetnek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben báľmiféle vá]tozás miatt a jogi szemé|ylszeĺvezet mátt

nem minősülne átláthatő szewezetnek, a bérbeadó a bérleti szerzőđést jogosult felmondani.

2.

i
\tVĺl
d\

Budapest,

aj rínlattevő aláír ásal cégszeru a|áír ás

f6
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10. számú melléklet

A pályázati dokumentációhoz nem kell csatolni. kizárólag tájékoztató jellegű!

Helyĺségek béľletĺ szerződés
teľ v ezete

hat ározatlan ĺdőľe
/egyoldalú ktitele zettségválllalási nyĺlatkozattal együtt éľvényes/

amely egyrészről

a Budapest Józsefvárosi onkormányzat (|082 Budapest, Baross u.63-67. adószáma: 15735715-2-42 a
továbbiakban: tnkormányzat), mint a bérleményeket tulajdonosa és bérbeadó nevében eljáľó
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 7Ít. (1083 Budapest, Losonci u. f, cégszáma: 01-09-265463,
képv: ) (atovábbiakban: Béľbeadó)
másrészről

Székhely:
Cégtregyzs,kszám:
Adószáma:
Képviselő neve:
Anyja neve:
Születési helye és ideje:
Telefonszám:
Lakcím:
Személyig.. szám:
Lakcímkártya szám:
mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő)
(a bérbeadó és bérlő a továbbiakban együtt: szerződó felek) k<izöttjött létľe alulírott helyen és napon
az a| á.ů,bi feltételekkel :

1.

A Budapest Főváľos YIII. Keľůilet Józsefvárosi Onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest
VIII. keľiilet ............ helyrajzi száma|att nyilvántartott, a ......... szám a|att található .....
m2 alapterületű utcai bejáratú (tulajdoni lapon: ..'....) fö|dszinti és pinceszinti (.....hĺsz-ú helyiség)
nem lakás cé|jáłraszo|gáió helyiségek (a továbbiakban: ).

,
A Budapest Főváros VItr. kerĺilet Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete a ...ĺ.......
(...........) számú hatáłrozatálban döntött a bérleményeknek - üres helyiségekként - a Béľlő tészére
nvilvános egYfoľdulós pálvázat nyeľteseként történő béľbeadásáľól határozat|anlhatározoŕú
időľe. Erre tekintettel a Bérbeadó a jelen bérleti szerződéssel bérbe adja, a Béľlő pedig meetekintett
állapotban bérletbe veszi aZ 1. pontban meghatározott bérleményeket. A BéľIő kijelenti, a
bérleményeket megtekintette, az á||apotált ismeľi, azt elfogadja.

,, oí:
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3.

A szerzódő felek ľögzítik, hogy az onkormányzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésből eredő
bérbeadói jogok - ezen belül a bérleti ktĺzmĺĺ díj _ és terhe|ik a bérbeadói kötelezettségek' A Bérbeadó
a bérbeadás tekintetében az tnkormányzat megbízása alapján, helyette és a nevében jár el. A
szerződésből eredő igények érvényesítésére bíróságok és hatóságok előtt az onkormányzatjogosult.

4.

A szęrzódő felek rtigzítik, hogy a Bérlő a bérleményeket ......... ...... cé|jőra veszi bérbe.

Béľlő kijelenti, hogy a szerződés megkötése időpontjában a nemzeti vagyonról szó|ó 2oI1. évi
CXCVI. törvény 3. $. szerinti át|átható szervezetnek minősiil. Tudomásul veszi, ha a béľleti időszak
a|att a tulajdonosi szerkezetében beállott víitozás folytán már nem minősĹil át|átható szervezetnek, a
bérbeadó a bérleti szerződést azonna|i hatállyal éskfuta|anítźls nélkül 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 hozzájátu|ást neki kell megszereznie. Eľre
tekintettel a Béľbeadó nem szavatolja, hogy a Bérlő a helyiségekbenazá|ta|a kívánt tevékenységet
folytathatja' Amennyiben a jelen pontban meghatározott tevékenység a Béľlőnek nem felróható okból,
az e|őbbi hatóságok elutasító döntése miatt nem végezhetó, a felek a bérleti szerződést közös
megegyezéssel felbontj ák.

BéľIő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége megkezdése előtt a jelen bérleti
szerződésben megállapított helyiségek használati módja megváltoztatásához a ĺársasház be|en,gyező
nyilatkozata szükséges lehet. Ha abe|eegyezést nem kapja meg, a bérbeadóval szemben kár- vagy
megtérítési igénnyel nem léphet fe|. Ez esetben a felek a bérleti szerződést közös megegyezéssel
felbontják.

5.

A Béľbeadő az I.|pontban meghatározott bérleményeket határozatlan időre adja bérbe a Béľlőnek.
A bérletijogviszony kezdete: a szerződés kelte
A bérleti díjfizetési kĺjtelezettség kezdete: '-j,:,
A bérleti jogviszony vége: haĹározat|an ĺdejű' 30 napos felmondási hatáľidő kikłitésével.

6.

A szęrződó felek a bérleti jogviszony kezdetén a béľ|eti díiat ............ Ft/hó + ÁFA, azaz
.... forint/hó + Áľ.,q' cisszegben hatfuozzálkmeg. A Béľlő tudomásul veszi, hogy a

bérleti dd évente, az adott év január 1-től a KsH által közzétette|őző évi inflációs index mértékével
emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja ....... január hónap. A janurár havi emelés
összege február hónapban keru| szárn|ázá'sra.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony bármilyen megszűnése 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
megsziĺnésének időpontjában irányadó bérleti díjjal azonos összegű használati díjat kell megfizetnie.
A használati díjról a Bérbeadó nem állít ki havonta számlátt, csak utólag, a használati díj megfizetése
után. A használati díjat havonta előre, minden hónap 15. napjáig kell megfizetni a bérleti d(j

megfizetésére szo|g6ůó _ a bérleti díjról kiállított utolsó bavi szám|áln levő - bankszámlára történő
átutalással. Amennyiben a bankszámlaszám változik a Bérbeadó erľo| tájékoztatást ad. A használati d(j

akkor tekinthető teljesítettnek, ha az a tárgyhónap 20' napjáig a Béľbeadó bankszámláján jóváírásra
kerĹil. A használati díj késedelmes fizetése esetén a Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben
meghatározottkésedelmikamatotszárrÍtjaf e|.

\r
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7J

A Bérlő egyéb fizetési kötelezettségei:

Víz és csatomadíj lvá'|tozóĺ

Szemétszállítás díja:

Aĺamdíj lvát|tozót

Gáz szo|gáltatás díja lváůtozől

Fűtés s zo l eá|tatás / v á'|tozó l

A szerződés kötésekor
iíltal meghatálrozott ĺisszegre változik. A Szolgáltatóval kötött
megállapodás alapján fizetendő. Amennyiben a helyiségekben új
vízóra]vízórák felszerelése megtöľténik, és a Szolgáltatóval
ki'tött megállapodrást a Bérlő bemutatja, az áta|ánydd ttiľlésľe
kerül. Az álta|ánydíj összege egyénileg (az adott háze|szímo|ás
alapján) kerül kiszámolásra.

A szerződés kötésekor 2.091..Ft/hó + ÁFA, évente a bérbeadó
által meghat ározott összegre változik.

A Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendó.

A Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő.

Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő.

A fizetési kötelezettség iisszege a vonatkozó rendeletek váůtozáłsa esetén módosul.

A Béľlő az e|óbbi fizetési kö,telezettségek teljesítését vállalja.

8.

A Bérlő a havi bérleti díjat havonta előre, a trárgyhónap 15. napjáig köteles megfizetni, a Bérbeadó
nevében kiállított száłm|a alapján, a számlán szereplő bankszárn7áłra. A bankszámla száma a bérleti
szerződés megktĺtésének időpontjában 1043387-00028864-00000008 (K & H Bank zrt). A
bankszámla száma a bérleti szerződés időszaka a|att vá|tozhat, amelyről a Béľbeadő tájékoztatja a
Béľlőt. A Bérlőt a béľleti díj az 5.l pontban szereplő időponttól teľheli. A Bérlő a bérleti díjat abban
az esetben is köteles havonta megfizetni, ha a havi szám|át valamilyen okból nem kapja kézhez. Ez
esetben a bérleti díjat az e|őzo havi szám|án levő bankszám|fua köteles átutalni. A bérleti díjfizetés
akkor tekinthető teljesítettnek, ha az a tárgyhónap 20. napjá'ig a Bérbeadó bankszámláj án jóváírásra
kerül. Amennyiben a Béľlő a fizetési kötelezettséget helytelen szárnlfua fizeti be, az ÍIem számít
teljesítésnek. A Béľlő késedelmes fizetése esetén a Béľbeadó a Polgári Törvénykönyvben
meghatározottkésedelmikamatotszámítjaf e|.

Ha a ktilön szolgáltatások díját a Bérbeadó szám1ázza a Béľlő fe|é, azt a Béľlőnek a számlán szereplő
hatáľidőig kell átutalnia a megjeltiltszátm|ára, A fizetéssel és késedelemmel kapcsolatosan egyebekben
a béľleti díjra vonatkozóak az irá,nyadóak.

9.

A Bérlő hozzájáru| aÍlhoz, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben szereplő adatait nyilvántartsa.

10.

A Béľlő hozzájárul. aÍ|hoz, hogy bérleti díj, kö,züzemi díj,hasznátlati 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 Béľlő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bérleti dii, közmű díj, késedelmi kamat va1y a
követelés beszedésével kapcsolatos költség merül fel, az áůtal.a a Béľbeadónak befizetett összeget a
Bérbeadó előbb a költségekre, majd a kamatokra, ezutźłn a bérleti díj, majd a közüzemi díjtartozásra
számolja el.
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t2.

A Bérbeadő a bér|eményeket átadás - átvételi eljárással adja birtokba, amennyiben a Bérlő a jelen
szerződés hatályba |éýséhez szükséges feltételeket teljesítette' A felek az áttadás-áttvételi eljárás során
jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rĺigzítik a bérlemények állapoĺát, a méroóráłk áil'ásátt, valamint
minden, a bérlettel kapcsolatosan r<igzíteni szükséges köľülményt.

13.

A Béľbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a helyiségekre vonatkozó olyan joga,
amely a Béľlőt a helyiségek birtokbavételében, zavarta|an használatban akadáÄyozza, va1y kor|źttozza,

14.

A bérlet tartama a|att a Béľbeadó gondoskodik a Béľlő tűrési kötelezettsége mellett, az é|etveszé|yt
okozó, az ingatlan ái|agált veszé|yeztető, a helyiségek rendeltetésszenĺ haszná'|atát lényegesen
akadáiyozó, a Bérbeadót terhelő hibák kijavíĺásáról. A Bérlő e munkálatok e|végzését a bérbeadóval
történtmegállapodásalapjánáltvái|a|hatja.

t5.

A Bérlő kijelenti, hogy a Bérlemények kizátrő|ag a 4. pontban megjelölt tevékenységének végzése
céljából veszi igénybe.

A Szeľződő fe|ek rcgzítik, hogy a Béľlő álta| a bérleményekbe történő befogadáshoz, a|bérletbe
adáshoz, a helyiségek cseréjéhez, a bér|ęti jog átnŕlázásáłhoz a bérbeadó írásbeli hozzáłjáru|ása'
valamint a Bérbeadó és Béľlő ezze| kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti szerződésmódosítás)
szükséges.

A Béľlő tudomásul veszi, hogy a további használatba la|bér|etbel adás kapcsán kizárő|ag természetes
személlyel, valamint a nemzęti vagyonĺól szó|ó f0I1. évi CXCVI. törvény 3. s (1). bekezdés 1. pont
szerinti áltláLthatő szervezette| köthet szerzodést. Tudomásul veszi továbbá, amennyiben a vele
szerződott fél tulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okból olyan változás áll be, amely a|apján már
nem minőstil át|átható szervezetnek, köteles vele szemben a bérleti szerződést azonnali hatállyal
felmondani. E tényt a használatba la|bér|etbel adásról szó|ó szerződésben rtigzítenie kell. Az előbbiek
elmaradása esetén a Béľbeadó a Béľlővel szemben a bérleti szerződést azonnali hatállyal
felmondhatja. A bérlemények bérleti joga kizálrő|ag a Béľbeadó hozzájáru|áisa mellett ruházható ált

másra vagy cserélhető el természetes személlyel Vagy a nemzeti vagyonľó| sző|ó 2oI1. évi CXCVI.
törvény 3. $ ( 1 ). bekezdésben meghatár ozott át|átható szervezettel.

16.

A Béľlő k<itelezettséget vál|al arra, hogy a helyiségek'birtokba adását követő 8 napon belül,
amennyiben a helyiségek rendelkezik közmű ellátottsággal, kezdeményezi a helyiségekben a saját
költségén a vízőra felszerelését/hitelesítését, lejáró vízóralvízőrák cseĘét (a cserével kapcsolatos
költségek vá||a|ásána|), va1y a nevére történő áltírásátt valamint valamennyi, a bérlemények
használatá,hoz a Bérbeadó szerint szĺikséges szolgáltatási szerzódés megkötését (a továbbiakban:
szo|gá|tatási szerződés) a Fővárosi Vízművek Zrt-ve|, a Díjbeszedo 7,rt-ve|, az FlLl'dĺJ Ztt-vę|, a
FoTAv Zrt-vel, a Gázmuvek Zĺt'-ve| és egyéb szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató), és a
szolgáltatási szerződés megkötését a Béľbeadó felé 60 napon belül a szolgáltaĺási szerződés egy
máso latának átadásáv a| igazo|j a.

A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben a Bérbeadó a bérleti jogviszony fennállása alatt kíván közmú
mérőórát felszereltetni a bérleményekben, azt tűmi köteles, és a mérőóra felszerelését követő 8 napon
belül a saját nevében a szo|gáltatási szerződést meg kell kötnie, a megktĺtés tényét pedig a szolgáltatási
szerződés egy másolaĺának megkĹildésével kell igazolnia a Bérbeadó felé.

Ir
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A Bérlő váil.a|ja, hogy a szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató áL|ta| kiszáL|,nlázott
szolgáltatási és egyéb ddakat a bérleti jogviszony - jelen szerződés 5. pontjában szereplő - kezdeti
időpontjától a szerződésben, illetve a száĺnlátban szereplő határidőig a szo|gáÄtatók részére
rendszeresen megfizeti.

17.

A Szerződő fe|ek rögzítik, hogy a Bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzóen a Bérbeadó által
megállapított bankszámlára 3 havĺ bruttó béľletÍ díjnak megfelelő, nnsnnssssssl- Ft összegiĺ óvadékot
megfizetett.

A Béľbeadő az óvadékot a Béľlő által meg nem fizetett bérleti díj, a kozuzemi díj vagy károkozás
esetén a kártalanítás kiegyenlítéséľe, valamint ezek kamataira és költségeire szabadon, a Béľlő
hozzájátu|álsa nélktil felhasználhatja. Ez esetben a Béľlő köteles az ővadékot az eredeti összegre a
Bérbeadó írásos felhívásátó| számitott 8 napon belül kiegészíteni
A befizetett óvadék összeg nem kamatozik és a béľleti szerzőđés megszűnése kapcsán a
helyiségek Béľbeadónak történő visszaadását k<ivető 30 napon belülvisszajáĺ a Béľlőnek, ha
ekÍ<or nincs semmiféle hátľaléka, és a bérleményeke újra hasznosítható állapotban adja vissza
birtokba a Béľbeadónak. Amennyiben a helyiségek visszaadásakoľ a Bérlőnek az
onkormĺányzat, vagy a Bérbeadó felé a bérleménnyel kapcsolatosan lejárt taľtozása varl, a
tartozást a Béľbeadő az ővadékösszegéből levonhatja.

18.

A Béľlő ktiteles a bérleményeket és a berendezési tárgyait rendeltetésszeríjen használni, valamint
gondoskodni a berendezési tárgyakban, - ideéľtve az épület szerkezeti elemeiben, vezetékekben,
épüleĺfelszerelési tárgyakban - mind akizáró|agosan használt, mind a közösen használt helyiségekben
a saját, vagy a bérlemények használatára vele együtt jogosított személyek magatartása folytán
keletkezett hibák kijavításáról és az okozott kár megtéľítéséről.

A Bérlő köteles az áů|agmegóvás érdekében a bérleményeken belül felmerülő karbantarĺási, javíĹási
munkákat saját költségén elvégezni' A bérlemények burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a
bérlemények berendezéseinek, a portálnak az üzlethomlokzatnak a karbantartásáva|, illetőleg azok
pótlásával, cseĘével kapcso|atos költségek viselésére a Bérlő köteles. Ettől a felek ktil<in
megál lapodásban eltérhetnek.

A BérIő az épületben levő többi bér|o,a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát és munkáját zavaró
tevékenységet nem folytathat. A Bérlő, a tagtrai, dolgozói, üzleti partnerei sem tanúsíthatnak olyan
magatarLást, amely a többi bér|ő, a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát vagy munkájáttzavarja.

A Bérlő ktiteles a bérlemények közvetlen környezetében akár a bérlő vagy tagja, do|gozói, üzleti
partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes
magatartásokat, az <inkormányzat közterület felügyeletétell'átó Szerve felé haladéktalanul bejelenteni.

A Bérlő a bérleményekben kizátró|ag az á|talabeszerzett, a tevékenységhez szükséges engedélyek (pl.
működési engedély, építési engedély, használati mődváitoztatás _ beleértve az energia igényt is)
birtokában kezdheti meg a tevékenységét. A bérleményekben csak a szerződésben foglalt tevékenység
e||átásához szükséges gépeket és beľendezéseket üzemeltetheti, Az üzemeltetés a sajátt kockánatáta,
felelősségére és terhére történik.
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A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a bérleményeket a Béľbeadó felhívása ellenéľe nem használja a
4.) pontban meghatározott célra, a Béľbeadó jogosult a bérleti jogviszonyt felmondani.

19.

A bérlő tulajdonában álló, a bérleményekben levő vagyontálrgyak'ra, valamint a tevékenységből eredő

károkra a Béľlő kötelcs biztosítást kötni, és a biztosít.ási kötvényt köteles a bérleti szeľződés

megkötését ktivető9O napon belül a Bérbeadónak bemutatni.

20.

A Bérlő saját ktiltségén köteles gondoskodni:

a.ĺ abér|eményeket, a bérleményekhez tartozó eszkĺizök, berendezések állagának megörzéséről,

b.l az éptilet továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztiíntartásáról és
megvi|ágítálsáról, ha ez aBér|'ő tevékenysége miatt válik szükségessé,

c./ a tevékenységével kapcsolatban keletkezettháztaľtási és ipari hulladék e|szá||ításátó|,

d.l az épület olyan központi berendezéseinek karbantarĹásáról, amelyekęt a Bérliő kizárólagosan
haszná,|, illetőleg tart üzemben,

e./ a helyiségek,hez esetlegesen tartozó üzlethomlokzat, kiľakatszekrény, védőtető, ernyőszeľkezet,
biztonsági berendezések karbantartásáról,

f./ a helyiségekben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, i|letőleg cseréről,

g./ mĺĺk<idésével összefüggő hatósági engedélyek beszerzéséľől, valamint

h.l ha a bérlemények előtt járda van, annak atisztántartásáró|.

i.l ahatósá'gi, tÍĺzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírások maradéktalan betartásáról.
j.l abér|eti szeľződés megsziĺnését követő 15 napon belül a cégnyilvántarĺásból töľöltetni a

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

k./ mindazt, amit jogszabályok előímak.

21.

A Bérlő a bérleményekben csak a Béľbeadó előzetes írásbeli engedélye a|apján végezhet brármiféle
áta|akítást,beleértve tevékenységéhez sztikséges saját költségén végezendó átalakításokat is.

Az áttal.akítátsi munkálatokhoz szükséges hozzájálru|ások és hatósági engedélyek beszerzése a Béľlő
kötelessége.

A Béľlő tudomásul veszi, bármifé|ę áLta|aktźLsi, felújítási, karbantaľtási munka - beleértve a
bérlemények szerződéskötéskor megismert ái|apot.áůloz képest szükséges állagmegóvó, javító és
karbantarĺási munkákat is _ ellenértékének bérleti díjba történó beszáłmítálsára, ktilön igénylésére,
i|letve emiatt a bérleti díj csökkentéséľe csak a munka megkezdését mege|ózően a Bérbeadóval
előzetesen történt megállapodás alapján van helye.

A Béľlő éľtékn<ivelő beruházásait jogosult _ a Béľbeadóval ezekre történő megegyezés hiányában
pedig köteles - a szerzódés megsziĺnésekor a bérlemények á||agának sérelme né|ktil leszerelni, illetve
köteles a leszereléssel okozott állagsérelmet a Bérbeadónak megtéľíteni, az eredeti állapotot
helyreállítani. A Béľbeadó a Béľlő értékn<ivelő beruházásainak megtérítésére akkor köteles, illetve
abban az esetben kÓteles jogalap nélkĹili gazdagodás címén a Bérlő részÉre pénztĺsszeg megfizetésére,
ha a beruházźshoz vagy értéknövelő munkához e|ózo|eg a Bérbeadó hozzájámlt, és abban a felek
írásban megállapodtak. A Béľlő ilyen címen bérleti díjba történő beszámltásra csak akkor jogosult, ha
a Bérbeadó etlhez e|oző|eg hozzájátru|t.
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22.

A Bérlő az épi|et homlokzatán- a társasházban lévő helyiségek esetén atársasház közgyűlése, tiszta
önkormányzati tulajdonú házban lévő helyiségek esetén a Bérbeadó előzetes engedélyéve| és az áita|a
jóvráhagyott helyre és kivitelben _ csak o|yan cégtáblát, emblémát, reklámot, légkondicionáló
beľendezést, sze||oző kivezetést helyezhet el' amely a vonatkozó jogszabályoknak megfe|e|ó. Az
építési engedély köteles cégtátb|a, embléma, reklám, légkondicionáló berendezést, szellőzó kivezetést
kihelyezése ezen felüljogerős építési engedély birtokában helyezhető el. A ĺársasházvagy a Béľbeadó
előzetes engedélye nélkĹil, vagy építési engedély nélki.il kihelyezett dolog esetén a Bérbeadó a bérleti
szerződést felmondhatj a.

A tiszta önkormányzati tulajdonű házban lévő helyiségek estén Bérbeadó a reklám engedé|yezését
bérleti díjhoz kötheti.

?3.

A Bérlő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szó|ó2O|1. évi CXCVI. törvény 3.$ (1).bekezdés 1. pont
b. alpontja alapján át|áLrhaó szervezetnek minősül. Ezt a tényt a Bérbeadónak átadott cégkivonattal
igazo|ja. Vállalja, hogy a bérleti szeľződés tartama a|att a tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan
módon, amely a|apján már nem minősĺ.il át|átható szervezetnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a
tulajdonosi szprkezetében történt vá|tozás miatt vagy egyéb okból már nem minősül átlátható
szeÍvezetnek, a Bérbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Béľlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bektivetkező változást köteles a
cégbírósági változásjelentési kérelem benyríjtását követő 15 napon beltil a Béľbeadónak bejelenteni.
Hasonlóképpen ktiz<ĺlni kell a szerzódésben szereplő bankszámlája megszűnését és az új bankszámla
számát. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felel.

Az értesítéseket a Szerződő Feleknek a szerződésben rögzített székhelyére lehet érvényesen
kézbesíteni kézbesítővel és posĺán. A felek rĺigzítik, amennyiben a Béľlő a székhelyében
bekövetkezętt váL|tozást a Bérbeadónak nem jelenti be, a Béľbeadó által az utolsó ismert címre
kĹildött leveleket a Bérlő áL|ta|kézhezvettnek kell tekinteni.

A Szeľződő Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megkĹildött kĹildeményt a kézbesítés
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadja. Ha a
kézbesítés azért vo|t eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette á't laz ,,nem kereste'',
,,elköltöz<itť' uugy ,,ismeretlen helyre költöz<jtt'' jelzéssel éľkezett visszď az iratot annak
vi sszaérkezése napj án kell kézbesítettnek tekinteni.

?4.

A Béľlő a tudomásra jutrístól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Béľbeadónak, ha vele
szemben felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy a végelszámolásáthatároztae|.

Haaúrozatlnn idej íi b érletí szerződé s e setén

25.

A bérleti jogviszony az5.l pontban meghatározott kezdeti időponttól hatálrozat|an ideig tart.
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26.

A Szerződő Felek bármelyike jogosultak a béľleti szerződést indokolás nélkĹil 30 napos felmondási
idővel felmondással felmondani. A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat.

Hatłźrozott idejúí bérleti szerződés esetén

25.

A bérleti jogviszony az 5,l poĺtban meghatározott kezdeti időponttól határozott ideig tan, a fe|ek azt
csak egyező akarattal szĹintethetik meg, kivéve az a|álbbi, valamint jogszabályban meghatározott
eseteket.

26.

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

a.ĺ az onkormányzat a he|yiségeket nem önkormányzati tulajdon esetén az Önkormányzatok'ra
érvényes jogszabályban meghatározott mindenkori kisajátítási jogcímek alapján kisajátíttatná, feltéve,
hogy a Képviselő{estület azon cél. megvalósításáról már döntést hozott, amelyhez a helyiségekre
sztiksége van.

b./ a helyiségek la helyiségeket érintő épĹiletrészt/ áLta|akításáÍą lebontĺására, va1y rendeltetésének a
megváĺ|toztatásiára az onkormányzat jogerős és végrehajtható hatósági engedélyt kapott, vagy

c.l az orlkormányzatjogszabály vagy ajogszabályon alapuló hatósági határozat alapján köteles a
helyiségeket harmadik személynek átadni.

A határozott idő alatt a Bérlő jogosult háromhavi felmondási idővel felmondani a bérleti jogviszonyt.
ha a bérlet fenntartása már nem áll érdekében.

27.

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

28.

A szerződó felek r<igzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról sző|ó 1993. évi LXXVIII. törvény 25' $-a szerint a bérleti jogviszony
Bérbeadó részérő| történő rendkívüli felmondásának van helye a következő esetekben és módon:

a.l Ha a Bérlő a bérleti díj fizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a Bérbeadó
köteles a Bérlőt _ a következményekre figyelmeztetéssel - a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a
Bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a Bérbeadó további nyolc napon belül
írásban felmondással élhet. A felmondás az elmulasztott hatámapot követő hónap utolsó napjátra
szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál.

b.t Ha a Bérlő magatartiása szolgál a felmondás alapjául, a Bérbeadó kö'teles a Bérlrőt _ a
következményekre figye|meztetéssel - a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való
tartózkodásra a tudomására jutásától számított nyolc napon belül írásban felszólítani. A felmondást az
alapjául szo|gá|ó magatartiás folytatásáról vagy megismétlésétő| számitott nyolc napon belül írásban
kell közölni.

I
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29.

A f8. pontban meghatározott jogszabályi rendelkezésekĺe tekintettel Bérbeadó rendkívüli
fęlmondással szüntetheti meg a bérleti jogviszonyt kĹilönösen akkor, ha a BérIő

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

b./ A bórlcmónycket nem a jelen szęrződésben meghatározottcé|rahasználja, vagy másnak a Béľbeadó
hozzájáru|ása nélkĹil részben vagy egészben hasznáiatra átengedi, vagy aÍra a Bérbeadó
hozzájáru|átsához kötött bármilyen szerződést kot, hozzájárulás nélktil.

c.l A Bérbeadó ĺészére fizetendő bérleti díj, közizemi díj, kártérítés, illetve egyéb fizetési
kötelezettség te|jesítésével késedelembe esik, és a Bérbeadó írásos - a felmondás kilátásba helyezését
is tartalmazó - felhívására afizptési kötelezettségének a felszólítás kézhezvéte|ét kĺjvető 8 napon belül
nem tesz eleget.

d./ A bérleti szerződés megktitését kĺivętő 8 napon belül nem kezdeményezi, vagy a Bérbeadó
felhívását követő 8 napon belül nem intézi a vízóra nevére történő á/':írását, valamint nem kciti meg a
bérlemények használatához szükséges valamennyi szolgáltatási szerződést, vagy a szo|gáitató
felhívásában szereplő határidőn belül a szolgáltatási szerződések szükség szerinti módosíĺását, va1y
ezek megkötését az előbbi határidőn belĹil a Béľbeadó fę|é a szerzodések egy másolatának leadásával
nem igazolja. Meghirĺsítja, ill. akadályozza azĹĺj méroőra beszerelését.

e'I A' szo|gá'|tatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató á|t2'| kiszámlázott szolgáltatási és
egyéb díjakat a béľleti jogviszony kezdeti időpontjától a szeĺzódésben, illetve a szám|ában szereplő
hatáľidőig a szo|gáitató tészére nem fizeti meg.

f .t Abefizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhasználása esetén azt az eredet'i cisszegre a Béľbeadó
írásos fe|hívásáltő| számított 8 napon belül nem egészíti ki.

g.l A bér|ernényeket és berendezési trárgyait nem rendeltetésszenĺen használja, az ezekben áita|a
okozott hibákat a Bérbeadó felhívására, 8 napon belül nem javítja meg, ill. a kárt nem téľíti meg a
bérbeadónak.

h./ A Bérbeadó felhívása ellenéľe nem végzi e| az ái|agmegóvás érdekében a bérleményeken belül
felmerülő felújítási, karbantartiási, j avítási munkákat.

i./ A bérleményekben a Bérbeadó előzetes engedélye nélkĹil végez áta|akíĺíst vagy bővítést. A
társasház

vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély nélktil he|yez ki reklámot illetve
cégtáb|át, |égkondicionáló berendezést, szęllőző kivezetést.

j.| A bér|eményeket úgy használj a, a Bér|í3, a tagsai, a do|gozói, az ljz|eti partnerei olyan magatarLást
tanúsítanak, amely az épületben |evő másik bérlőt, lakókat, szomszédokat, a tevékenységében zavarja
vagy veszélyhelyzetet, teľemt, és ezt a magatartását a Bérbeadó fe|szó|ításái követő 8 napon belül nem
szĹinteti meg.

k./ A Bérlő a bérlemények közvetlen kornyezetében akár a bérlő vagy tagja, dolgozói, üzleti partnerei,
ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes magatartásokat
neki felróható okból az önkormányzatközterulet fe|ügyeletéte||áłó szerve felé nem jelenti be.

l./ A bérleményeket a Bérbeadó felhívása ellenére sem használja, ill. nem rendeltetésszeruenhasznáija.

m./ Nem kÓt biztosítlást a bérleményekben levő vagyontárgyaira, valamint a tevékenységéből eredő
károkľa, a kötvényt a Béľbeadónak a szerződésben meghatározott határidőn belü| nem mutatja be, és
mindezt a Bérbeadó fe|hívása ellenére 8 napon belül nem pótolja.

n'l A hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírásokat a Bérbeadó felhívása
ellenére nem tartja be.

o./ A székhelyében, lakcímében bekövetkezettvá|tozáłstnem jelenti be a Bérbeadónak
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p./ Nem engedi be a Bérbeadó képviselőjét a bérleményekbe a rendeltetésszerű hasznáiat ellenőrzése,
illetve a Bérbeadót terhelő fetrijítási munkák végzése érdekében, ill. ezek végzésébenakadáiyozza.

q./ A jelen szerződésben foglalt esetekben.

30.

A bérleti jogviszony egyebekben a 34. pontban hivatkozott jogszabályok által szabá|yozott esetekben

szűnik meg.

31.

A bérleti jogviszony bármilyen megszűnése esetén a Bérlő kĺiteles a bérleti jogviszony utolsó napján a
bér|eményeket kiürítve, tisztán, az átvéte|kori felszereltségge|, a Béľbeadó képviselőjének átadni. A
felek az átadott bérleményekról állapotfelvételt és helységleltárt, tartalmaző jegyzokonyvet vesznek
fel. A Béľlő hozzá|átru| aÍlhoz, hogy amennyiben a bérleti jogviszony megszűnését követo 8 napon
belül ingóságaitól kiürítve nem hagyja ęl a bérleményeket, a béľbeadó illetve képviselője jogosultĺá
válik arra, hogy a helyiségeket felnyissa, az ingóságokat a bérlő költségére elszállítsa, és a
bérleményeket birtokba Vegye. A Béľbeadó az ingóságokon törvényes zálogjogot szerez a hátralékos
bérleti és használati díj, valamint a járulékai erejéig.

32.

Ha a bérlemények korábban a Bérlő székhelyeként vagy telephelyeként a cégbíróságon bejelentésre
került, a bérleti jogviszony megszíĺnését követő 15 napon belül a bérlő köteles azt tör<iltetni.

33.

A Bérlő a bér|eti jogviszony bármely okból ttiľténő megsztĺnése esetén csere helyiségekre nem taľthat
igényt. Kártalanításra abban az esetben taľthat igényt, ha a béľleti jogviszony _ Észérő| történő _
felmondására a Béľbeadó szerződésszegése miatt kerĹilt sor.

34.
A jelen bérleti szerzódébęn nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek béľletéről szóló
1993. évi Lxxvm. törvény, a nemzeti vagyonról szó|ó 2011. évi CxCvI. törvény, a Polgári
Torvénykönyvről szóló 2o1'3. évi V. törvény, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás
cé|jfua szo|gáió helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35ĺf0|3 (vI.20.) Budapest Józsefvárosi
onkoľmányzati rendelet mindenkori vonatkozó rendelkezés ei az irányadőak.

35.

Szerződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peren kívüli megállapodással kísérlik meg
rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a bérlemények helye szerint illetékes bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.

36.

A Béľlő kijelenti, hogy a je|en szerződésben foglalt kÓtelezettségei vállalására közjegyző e|ótt
egyoldalú k<itelezettségvállalási 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
szerződés a|áírásá,t követő 5 munkanapon belĹil nem íľja alá, az onkormányzatnak, illetve a
Bérbeadónak a Béľlő kijelöléséről szóló jognyilatkozatához való kötöttsége megszíĺnik, a jelen
bérleti szerződés a hatálv ált v eszíti.

A Szeľződő Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor fennálló bérleti díj' közmű díj és
egyéb tartozás ménékét a Bérbeadó számlái, nyilvántarĺásai, könyvei alapján készült kozjegyzői
okiratba foglalt ténytanúsítváłny igazo|ja' amelynek elfogadására a Felek je|en szerződés a|áírásá*a|
kötelezettséget vállalnak.
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A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Béľbeadó a kozjegyzótől a teljesítés kötelezettség
|ejárata, a bérleti jogviszony megsziĺnése megáilapítá.sának ténytanúsítványba foglalását is kérheti,
amennyiben a bírósági nemperes e|járáshozerre szükség van.

A Szerződłi Felek a felkért kizjegyzonek a titoktarŁási kötelezettsége alól a felmentést megadják,
abból a célból, hogy a fenti egyoldalú kĺĺtelezettségvá|lalási nyilatkozatot, ill. a ténytanúsítványt
elkészítse.

A Szerződłj Felek rögzítik, hogy egyoldalrĺ kötelezettségvállalási nyilatkozat és a ténytanúsítvány
költšégei a bérlőt terhelik.

37.

A Szerződő fe|ek r<igzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletéről szó|ó 1993. évi LXXVil. törvény
l 1/A. $ (1) bekezdése és a 95. $ (2) bekezdése értelmében 2016. januáĺ 1. napjától a Bérbeadó a nem
lakás céljára szolgáló helyiségek tekintetében a jogszabályban meghatározott energiahatékonysági
tanúsítvány másolati pé|dányát a bérleti sz,erzódés megktitését megelőzően köteles az új bérlőnek
bemutatni, és azt a szerzodés megkötésével egyidejűleg a Bérlő tész,ére átadni.

A Bérlő jelen okiľat a|áírásáxa| kijelenti, hogy .. ..... azonosító számmal ellátott
energiahatékonysági tanúsítvány eredeti pé|dányát megtekintette, továbbá az azza| mindenben
megegy ező másolati példányt átv ette.

38.

A jelen bérleti szeľződés akkor lép hatályba, ha a Béľlő az óvadékot a Bérbeadónak megfizette,
valamint akózjegyzőné| az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a|áírta.

39.

A jelen béľleti szerződés megkötéséve| a Szerződő felek közcitt a bérlet tárgyá.ŕlan korábban
esetlegesen létrejött szóbeli vagy íľásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve azokat,
amelyek a jelen szerződés mellékletét képezik'

40.

A Szeľződő Felek kijelentik, hogy a bérleti szerzodés a|áírására jogosultak. E kijelentésükért,
valamint a bérleti szerződésben leíľt adatok helyességéért teljes anyagi felelősséget vállalnak.

41.

A jelen szerzódés mellékletét képezi aBér|ő cégkivonata, a|áírási címpé|dánya, a képviselő személyi
igazo|ványáĺnakéslakcímkártyájánakmásolata.

42.

Jelen szerződés ..........(...) számozott oldalból áll és 5 (öt) eredeti peldányban készĺ.ilt. A bérleti
szerződést a Szerződłi Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezĺ5t, jóválhagyő|ag

írtáLk a|áL.

Kelľ Budapest,

Budapest Józsefvárosĺ onkormá ny zat

bérbeadó képviseletében eljáľó

JózsefváľosÍ Gazdálkodási Kłizpont Zrt.

BéľIő képviselője
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11. sz. melléklet

Osszefoglaló a benyújtandó ajánlat formaĺ és taľtalmi kłivetelményeĺről

Az aján|atot az aján|attevóljogi szemé|ylszeruezet képviselője minden oldalon kézjegyéve|
köteles ellátni. Az aján|atnak folyamatos soľszámozással kell ľendelkeznie.

Az ajánlatot két példĺányban, külön |ezárt borítékban kell benyujtani, az egyik példányon
felti.intetve az ,,Eredeti példány'', a másikon a ,,Másolati példĺány'' szöveget. A borítékon nem
szerepelhet a benyújtóra vonatkozó jelzés.

A borítékon a következő szoveget kell feltüntetni: ,,Budapest VIII. keľület, Üllői rit 16lB. és
az l]|loí út 18. szőtm a|atti, 36763|OtN48, 36764tOĺNI, 36764tOtN3 he|yrajzi számĹl ĺem
lakás célj ár a szoIgálő helyiségek egyĹittes bérbevétele''

Az aján|atot sértetlen borítékban kell benyújtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem
vesz át.

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazolást kell csatolni az
aján|athoz.

Az ajánlati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beÍrni: ajfuůati
biztosíték

Az aján|attartalmźtt a következő sorľendben kell összefúzni:

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

2. Ajánlati összesítő (3. sz. melléklet)

3. 30 napnál nem régebbi hiteles másolat a váIla|kozói igazolványról (egyéni vállalkozás
esetén)

4. Eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szeÍvezet
bejegyzéséről(ogiszemé|ylszeÍvezetesetén)

5. Aláíľási címpéldány eľedeti példánya vagy másolata (ogi szemé|y|szervezet esetén)

6. A Ptk. előÍrásai szerinti bízonyítő eľejiĺ meghatalmazős, amennyiben az aján|atot nem a
cég képvise|ője írja a|á

7. Pályázati dokumentáció megvásárlásáról szóló bevéte|ipéĺutárbizonylat másolata

8. Ajánlati biztosíték befizetéséľől szóló igazolás másolata

9, Nyilatkozat vége|szźtmolásról, csődeljáľásrőI, fe|számolásról, végľehajtási eljáľásról (4.

sz. melléklet)

10. Bérbeszámítási kérelem esetén a kérelem leírása és a bérlemények felújításápa|
kapcsolatos elképzelé sek, hozzávetőleges kĺiltségvetés

11. Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásárő|, szerzodéskötésről, ingatlanszeľzési
képességről, ajánlati kt'töttsé$ől (5. sz. melléklet)

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

[ 13. NAv igazo|ása arľól, hogy nem áll fenn ktjztartozása.
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14. Helyi adó igazo|á,s (beszeľezhető: Józsefváľosi Polgĺáľmesteri Hivata|a IO82 Budapest,
Baross u. 63-67 . II. em.)

15. Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazo|ása (beszerezhető: JGK ZÍt. 1083
Budapest, Losonci u f.)

16. Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságróI (7. sz. melléklet)

17. Nyilatkozat a bankszámlaszámról (8. sz. melléktet)

18. Nyilatkozat a szervezet átláthatóságárő| (9. sz. melléklet)

19. Amennyiben szfüséges, további okiratok aszeÍvezetát|áthatősátganak igazoIására

20. A béľleti szeľződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok

39
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I2. sz. melléklet

Álta|ános T ájékoztatől

Az onkormányzattulajdonát képezía Budapest VIII. kertilet, Üllői út 16/8. és az Üilői út 18.

szám alatti, 36763/oĺN48, 36764l0/NI, 36764l0lV3 helyrajzi számí nem lakás cé|jźtta
szolgáló helyiségek, ame|yek az ingatlan-nyilvántaĺtásban egyéb és üzlet besoľolással
szerepelnek.

A Budapest Józsefváľosi onkormányzat tulajdonában á1ló nem lakás céIjára szo|gáIó
helyiségekben a bérbeadó helyett e|végzett munkálatok ktiltségeinek e|szźtmo|ásátt, az
onkormányzat Képviselő-testület f48tf}I3. (vL 19.) számú, hatőrozatának 34. pontja
szabáiyozza. Ez a|apján a bérbevett nem lakás céljrára szolgáló helyiségek felújítása során a
bérbeadó helyett, a béfló á|ta| e|végzett munkálatok költségének elszámolásáta az alábbiak
szerint van lehetőség.

. A helyiségek bérbevétele előtt több alkalommal is kéľheti a helyiségek megtekintését, amely
megtekintések során lehetősége varr felmérni a sziikséges munkálatokat, kikérheti szakember
véleményét, átrajźn|atot kérhet. Ez a|apján tud dĺinteni a helyiségek béľbevételéről és
megalapozott bérbevételre vonatkozó pályázatot nyijthat be a Józsefváľosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-n keresztül a tulajdonos-bérbeadó onkormanyzathoz. A hetyiségek
megtekintését a Kereskedelmi célú bérbeadási Iľoda (1083 Budapest, I,osonci u. 2.I. emelet
13. szoba, tel.: 06 I 216-6962) álta|' kiadott ,,Megtekintő''-vel kezdeményezhetí. A
megtekintés időpondaĺrak egyeztetést csak a megtekintőben meghatározott szervezęt
meghatalmazássa| rendelkező képviselője (dolgozója), vagy a megtekintőn meghatározott
személy kezdeményezheti, a megtekintésen csak az a személy vehet részt.

. Bérbeszámításra csak a tulajdonos előzetes jóváhagyása alapján van lehetőség. Azazvagy a
még a pá|yázathoz csatoltan, vagy a bérleti szerzóďés megkötését követően a munkálatok
megkezdése előtt kell nýjtani a helyiségek felújítására vonatkozó tételes költségvetést. A
k<iltségvetés elfogadásáró|, a munkálatok köItségeinek béľleti díjba tłirténőbeszámításźtrő| a
tulajdonosi joggyakorló dönt. A döntés alapján megkötött Béľbeszámítási megállapodás
a|apjan tĺirténik meg a munkálatok költségeinek elszámolása.

. A felújítás költségvetésének benyrijtása előtt kérjĹik, egyeztessen az Ingatlanszo|gáltatási
Irodával (1083 Budapest, VIII. kerület or u. 8.; telefonszámok: 06 t334-|745,314-1098,
333-4L46), 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
időtatama a|att a béľlőt terhelik, így ezen ktiltsógek megtéľítésére igény nem nffitható be a
béľbeadó felé.

. A Bizottság dĺintése után a Kereskedelmi célú béľbeadási hoda megkciti a Bérbeszámítási
megállapodást a béľlővel, ami után kezdődhet csak el a felújítási munkálatok elvégzése, és a
költségek megállapodásban foglalt feltételek szerinti elszámolása.
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. A bérlő az álta|a e|végzett bérbeadóra tarLozó munkákľól az onkormányzat, mint vevő
részére szám|át állÍt ki. A bérbeadó abérbeszámítással lefedett bérleti díjat egy összegben, a
következő havi számlával egyidejűleg küldi meg a bérlő részére, A bérlő ezt k<ivetően a
bérbeszámítás időtartamára, abérbeszálmítás levonása után fennmaľadt ĺisszegnek megfelelő
bérleti díj szám|át kap havonta, melyet köteles hatáľidőre befizetni,

A béľbeszámításra vonatkozó igényt cé|szeru mát a pályázatban szerepeltetní (áraján|at,
költségvetés mellékletként történő becsatolásával), hogy nyeľtes pályázat beadása esetén a
páIyázatot elbíráló, a bérbeadói jogokat gyakorló bizottság tudomást szerezzen erről, és ennek
ismeretében hozhassa meg dĺintését.

Bérbeadói kłitelezettség:

A helyiségekben lévő berendezésí tárgyak és közmiĺórák múködő képes állapotának
biztosítása béľbeadói kötelezettség, amennyiben a mér(5őtők átírásáva| pľobléma merül fel,
vagy azok hiánya esetén, a Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. Ingatlanszo|gáltatási
kodájáhozkell fordulni (1083 Budapest, VIII. kerület, or u. 8. telefonszámok: 06 I334-1745,
3 t4-1098, 333-4146).

A Béľbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a helyiségekľe vonatkozó olyan
joga, amely a Bérlőt a helyiségek biľtokbavételében, zavarta|an hasznő]atbaĺ akadá|yozza,
vagykor|átozza.

A Bérbeadó gondoskodik a Bérlő tűľési kötelezettsége mellett, az é|etveszé|lrt. okozó, az
ingatlan á||agát veszé|yezteto, a helyiségek rendeltetésszení haszná|atát lényegesen
akadályozó, a Bérbeadót teľhelő hibák kiljavításáről. A Béľlő e munkálatok e|végzését a
b érbeadóv al töľtént me gál l apodás al apj án á.ĺv á||alhatj a.

Béľlő ktitelezettsége:

A béľleményekben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban az engedé|yezł| hatőságok,
szakÍratóságok és kozljrzemi szo|gáItatők (a továbbiakban egytitt: hatóságok) ĺyi|atkozatát,
illetve a jo gszab áIy s zerinti tul aj donos i hozzáj źľ:u|ást me gs Zerzés éről.

A tevékenység megkezdése e|ótt a bérbevett helyiségek használati módja megvá|toztatásáiloz
a társasház be|eegyezó nyilatkozata szfüséges lehet.

A helyiségeketkizátrólag a béľleti szeľződésben foglalt tevékenységrehasználhatja, továbbál a
bérleményekbe töľténő befogadáshoz, a|bér|etbe adáshoz, a helyiségek cseréjéhez, a bérleti
jo g átnházás źůlo z a hel yi s égek tul aj dono s án ak ho zzáj árul ás a s ztiks é ge s.
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A helyiségekben lévő közműóľák saiát névre tiirténő átíľatása. amennviben a helyiségek
rendelkezik. víz közmű ellátottsággal. vállalja saját költségen a vízóra
felszeľelését/hitelesítését (az ezzel kapcsolatos költségek vállalását) vagy a nevére történő
átíratáĺsát.

Kĺiteles a bérleményeket és a berendezési tátgyait rendeltetésszerĺíen használni, valamint
gorrdoskodrri a beľerrdezési tár.gyakbarr, - ideértve az épĹilet szetkezeti elenreiben,
vezetékekben, épület-felszerelési tárgyakban . mind akizáró|agosan használt, mind a közösen
használt helyiségekben a saját, vagy a bérleményeket hasznźlatára vele együtt jogosított
személyek magatartása folytán keletkezett hibák kijavításáľóI és az okozott kár megtérítéséről.

Köteles az źl|agmegóvás érdekében a béľleményeken belül felmeľĺilő kaľbantaľtási, javítási
munkákat saját k<iltségén elvégezni. A bérleményeket burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a
béľleményeket berendezéseinek, a poľtálnak az üzlethomlokzatnak a kaľbantaľtásźpal,
illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a Bérlő köteles.

Az épület homlokzatán- a társasházban lévő helyiségek esetón atársasház közgyĺĺlése, tiszta
önkoľmányzati tulajdonűházbarl lévő helyiségek esetén a Bérbeadó előzetes engedélyével és
az áIta|a jóvahagyott helyľe és kivitelben - csak olyan cégtáb|át, emblémát, reklámot,
légkondicionáló berendezést, sze||ozo kivezetést helyezhet el, amely a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő. Az építési engedély köteles cégtátb|a, embléma, reklám,
légkondicionáló berendezést, sze||őző kivezetést kihelyezése ezen felül jogerős építési
engedély biĺtokában helyezhető el.

A székhelyében, a cégsegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező változást köteles a
cégbítősági változásjelentési kéľelem benyújtását ktivető 15 napon belül a Bérbeadónak
bejelenteni.

Bérlő a tudomásra jutástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Bérbeadónak, ha vele
szemben felszámolrálsi vagy csődeljáľás indult, va1y a végelszámolását hatáľozta e|.

Amennyiben az önkormányzati tulajdonú bérelt helyiségeket a bérlő székhelyeként vagy
telephelyekéĺt a cégbíróságon bejelentette, a bérleti jogviszony megszúnését követő 15 napon
belül ktiteles azt töröltetni.
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