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Tisztelt Képviselő-testü|et!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának részletes ismeľtetése

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormtnyzat)
tulajdonát képezi a Budapest WII. kerület, József kľt. 59-61. szám a|aÍti, 36780/0lN6 he|ýrajzi
számll, 249 m2 alaptertilettĺ, I. emeleten elhelyezkedő, nem lakás céljári szo|gá|ő helyiség 

"(a

tovabbiakban: 
.Ingatlan). 

Az ingat|an-nyi|vántartásban az Ingatlan iľoda besorolášal s'erěpell A'
onkormányzati Házkezelő Iroda biľtokbavéte|i jegyzőkönyvének tanúsága szerint az Ingai|an jó
műszaki állapotli, (4) besorolású és ľendeltetésszeriĺ haszná|atraalkalmas.

A fenti címen ta|á|ható Ingatlan bejárata a kapualjból, ktilon zárható ajtóva| e|látott lépcsőházbóI
nyílik; teli fa, kétszárnyú bejárati ajtaján védőrács van elhelyezve. Az Ingatlanban 4 db WC és
zuhanyző, i|Ietve fiirdőszoba van) a zuhanyzokban elektromos boj|erek vannak fe|szerelve, a
konyhában pedig gázbojler taláIható. A konyhába konyhabűtor, 2 db gánuzhely és rozsdamentes
mosogató van beépíťvę. Az Ingatlanban a fűtést FÉG fali gánkazái és melógvizes ľadiátorok
szo|gźitatják. Az egyik, körúti tájolású tárgyalóban fakazeÍtás mennyezet, faragoÍt,ĺeépíteĺ bútorok'
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E|őterj esztő : dr. Pesti Ivett igazgatóság eln öke

A képviselő-testületi

Tárgyz Javaslat a Budapest VIII. kerület, József krt . 59-6I. szźlm a|atti
he lyiség pá|y ánati elj áľás keretében történő béľbeadására.

A napirendet nyílt u
szükséses.
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Y ár osgazd ál l p 0-..1isĺ és P énzü gyi B izottsá g v é|emény ezi

Emberi Eľőfoľľás Bizottság v é|eményezi

Határozati j av as|at a bizottság számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja
meúáÍrsva|ását.

nem lakás cé|jára szo|gá|ő

egyszerĺĺ szav azaÍtöbbség
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Szobrok, címer és kristály csilláľ, a másik tárgya|őban pedig gipsz stukkós mennyezet és csillár
talźilhatő, A két köľúti kisebb szoba szintén kristály csillárial ĺělszóret, az egyik szobában a parketta
kb. 3 m2 nagyságú teľti|eten felpúposodott, A víźőra beépítése után a csňpeburkolat nem keriilt
helyreállítás ra. Az egyik zuhanyzőban régi ázás-nyomok taláIhatóak.

Az onkoľm ányzat ktiziis költség Íizetési kiitelezettsé ge az Ingatlanľa vonatkozóan iisszesen
bľuttó 49.096,-Ft/hó.

Az Avant.Immo Kft. á|ta| 20|6. november |7-énkészitett, és 20l6. november 29-én Gódor Lász|ő
fiiggetlen ingatlanforgalmi szakéľtó źL|ta|jóváharyott értékĹecslés szerint a helyiség nettó foľgalmi
éľtéke 149.620.000,- Ft (600.87f,-Ftlmf ).
Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek, gépkocsi-beállók,
eryéb dologbérletek béľleti díjáľól sző|ő 248lf013. (u. |ó) számtl kěpviselő-testiilôti határozat (a
továbbiakban: Határozat) II. Fejezet 7' pontja éľtelmében, ,,abban 

-az 
esetben, hą a helviség

bérbeadására versenyeztetés vagl pótyázat útjtźn kertit sor, ą minimótis béľteti díiů a heiyb;;;Fž
nélküli beköItozhető forgalmi értékének 80 %-át alapul véve lehet meghatároznt.1' ĺ tárgyi ln-gatlan
esetében' annak jó műszaki tl|lapotára, és a kerületen u"lĺilĺ elhelyezkeáésére tekintettel aTéľletlaĺ; a
foľgalmi érték l00 %o-ának figyelembe vételével keľült meghatáiozásra, Amennyiben apá|yázatban a
béľbeadás során végezh"1ĺ l:y:Ęnység nem kerÍil megńatározásra, úgy az.a|ap bér|eti díj éves
méľtéke a helyiség Afa nélküli beköltözhető foľgalmi értŹkének |ega|ábĚ. a 8 %o-a,. Az így számftott
bér|eti díj'a kcivetkezőképpen alakul: a foľgalmi érték 100 yo-a ĺ49.azo.000,- Ft, a béľleti díj mértéke a
helyiség Ár,ł nemĺi beĹôlt<ĺzhető forgalňi éľtékének 8 %o-a, azaz anettó havi bérleti díj 997.467,- Ft.
Fentiekre tekintettel javasoljuk a Budapest vilI. keľü|et, József kľt. 59-61. szám a|atti,
36780/0lA16 he|yrajzi sztlmű, f49 m2 alaptérületű, üres önkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jára
szolgáló helyiség 

' 
béľbeadására vonatkoző, nyilvános, egyfordulós pá|yázati. felhívás kiíräsát,

997.467,- Ft/hó + ÁFA minimális béľleti díj iisszegen.

A pá|y źzatot az a|źbbi feltételekkel javasolt meghirdetni:

A, páilyázat célja: A Budapest VIII. keľĺi|et, József krt. 59-61. szám alatti, 36780/0/N6 helyrajzi
számű,f49 m2 alapterületű, I. emeleten elhelyezkedő, nem lakás céljára szo|gaiőhelyiség béľbeadása'

A minimális béľleti díj összege: 997.467,- Ft/hó + ÁFA
A pá|yánat bíľátati szempontja: a legmagasabb bér|eti díj tisszege.

Az éruényes pá|yázatra vonatkozó kĺkötés: azIngatlanra ne legyen beadható o|yan aján|at, amely a
Képviselő-testĹilet 248/2013. (VI. 19.) száműHatźiozat II. Fejezetének 8. a) pontja szeľinti 25 %o-os
bérleti díj kategóriába tartoző (italbolt, dohányárusítás, játékte."., ,""*.hop;l ĺltetve nyilvános
internet szolgá|tatás (internet kávéző, call center, stb.) tevékenység végzésere vonatĹozik.
Továbbá javasoljuk, hogy eredménýelen versenyeztetési eljárás esetén az eljárás
eredmélýelenségének megá||apitźsára a Képviselő-tęsttilet a Yárosgazdá|kodási és renžt:gyi
B izottságot hata|mazza f e|.

A páiyázati felhívást a Versenyeztetési Szabálynt ||. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest
Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláj án, a JőzseŃárosi Gazdźtlkodási
Központ Zrt. (a továbbiakban: Bonyolító) ügyfelfogadásľa szo|gá|ő helyiségében, a Józsefuáľos címiÍ
helyi lapban, az onkormá1vzat és a Bonyoĺĺio noňap;ĺn, tovíbbá u, o"lłon^aÄy,u, e, a Bonyolító
ľendelkezéséľe álló eryéb inteľnetes hirdetési portáIokon javasoljuk közzétenni,

II. A beteľjesztés indoka

Az önkoľmányzati tulajdonú üres helyiség nyilvános pá|yázaton tĺjrténő bérbeadásáh oz bérbeadői
dĺjntés meghozatalźtra a üsrtďrt Képviselotestület jogośuft, tekintettel arra, hogy az Ingatlaĺ értéke
meghaladja al00 millió forintot.

III. A diintés cé|ja, pénzügyi hatása
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A döntés cé|ja az Ingat|anra vonatkozó nyilvános, egyfordulós ptiyázati felhívás kiírása, mivel abérbeadásából befolyó bérleti dfi fedezi az Önkormányźatkozóstđltseg fizetési terhét, a bérbeadássala helyiség á||aga nem romlik, továbbá a pá|yázat eredményessége lsetén még p|usz bevétele is
keletkezi k az onkormán y zatnak.

Az Ingatlan bérbeadása pénzugyi fedezetet nem igényel.

Ahatźtrozati javaslat elfogadása várhatőanpozitivan befolyásolja af0|7.évi bérleti díi bevételt.

rV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Budapest Józsefuáľosi Önkormányzat vagyonáról és vagyon feletti tulajdonosijogok gyakorlásáról
sző|ő 6612012. (XII. 13') önkormányzati ľendelet (a továbbiákban: Vagyoňendelei) io. 5 u; bekezdéseszęľint a Képviselő-testület a tulajdonosi joggyakoľló a loo mĺilio Ft felátti éľtékiĺ vagyon
h aszn o s ítás ával kap c s o l ato s döntés m'e ghozataith in'
A Vagyonrendelet 7. $ (2) bekezdése a|Ąán, ha onkormányzat rende|ete vagy a Képviselő-testület
hatáľozata mást nem tarta|maz, a tulajdonosi jog gyakorlója batározzí meg, hogy melyik
versenyeztetési eljáľást kell alkalmazni.

Az onkoľm ányzat tulajdonában áIló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről
sző|ő 35/2013. (u' 20.) önkormányzati rendelet i. s ĺll bekezdes a) londa énelmében a helyiségetcsak versenyeztetés a|apján lehet bérbe adni, ha a beköltöztethető forgalmi értéke eléri vJgy
meghaladja a 25 mi|lió forintot'

A nyilvános pá|yźnat lebonyolításának sza'bá|yait az onkormányzat tulajdon ában á1|ő ingatlanvagyon
h_asznosítására, tulajdonjogának źtruhźzásáravonatkozó versenýeztetési szabáIyokról szóló |3612016.(u' 0z.) számű képviselő-testületi határozat (a tovább.iakban: Verseňyeztetési Szabá|yzat)
taria|mazza, ame|yet- az onkormányzat tulajdonában álló ingatlanvag;ion hasznosítása és
tulajdonjogának átruházása esetén a hasznosító éš a tulajdonjogot szěrzó ,,"^é|yén"k kiválasztásárakell alkalmazni, ha a versenýargya\ás tartása iogsziaaly űapján köte|ező, vagy a tulajdonosijoggyakorló e|őirta, hogy a vagyonelemet veľseńyenetési eljárással kel| hasáosítani vagy a
tu laj donj o go t átruházni'

A Versenyeztetési S.zabźl|yzat 53. pontja éľtelmében a nem lakás céljára szo|gá|ő ingatlanok
bérbeadźsára meghirdetett pát|yázat esetében a minimális béľleti díjat aKépviselő-testület nem lakás
9e|j9ry szo|gáiő ingatlanok béľleti dijárő| szóló határo zata a|apján- az adoi ingatlanra meghatározott
béľleti dij 100 Yo-aképezi.

Az onkormányzat tulajdonában ái|ő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek, telkek, gépkocsi-
beállók, egyéb dologbéľletek bérleti díjáró| szo|ő žąaĺz013. (VI. 19.) számil képviselő-testületi
hatáľozat 7. pontja énelmében: a helyiség bérleti díjának a|apjáu| a helyiségeknek alelen hatźrozat
és a Kt. máshatározata szerint aktua|izá|tbeköltozheto ĺorgáImĺ éfték; 

',őlgat. 
Abban az esetben,

ha a helyiség bérbeadásáľa veľseny eztetés vagy pá|yázat iftján kerül sor, a minimáIis bérleti dijat a
helyiség Áľ.e nelnili bekcjltözheiő foľgalmieńetenet soy,-atalapul véve lehet meghatározni,
Nyilvános pá|yánatás esetén önkormányzati érdekből a minim.alis be.l"ti aĺ; aĹacsonyabb
forgalmi értéken is meghatározhatő, mely nem lehet kevesebb 50 %o-ná|. Amennyiben a
pá|yézatban a bérbeadźts során végezhető tevékenység nem keriil megh atttozćlsra, tlgy az a|ap
bérleti díj éves mértéke a helyiség Áfa nélküli bekoitozhető forgalmi értěkének legalább a 8 %o.a.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Ingatlan bérbeadásával kapcsolatos
pźiyázat kiíľásáľa, és a pá|yázat feltételeire vonatkozó dontéiet meghózni szíveskedjen.
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Határozatijavaslat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) hozzájźtrul a Budapest VI[. kerĺilet, József kľt. 59-61. szám a|atti, 36780/0ĺN6 he|yrajzi
sztĺmú, 249 mf alapterüIettĺ, I. emeleti, üres önkoľmányzati tulajdonú, nem lakás celjára
szo|gá|ó helyiség, nyilvános, egyfordulós pá|yázatútján történő bérbeadásához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.Yagyongazdálkodásilgazgatősźry
Hatáľidő: f0I7. február 02.

2') e|fogadja a hatźlrozat mellékletét képezo a Budapest VIII. kerület, József krt. 59.61. szám
a|atti 36780/0/A/6 hĺsz.-ú, 249 mf alapterületri, üres önkormányzati tulajdonú, nem lakás
cé|jára szolgáló helyiség, bérbeadásáravonatkozó pá|yázatifelhívást aza|ábbifeltételekkel:

a.) a minimális béľleti díj osszege 997.467,- Ft/hó + ÁFA,
b') apá|yázatbírá|ati szempontja: a legmagasabb megajánlott béľleti díj.
c.) apá'|yäzatban érintett helyiségre nem adható be olyan aján|at, amely a Képviselő-testület

f48lf0|3. ryr. 19.) száműHatáľozat II. Fejezetének 8. a) pontja szerinti 25 %o-os bérleti
díj kategóriétba tartoző (italbolt, dohányáľusítĺás, játékteľem, szexshop), illetve nyilvános
internet szolgáltatás (internet kávéző, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik'

FeIeIos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt.YagyongazdáIkodásilgazgatőság
Határidő: f0|7. február 02,

3,) apáiyázati felhívást a Képviselő-testület |3612016. (VI. 02.) száműhatározatában foglaltak
szerint tesziközzé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.YagyongazdálkodásiIgazgatősáry
Hatáľidő: 2017. február 02.

4.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdá|kodási KözpontZrt.-t, hogy a versenyeztetési eljáľást bonyolítsa
le, és a pá|yźtzat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviielő-testiilet elé
jóváhagyás céljából' Amennyiben a pźiyźr;at eredménýelenül záru|, fe|hata|mazza a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot apáiyázatot|ezárő eredmény megá|Iapítására,

Felelős: Józsefuáľosi GazdálkodásiKozpont Zrt.YagyongazdálkodásiIgazgatősĘ
Határidő: 2017 . március 31.

A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Józsefváľosi Gazdálkod ásiKozpontZrt.

Budapest' 2017. januźr 23.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevébBn és meshízásából:

,k . ,l{.l)ząV
dľ. Mésźár Eľika

aljegyzo
Mellék|etek:

oqÝĺ,,y(r,|.@í-
dľ. Pesti lvett

igazgatőság eInöke

JAN f I,

ingatlanforga|mi értékbecs|és

,/

ry/



P á|y á'zati d okumen táció

onko rm án y zati tuLajdonú nem lakás cé| rĺ h elyis ég b éľbeadás ára

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefvárosi onkoľmányzata a Képviselő-testületének /2017.
(II. 02.) számthatározata a|apjánnyilvános egyfordulós páIytzatoit'i'd"t a tulajdonát képező
Budap.est VIII. kerület, József kľt. 59.61. szám a|att elhelyezkedő 36780 helyrajzi szimű,
2!9 m2 alapteľületű, üľes I. emeleten elhelyezkedő tinkorm ányzatítu|ajdonú, nem lakás
célj ára szolgáIĺí helyĺség bérbeadásara.

A Kiíľó jogosult a versenyeztetési eljaľást annak bármely szakaszćtban inđokolás nélkül
visszavonni, és erről köteles hiľdetményt kifüggeszteni. A versenyeztetési eljárás
visszavonása esetén - amennyiben a dokumentáciőt az ajénlattevő ellenérték fejében kapta
meg _ a Kiíľó kĺjteles az e|Ienértéket visszafizetli, ha az ajźn|attevő a dokumentációt
visszaadja. A pá|yázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kivül semmilyen más esetben
nem fizeti vissza.

|. Apá|yázati kiíľás adatai

A'pá|yázat kiíľója: Budapest Fővaros VIII. Keľület
Józsefuaľosi onkormányzat

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

Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont ht'
(1082 Budapest, Baross u.63-67.)

nyilvános egyforduló s pá|yázat

Bérbeadás

20.000,- Ft + ÁFA
átutalással ťlzetendo a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. K&H Bank
Zrt'-né| vezetett 10403387-00028859-
00000006 szźtmll szám|ájára (meg|egyzés
rovat: helyiség címe, megvásárló neve
(cégnév)

pá|yázati dokumentáció árának túuta|ása
után, átutalási bizony|at bemutatásával
Józsefvaľosi Gazdálkodási Központ Zrt,
Keľeskedelmi Célú bérbeadási Iroda

1083 Budapest, Or u. 8. I. emelet

20t7. febľuáľ 10.től ügyfélfogadási
időben.

A pá|y ázat Bonyolítój a :

A páIyázatjellege:

Apá|yázat célja:

A pá|y ázati dokumen tńciő á,ľ:az

A, pá|y ázati dokumentáció megvásáľlásának

helye, ideje:
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Az aján|atĺ biztosíték összege:

Az ajánlati biztosíték befizetésének módja,

szám|aszám:

Az aján|ati biztos íték b efizetés b eé rkezés én ek
hatáľideje:

A pá|y ázat leadásának hatáľidej e:

A páIy ázat bontásának váľhatĺĎ időpontj a :

A pály ánatok bontásának helye :

A p áł|y ázat e ľed m ényét m e gá l la p ítő szerv ezet z

Apá|yázat elbíľálásának határideje, és a

v árhatő ered m ényhiľdetés :

bruttó 3.800.349,-Ft. Az ajtn|ati biztosíték
befizetése csak magyar forintban
teljesíthető, értékpapínal,
garunciaszerződéssel, zá|ogtárggyal nem
helyettesíthető.

t'ŕlÍa|ás, a Józsefuáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt. K&H Bank Zrt.-né| vezetett
10403387-00028864-00000008 számu
szém|ájára

2017. februáľ 24.2400 őra
2017. március 03. l.200 óľa

2017. február 13. és 2017. március 22.
előzetes egyeztetés szükséges a Budapest
VIII. keľület, Tavaszmezo u' 2. szám a|atti
Iľodában, vagy a 06 I 2I0 4928,2|O 4929
telefonsziímokon

2017. máľcius 07.1400 őra
1083 Budapest, Őr .'. 8. I. emelet. Az
aj án|attev ő a p á|y ázat bontásán j elen lehęt.

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáľosi
onkormĺínyzat Képví selő-testülete

2017. május 08.

A p áł,|y áłzattal kap cs o latb an tovább i info rmáció
kéľhető: Kereskedelmi célú béľbeadási Iroda

Tel.: 06 I216 6962110|" I04 mellék
A' p áIy ázattal éľintett in gatlan megtekinthető :

2. A p áily ázattal éľintett ingatlan :

-T
/,v

.lľ;
łi$li]i.*il'ĺ

,::i .łlHlI::i'i.'.ĺ.s.]|l ̂ ..i

i;:'Álilülii'ł::

.:.i'f, 
*...trl'''']ľ.iff 

ľil' 
ľ'ęffi ľłľ{:ľ'i:łffi

Józsefkrt.59-6l

36780/01N6

249 emelet iroda 997.467. 3.800.349.-Fr



A Kĺíľĺí kiköti' hogy a fenti helyiségre nem adható be olyan ajánlat, ame|y a Képviselő.
testĺilet 248ĺ2013. (vI. 19.) számú batározatźlnak 8. a) pontja szeľinti 25 o/o-os ueľletĺ aĺ;
kategĺĎriába tartozó (italbolt, dohányáľusításjátékterem' szexshop), illetve nyilvánoš
internet szolgáůtatáls (inteľnet káxéző, call centeľ, stb.) tevékenység végzésére
vonatkozik.

Műszaki jellemzők:

A fenti címen ta|á,lhatő Ingatlan bejárata a kapualjból, krilcjn zárhatő ajtóval ellátott
lépcsőhazból nyílik; teli fa, kétszámyű bejárati ajtaján detektívrács Van eihelyezve. Az
Ingatlanban 4 db WC és zuhanyzó, illetve füľdőszoba van) a zuhanyzőkban elektľomos
bojlerek vannak felszerelve, a konyhában pedig gazboj|er ta|źihatő. A konyhába konyhabútoľ'
2 db gaztíjzhely és rozsdamentes mosogatő van beépítve. Azlngat\arlban a f,ĺtést p.Éc ĺali
gázkazán és melegvizes rudiźĺorok szolgáItatják. Az egyik, köľútí tájolású tárgyalőban fa
kazettás mennyezet, ťaragott, beépített bútorok, szobrok, címer és kĺistály csillĺíi, a másik
tćrgya|őban pedig gipsz stukkós mennyezet és csillár található. A két köruti kisebb szoba
szintén kristály csillaľral felszeľelt, az egyik szobában a parketta kb. 3 m2 nagyságú területen
felpúposodott. A vízőra beépítése után a csempebuľkolat nem került helyľeálřtá sra. Az egyik
zlshany zőban ré gi ázás-ny omok található ak.

3. A pátyázat célja, taľtalma

A bérbeadásra kertilő nem lakás cé|jna szo|gźiő hetyiség a Budapest Fővaĺos VIII. kerütet
Józsefváľosi onkormányzat kizaľólagos tulajdonát kđpezik, bérbeadásukľa a nemzeti
vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCVI tv., a Budapest Józsefuarosi onkormányzat vagyonáľól ésa vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaľól szóló 66l2o1f. (XII. tj.l számu
onkormányzati rendelet, a Képviselő-testiilet 136120|6 (VI. O2.) szánu hattrozata
(Versenyeztetési szabáIyzat), és az onkormányzat tulĄdonában álló nem lakás céIjfua
szolgáIó helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3, (VI. 20.) ĺinkormányzati
rendelet vonatkozik.

A Kiíľó a2. pontban köľĺilírt helyiséget adja bérbe a nyeľtes ajĺínlattevő részétehatározat|an
időľe 30 napos felmondási idő kikötésével. Amerľryiben az aján|attevő ettől eltéľő bérleti
jogviszony időtartamot (pl.: hatátozott idő, 5 évre) kíván létesíteni, azt a ptiyázatźtban az
aján|ati összesítőn jeleznie kell. Határozottidő esetén a maximális időtaĺam 15 év lehet.

A bérleti szerződésben foglalt bérleti díj évente' az adott év janutr l-től a KSH által kozzétętt
eloző évi inflációs index mértékével emelkedik. A béľleti drj emelkedésének első időpontja
20I8.januáľ hónap. A január havi emelés ĺlsszege február hónapban kerĹil számlázásra.

A helyiség minimális havi béľleti díja a 2. pont alatti táb|ázatban ta|źiható. Kiíró óvadék
megfizetését köti ki, melynek méľtéke a havi bruttó bérleti díj hĺíľomszorosa. Az aján|ati
biztosíték összege az ővađék cisszegébe beszámításra kerĺil.

Kiíró kiköti, hogy a bérleti szerzodéshatá|yba lépésének feltétele kozjegyzői előtt egyoldalú
kötelezettségvá||a|ő ny1|atkozaÍ. aláirása, melynek kĺĺltségét a Bérlő viseli.

A helyiség źLtalakitása, źúépítése, felújítása esetéľe is a fent hivatkozott jogszabá|yok az
irányadók, melyhez a bérbeadó nevében a tulajdonosihozzź$arulást a tulajdonosi joggyakorló
adja ki a munkálatok megkezdése előtt. Eszerint a helyiségben folytatni kívránt
tevékenységgel kapcsolatban a helyiséget magában foglaló társasház és az engedélyező
hatóságok, szakhatóságok, és koz:dlzęmi szolgáltatók nyi|atkozatait a bérlőnęk kell
beszercznie. A béľbeadás során az onkoľmźnyzatnem szavatolja, hogy béľlő a helyiségekben
az á|tala kív ánt tevékeny s é g et fo l ytathatj a.
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A Kiíró kiköti, hogy jogosu|t a páIyázatot eľedménýelennek nyilvánítani, amennyiben olyan
tevékenységvégzése érdekében történő béľbevételi aján|at érkezik, amelyet az onkormźnyzat
nem preferá|, tovćtbbájogosult a pá|yézat eredményét a helyiségben végzendő tevékenység
tekintetében a benyúj t ott aj ćn|attó l e ltérő feltétellel me gáll ap ítani.

4. A' páiyázaton tłirténő ľészvétel feltételei

Az ajánlattevő ńsń. vehet apáIyézaton amennyiben:

a) megvásiíľolja aPá|yazati đokumentáciőt, és az errő| szőIő igazolást csatolja,

b) az ajánIati biaosíték ĺisszegét megfizeti és azhatáriđőn bęliil beérkezik'

c) az aján|atok leadásának hatáľidejéig az aján|atźńbenýjtja.

A Kiíľó kikoti, hogy az ajánlattevő magĺĺnszemély nem lehet.

5. Az aján|at tartalmi ktivetelményei

A versenyeztetési eljárás nyelve amagyar.

Az aján|aÍtevőnek:

a.) az aján|atban kĺjzcilnie kell a nevét/cégnevét, székhelyét, adószámát, adóazonosítő szźlmát,
cég esetében cégszámát, képviselőjének nevét és eléľhetoségét, bankszámla számát, az
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b.) a, ajźn|athoz kell csatolni a pályazott nem lakás célú helyiségnek megfelel ő aján|ati
biztosíték befizetését visszavonhatatlanul igazo|ő źńutalás teljesítését igazolő bankszámla
kivonatot.

c.) az aján|atban nyilatkoznia kell aľról, hogy vá|Ia|ja aPáIyázati dokumentáciőban, illetve
mellékleteiben leírt szerzőđéskötési és egyéb feltételeket, tovźtbbá a pźůyázat céIjźnak
megvalósítását. Az ajźn|attevónek ajanlatában meg kell jelölnie a béľbevétel időtartamát.

d.) az aján|atban nyilatkoznia kell aľról, hogy távonatkozőan a20I5, évi CXLil ' torvény 62.
$ (1) és 63. $ (1) bekezdésben foglalt kizań körülmények nem állnak fenn.

e.) az aján|atban nyilatkoznia kell aľról, hogy adó és adók módjáľa behajthatőkonartozźsa
nincs. E nyilatkozat me||é kell csatolnia a NAV igazo|ásźú arľól, hogy nem áll fenn
koztartozása.

f.) az aján|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy Kiíľóval szemben adó és bérleti đíj tartozása
nincs, továbbá a Kifuóva| szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége
nincs,

g.) az ajtn|atban nyilatkoznia kell arról, hogy ellęne végrehajtási eljárás nincsen folyamatban.

Ha az ajtlnlattevo egyéni vál|a|koző, fentieken túl

h.) az ajźnlatához csatolni kell a váI|a|kozői igazo|vánv 30 napnál nem régebbi hitelęs
másolatát

Ha az ajtlnIattevo nem egyéni vá||a|koző, fentieken túl

i.) az aján|atához csatolni kell a taľsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a
társaság képviseletéľe jogosultak a|áítási címpéldrínyának eredeti péLdanyát vagy hiteles
másolatát.

j.) az aján|atban nyilatkoznia kell aľľól, hogy nem áll végelszámolźs a|att, ellene csőd-,
felszámo|ási és végrehajtási e|jáÍás nincs folyamatban.
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k.) az aján|atbannyilatkoznia kell arról, hogy aĺemzeti vagyonľól sző|ő 2OI1. évi CXCVI.
törvény 3. $ (1) bekezdés 1' pontja szeľint átLáthatő szęwezetnek minősül.

Az ajźn|attevőnek nyilatkoznia kell arľól és igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló
20TI. évi CXCVI. tciľvény 3. $ (1) bekęzdés 1. pontja szerint átláthatő szeÍvezet,me|yetaz
eľedeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatt aI vagy végzéssel a szervez'et'bejegyzéséről
tud megtenni. Amennyiben ezen okiľat alapjźnnemigazo|hatók a törvény 3. $ (1) Ĺekezdés 1.
pontjában meghatározott feltételek, további okiratok becsatolása sziikségeš $l: tĺĺbb mint
25oÁ-o.s tulajdonnal bíró jogi személy 30 napnál nem régebbi 30 napnál nim régebbi hiteles
cégkivonata, külftjldönbejegyzett cég esetén annak hiteles fordítása ii).
Amennyiben az aján|attevő nem egyéni váIla|koző, a versenyeztetési eljárás során benyújtott
ajánIatát, továbbá az ajźn|at mellékleteként benffitott valamennyi iyí|atkozatát cégszeru
aláírással kell ellátnia. Cégszeru aláirźs során a cég képviseletére jogosuit szeméIylszemelyek
a társaság kézze|, vagy géppe| írt, előnyomott ' vagy nyomtatott cégneve a|á nevétlnevtiket
onźi|őanlegyüttesen lrja/írják alá hiteles céga|áfuásinyilatkozatuknak megfelelően.

A Bonyolítő az ajánlattevőt _ az cisszes ajanlattevő számźra azonos feltételekkel _ ajanlott,
téľtivevényes levélben, 5 munkanapos hataľidő kitűZésével felszólítja az aján|atta|kapcsolatos
foľmai vagy larta|mi hiányosságok pot|źsfua, amennyiben a szfüséges nyilatkäzatokat,
igazoIásokat nem megfelelően' ill. nem teljes kciľűen csatolta. AmennyiĹ en aZ ajánlattevő a
felhívás kézhezvételét kĺjvetően az abban megjelĺilt hatĺíridőre a hianyinem' Vagy nem teljes
koľtĺen pótolja, úgy ajźnlata a hiánypótlási határidő elteltének napját kóvető napól
éľvénýeleľrnek minősül, és apáIyázat további részébennem vehet részt.

A Bonyolító a hianypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási
határiđtlrł5| egyidejtĺleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevót,

A hiánypótlás nem teľjedhet ki az aján|atmódosításaľa.

Nincs helye hiánypőtlási felhívás kibocsátásának, és az ajtn|attevő ajźn|ata érvénytelennek
minősül, amennyiben

a.) az ajánlati biztosíték összege a pá|yázati dokumentáció 1. pontjában meghat ározott
hatĺĺridőn belül nem keľül j óváí rtsra a Kiíľó bank szźmláián.

b.) nem jelol meg bérleti díjat.

6. Az aján|at formaĺ ktivetelményei

A pá|yaző pźiyázatát zárt, je|zés nélküli borítékban, 1 példányban kiiteles az aján|atok
benyújtásara nyitva álló határidőben és helyen, az adott pá|yázata utaló jelzés se|, a [źiyázati
felhívásban me ghatźr ozott módon benyúj tani.

Az aján|at minden oldalát folyamatos számozźlssal kell ellátni és össze kell fűzni. Az
oldalak soľrendjét a 1|. sz. melléklet tarta|mazza.

Az iratot|ezźrt, sértetlen boľítékban, személyesen, kézbesítő vagy fatat ítjánvagy postai úton
lehet benyújtani. A borítékĺa kizań|ag apá|yázattátgyátkell ráíľni, az alábbiakszerint:

,, Budapest VIII. keľiilet József kľt. 59.61. 3678010ĺN6 hrsz.-ú, nem lakás cétjáľa
szolgáló helyiség béľbevétele''

A Bonyolíto |ezáĺat|anvagy sénilt borítékot nem vesz át.

A Bonyolítô az ajan|aÍtétęLihatériđő |ejárta után csak abbanaz esetben vesz źlt ajénlatot,ha az
ajźn|attevo vagy meghata|mazottja az ajtn|attéte|i határidő előtt az ajźn|attételi felhívásban
megjelölt helyen megjelent, đe azt méltányolható okból a Bonyolító érdekkörében felmeľĹilt
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okból nem tudta időben benyújtani (pl.: sorban állás). A Bonyolító minden ajźn|attéte|i
határidőn túl benyújt ott ajánlatot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az ajźn|attevő a versenyeztetési eljáľás bármelyik szakaszában meghata|mazoÍt
itján jár el, a teljes bizoĺyíto ereju magźnokiratba foglalt meghatalm azás eredeti pélđĺĺnyát is
mellékelni ke|I az aján|athoz' A Polgári Perrendtartás 196. $-a szeľint a teljes biz;onyítő ercjll'
magánokiratnak az a|ábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie :

a) akiá|Iítő az okkatot sajźltkezuleg írta és aIáirta

b) két tanú az okiraton aláírtsćtva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem á|ta|a írt okiratot előttfü
írta a|á, vagy aláírását előttiik sajátkezla' a|áirásźnak ismerte e|,; az okiraton a tanúk
lakóhelyét (címét) is fel kell tĺintetni;

c) akiá|Iítő aláitása vagy kézjegye az okíľaton közjegyz(5 által hitelesítve van;

d) a gazdźl|kodő szervezet á|tal uz|ętí ktiľében kiállított okiratot szabźiyszeruen aláírtźk;
e) ügyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készített okiľat szabáIyszerű ellenjegyzésével bizonyítja,

hogy a kiállító a nem á|tala íľt okiratot előtte írta a|á, vagy aláírását előtte saját kezu
a|áításźnak ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektľonikus a|á,írtsáva| a|áirt
elektronikus okirat tnta|maazugyvédá|ta|készített elektľonikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el.

Amennyiben az ajánlattevő egyéni váIla|kozó, a Veľsenyeztetési eljárás sorĺín nevében
nyilatkozatot maga vagy meghataLmazottja utján tehet. Amennyiben az aján|attevő jogi
személy vagy egyéb szervezet, a veľsenyeztetési eljáľás soľán nevében nyilatkozatot a
képviseleti joggal ľendelkező személy, vagy e jogi szemé|ylszervęzetmeghatalmazoÍtjatehet.

7. Az ajánlat módosítása

Az Ąánlattęvó az aján|attéte|i határidő |ejártáig módosíthatj a vagy visszavonhatja ptůytnati
ajánlatát, az ajánlattéte|í határidő |ejártát követően azonban a benffitott ajánlatok nem
módosíthatók.

Az ď1án|ati kötöttség az aján|attételi hatĺíľid ő |ejártának napjáva| kezdődik.

8. Ajánlati kötöttség

Az ajénlattevő 60 napig teľjedő aján|ati kötöttséget k<jteles vá|la|n| amely az aján|attéte|i
határidő lejtrtának napjával kezdődik. Az aján|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a
Kiirő az ajánlatok birá|atáĺa vonatkozó hataľidőt elhalasztotta, tgy vál|a|ja az aján|ati
kötöttsé g ugyanannyi nappal történő me gho sszabbítását.
Az aján|ati kötöttség tarta|mánakmeghatározásźra aPolgári Törvénykönyvről szőIő 2OI3. évi
V. tciľvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései irányadóak, kĹilönös tekintettel a 6:64. $-ra.

Az ajánlat olyan megállapodást, kezdeményezó nyilatkozatot jelent, amely legalább a tĺiľvény
a|apján lényegesnek tekintett szeľződéses elemeket tarta|mazza, s egyéľtelmiien kitiinik
belőIe, hogy az abban foglaltak ügyletkötési akaratot tükĺcjznek, tehát a nyilatkoző _
elfogađás esetén - aztmagáranézve kötelezőnek ismeľi el.

Az ajtnlati kötöttség azzaI jár, hogy ha a másik fé| az adott időhataľon beltil az ajźn|atot
elfogadja, a szętzódés a töľvény ľendelkezése folytán létrejĺln. Az ajánlat megtételével tehát
fiiggő helyzet alakul ki, mely az ajźn|ati kötöttség leteltével ér véget.
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Amennyiben az ajźnlattevő az ajánlati ktitclttségének ideje a|att aján|atát visszavonja, a
b eťlzetett aj arl|ati b izto s ítékot ę lve szti.

A Kiíró az aján|ati biztosítékot a fe|hívás visszavonźsa, az eljáľás eredménytelenségének
megźilIapitása esetén, illetve - az ajźnlatok elbíľását ktjvetően _ a nem nyeľtes ajĺĺnlattevők
részére köteles a kĺjzléstől szátmitott 15 munkanapon beliil visszaťtzetni. A Kiíró- ar' ajáĺ|ati
biaosíték után kamatot nem ťlzet,kivéve,haavisszaťlzetési határidőt elmulasztja

9. A pályázatokbontása

A páIyázati ajánlatokat tarta|maző zćrt borítékok felbontását a Bonyolítő végzi a pá|yázati
felhívásban megjelölt időpontban. Az ajtnlatok felbontásán, a Bonyolítón kívül megbízott
jogi képviselőjének is jelen kell lennie, tovébbájelen lehetnek az ajźn|attevők, va|amint az
általuk írásbaĺl meghatalmazott személyek. A képviseleti jogosultságot megfelelően igazo|ni
kel l (szemé |y i igazo|v ány, me ghata|mazás) .

Az ajźlnlattevők a bontás időpontjaľól külön éľtesítést nem kapnak. Az aján|atok felbontásrán
jelen lévők jelenléttik ígazolásárajelenléti ívet írnak alá.

Az ajánlatok felbontásakor a Bonyolító ismerteti az ajanlattevők nevét, lakóhelyét
(székhelyét), az általuk felkínátt bérleti díj ajźnlatot, az ingatlanban végezni kívant
tevékenysé get, az egyéb vállalásokat.

Azajtnlattevő a fenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Bonyolítő az ajénlatok felbontásáról, az aján|atok ismeľtetett tarta|mfuő| jegyzőkönyvet
készít, amelyet az ajánlattevőknek erľe vonatkoző igény esetén átad, illetvé ńegkulđ' ,t
jegyzőkönyvet a Bonyolító képviselője és a jegyzőkönywezető írja a|tĺ, és a bontáson
megj elent ajtn|attev ők köztil felkéľt személyek aláíľásukkal hitelesítik.

10. AZ ajánlat éruénytelenségeinek esetei

A Bonyolító éľvénytelennek nyilvanítja az ajánlatot,ha

a.) a felhívásban megjelölttol eltéľő módon (elektronikus úton) kézbesítették,

b') az ajźnlattevő az ajánlaÍtételi hataridőn túl nýjtotta be ajánlatźÍ, vagy az ajźn|at az
aján|attételi hatráridőn túl éľkezik be,

c.) azt olyan ajźn|attevo nyújtotta be, aki az onkoľmźnyzattal szembeni koľábbi fizetési
k<jtelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb) nem teljesítette,

d.) a pá|yazatot nem a Kiíró á|tal jováhagyott tartalmri nyomtatviĺnynak megfelelő foľmában
és adatokkal nyújtotta be,

e.) az ajźnlattevonek a páIyázati dokumentációban szeľeplő iratokat, igazolásokat nem, vagy
nem aZ előírásnak megfelelően csatolta, ideéľtve, ha az ajánlattevo nem csatolta anőI
szóló nyilatkozatát, hogy nincs koztartozása, (adő, vám' tźnsadalombiztosítási járulék és
egyéb, az á|Iamháztartás más alrenđszeľeivel szemben ferrnálló fizetési kötelezettsége), ha
ezek csatolástlt apá|yázati kiírás e|oírta,

f.) az ajariat nem felel meg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy
az ajtnIattevő nem tett apá|yazati dokumeĺtáciőbanfoglaltaknak megfelelő ajtn|atot,

g.) az ajanlattevő valótlan adatotköz<llt,

h.) az ajánlattevő a hiánypótlási fethívásban foglaltaknak a rendelke zésétę á||ó határiđőn
belĺil nem Vagy nem teljes körűen tett eleget,
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i) amennyibęn az ajćnIatbaĺ foglalt tevékenységi köľ végzését magasabb szintú jogszabá|y
kizáĺja.

Az e|járás további szakaszźtban nem vehet részt az, aki éľvényte|enpźtlyázati ajánlatot tett.

11. A pályázati aján|atok elbírá|ása, az elbíľálás szempontjaĺ

A Bonyolítő apá|ytzati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult
megvizsgáIni az ajáĺ|attevők alkalmasságźi a szeľzodés teljesítésére, és ennek során a csatolt
dokumentumok eređetiségét is ellenőrizheti.

A benyújtott ajánlatok alapján a Bonyolító éľtékeli apźtlyázatokat, meghatározza a benyújtott
pá|yázatok soľrendjét, és javaslatottesz a Kiírónak apáIyázat eredményének megállapitására.

Amennyiben a benffitott ajánlatok alapján több ajanlattevő a meghatározott éľtékelési
szempontok szerint a legmagasabb pontszámot éti el, a Bonyolító a második fordulóban -
ezen ď1án|atÍevőktol _ iĄ ajarl|atot kér. Amennyiben ismételten azonos ajánlatok érkeznek,
Bonyolító addig kéľ be újabb ajánlatokat, ameddig olyan ajariat nem érkezik, amíg nem
vźiasńhatő ki a meghattlrozot|értékelési szempontok szerinti legmagasabb pontszámot elérő
aján|at.

A pá|yźzatok eredményét a Kiíľó állapítja meg. A ptĺ|yázati ajánlatok eľedményét Kiíľó a
bontástól sztlmitott 60 napon belĺil állapítja meg. Az eredmény megállapításának hataľideje
egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Az iĄ hataľidőről, illetve annak
fiiggvényébeľ az ajariati kötöttség idotartamának meghosszabbitásáról a Bonyolító kĺiteles
hirdetményi úton tájékoztatni az érintetteket.

A Kiíró a pá|yázatí dokumentációban meghatározott éľtékelési szempontok alapjan aI|apítja
meg a pá|yázat eredményét és rangsoro|ja a ptt|yázati ajánlatokat . A páIyázat nyeľtese az, aki
a pźiyázati dokumentációban rögzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott értékelési
szempontok alapján legjobb ajánlatott tette.

A Kiíľó jogosult a páIyázat eredményét a benyújtott aján|atban foglaltaktól eltérő feltétellel
megállapítani.

A Kiíľó a Ptk. 6:74 $ (2) bekezđése alapján kiköti, hogy a páIyázatí felhívásban foglaltaknak
megfelelő, legkedvezőbb ajánlattevővel szemben is fenntartj a a jogźt arra, hogy ne kösscin
béľleti szęrzoďést,

Az e|bíráůás fő szempontja:

. a legmagasabb béľleti díj iisszege.

A páIyázati ajánlatok elbiráIása során a Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a pźĺ|yázati
aján|attevőto| az ajźĺn|atban foglaltak pontosítása érdekében. A Kiíró a felvilágosítás kéréséről
és annak l.artal.márő| haladéktalanul íľásban értesíti a többi pályázati ajánlattevőt is.

12. osszeféľhetetlenség

A versenyeztetési eljárás soľán összeférhetetlenséget kell megállapitani, ha a veľsenyeztetési
eljrírás bonyolításában vagy az aján|atok elbírálásában olyan személy vesz részt, aki maga is
aján|attevó, vagy

a.) annak kozeli hozzátartozója (Ptk.: 8:1. $ (1) 1. pontja)'

b.) annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,

c.) akitől bármely oknál fogva nem váľhatő e| az tigy elfogulatlan megítélése.
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13. A páiyá'zati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei

A Kiíró érvénýelenné nyilvánítja a veľsenyeztętési eljáľás, ha

a.) az ö sszeférhetetlens é gi szabáIy okat me gsértették,

b.) valamelyik ajanlattevo az eljarás tisztaságtlt vagy a többi ajanlattevő érdekeit súlyosan
séľtő cselekméný kĺlvet el.

A Kiíró eľedménýelennek nyilvánítja az e|jfuást,ha

a.) nem érkezett ajánIat,

b.) az ajánlattevokkizáróIag éľvénýelen ajánlatot nyrijtottak be,

c.) az ajánlatok birá|ata során a Bonyolító az összes ajanlatot érvénýelenné irtnyította,

d) az onkoľmányzat &dekeinek védelmében.

Eredménýelen eljárás esetén a Kiíľó dönt a további vagyonügyleti eljáľásról.

1 4. Eľedményhĺrdetés, szeľződéskiités

ApáIyázat eredményéről a Kiíľó legkésőbb 201-7. május 08.ig dĺint, amelyről Bonyolító 15

napon belül valamennyi aján|attevot írásban éľtesíti.

A Bérbeađő apá|yázatnyertesével a dĺjntés átvétęIétkövetően az onkormźnyzattulajdonában
álló nęm lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 3512013. (VI. 20.)
önkormányzati ręnde|et 18.$-ában foglalt határidőn belül bérleti szerződést köt. A nyertes
aján|attevő visszalépése esetén a bérbeadó jogosult a ptt|yźzati eljáľás soron következő
helyezettjével bérleti szerzőďést kötni, amennyiben a páIyázat eľedményének
megá||apitásakoľamásodikleg jobbajtn|atmeghatározásrakerült.

A nyertes ajźn|attevo esetében abeťtzetett aján|ati biztosíték a ťlzetenđo óvadék összegébe
beszámításra kerül, azonban ha a szetződés megkotése az ajánlattevőnek felróható, vagy
éľdekköľében felmeľült más okból hiúsul meg, az ajźnlati biztosítékot elveszti. Az elvesztett
ajánlati biztosíték a Kiírót illeti meg.

15. Egyéb rendelkezések

Az ingat|anok megtekinthetők a dokumentáció 1. pontjában megjelölt időpontban, azonban a
megtekintés időpontjaľól a Józsefráľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. mllnkatźľsáva|.

Az aján|attevő az ajĺínlatok felbontásig köteles titokban tartani az ajánlatának tarta|mźt, és a

Kiíró által a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott
minden tényt, információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, aľról tájékoztatást harmadik
személynek nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finansziroző bankkal és konzorciális
ajánlat esetén a résztvevőkkel való kapcsolattaľtásra. Ha az ajźn|attevó vagy az érďel<korében

álló más személy a pá|yázat titkosságát megséľtette, a Bonyolitő az aján|atát érvénýelennek
ny1Ivánítja.

A Bonyolító az ajźn|atok tartalmát a páIyazat lezźrásáig titkosan keze|i, tartalmukĺól
felvilágosítást sem kívülállóknak, sem apźllyázaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajtn|atokatkízárő|ag elbirá|ásra használhatjafel, más célú fe|hasznáIás esetén az
aj tn|attev őve l kül cjn me g kell aľľó l ál l ap o dni a.

A Kiíró a pźiyźzatí eljaľás soľián készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, továbbá ilyen jellegu e|Ieĺotzés esetén az e|lenőrzést végzó szerv) személyek
rendelkezésére bocsátani.
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A jelen dokumentációban nem szúáIyozott kéľdésekben a Budapest Főviíľos VIII. kerület
Józsefuĺĺrosi onkoľmanyzatKépviselő-testiiletének 13612016. (VI. 02) határozata, va|arrńnt a
vonatkozó egyéb j ogs zabá|yok rendelkezé sei az iľanyadóak.

Budapest,

B udape st Főváro s VIII. kerület J őzsefv tro si onkoľm ány zat

nevében eljáró

Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpoŃ Zrt.

Męllékletek:
1. számt melléklet: Jelentkezési lap egyéni vállalkozók számźra
2' szémtmelléklet: Jelentkezési lap jogi személyek és egyéb szervezetekszánźła
3. sztlmúmelléklet: Ajánlati összesítő
4' szám,í melléklet:Nyi|atkozat végelszámolásról, csődeljárásľól, felszámolásľól,

végrehajtási elj áľásról
5. szám,ű melléklet: Nyilatkozat apá|ytnatí feltételek elfogadásárő|, szerzodéskötésľől,

szeľződésk<itési képességről, ajźn.latí kötöttségről
6. szźlmt melléklet: Nyilatkozat Kiíľóval szemben fennálló tartozásrő|, továbbá adó és

uáot *oai *a behajthat ő koztartozásrő|
7. szźlĺnimelléklet: Nyilatkozat pénzngyialkalmasságról
8. számimelléklet: Nyilatkozat abankszźtmlaszámrő|
9. száműmelléklet: Nyilatkozat aszewezetźi|áthatóságźrőI
10. szám,űmelléklet: Bérleti szerzódéstętvezet
11. számumelléklet: osszefoglaló a benyújtandó aján|at foľmai és taľtalmi

követelményeiről
12. szźlmtmelléklet: Altalanos táiékoztatő
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1. számú melléklet

a Budapest VIII. kerület, József kľt. 59.61. 3678010lN6 helyľajzi számrĺ nem lakás
céljáľa szolgáló helyiség bérbeadása

Jelentkezési lap

e gyé n i v á||a|kozők számár a

Budapest,

/,r/).ť
,ĺ5

Az aián|attevő neve:

Székhelve:

Telefonszáma:

Faxszáma..

E-mail címe:

Fłnnlen cíĺne.

e -Á*l.-'^- ^+^ |^^1,: A^^1,

Bankszámlasztľrla:

Meshatalmazott neve':

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

l Meghatalmazott esetén

aiánlattevő aláirása



2. számu melléklet

a Budapest VIII. kerület, József krt. 59.61. 36780ĺ0IN6 helyľajzi számú nem lakás
céljáľa szolgáIó helyiség béľbeadása

Jelentkezési lap

jogi személyek és egyéb szewezetek számáľa

Budapest,

Jogi szemé|ylszewezet neve'
cégfoľmája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Faxszáma..

E-mail címe:

Statisĺikai számiel:

C é gnyi lvántaľtás i /nyi l v ántarttĺsi
c'zÁÍr,c.

Adószáma:

Szttmlav ezető bankj anak neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőjének neve, beosztása:

Meshatalmazottnevęf :

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

2 Meghata|mazott esetén

cégszeru a|áirás



3. számú melléklet

a Budapest VIII. kerůilet, Jĺózsef krt. 59-61. 36780l0ĺN6 helyrajzi számú nem lakás
cé|jáľa szolgáló helyiség bérbeadása

AJÁNLATr ossznsÍľo

Alulíľott. ...(név/jogi
szemé|yl szetvezet neve) a Budapest VIII. szám alatti,

.l,../..' he|ytajzí számíl nem lakás cé|jźtra szolgáló helyiség bérbeadásara kiírt
páIyázatra ajźn|atomat az alábbiakban foglalom össze:

Nettó havi bérleti díj ajariat: ...... ......Ft

Bérbevétel iđőtartama* : hatźrozatlan l határozott idő : . . . . . . . . . . év

A bérbevéte| cé|ja| helyiségben végzendő tevékenység:

Szeszesitalt *kívánok forgalmazni / nem kívanok fotgalmazni.

(A helyiségbenvégezni kívánt tevékęnységhez sziikséges TEÁOR körrel rendelkezni kell.)

Egyéb vállalások:

Budapest,

aj án|attev o aláír ásal cé gszęru aláir źs

A *-gal megjelcilt részné| a megfelelő szöveg a|áhuzandő.

,y{

4+
Á,r



4. számu melléklet

a Budapest VIII. kerület, József kľt.59-61. 36780|0lN6he|yrajzi számú nem lakás
céljáľa szolgálri helyiség béľbeadása

NYILATKOZAT

Végelszámolásľĺil, csődeljáľásľól, felszámolásľól, végrebajtásĺ eljáľásról

Alulírott. (név) kijelentem, hogy az egyéni
v éila|ko ztsom el len vé g ľehaj tás e lj árás fo l y amatb an * vaďninc s

Budapest,

ajtn|attevo a|áírása

Alulírott
( ogi szemé|y l szerv ezet neve) képviseletében kij elentem, hogy a társaságl szetv ezet

o végelszámolás alatt *źů|/nemti|

. ellen csődeljarás folyamatban *vaďnincs

. ellen felszámolási eljarás folyamatban *vaďnincs.

o végrehajtási eljaľás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

Ť,,/r

A *-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg a|áhizandő.

cégszeru a|áírás



5. számú melléklet

a Budapest vlil. keľiilet, Jĺizsef kľt. 59.61. 36780l0lV6 helyľajzi számú nem lakás
céljáľa szolgálĺĺ helyiség béľbeadása

NYILATKOZAT

a pá'Jy ánati feltételek elfo gadásárĺó l'

szerződésktitésľől'

szeľződéskłĺtési képess égr ő|,

ajánlati ktittittségľől

Alulírott.
.......(névijogi személylszewezet neve) kijelentem, hogy a pźiyźz:attćttgyát ľészletesen

megismeľtem, az aján|attétel feltételeit, a páIyázati kiíľást magamra nézve kötelezően
elfogadom.

Nyilatkozom, hogy a helyiséget megtekintettem, az á'Ilapotźlt megismeľtem és azt elfogadom.

APáIyázathoz mellékelt bérbeadási szerződés szövegét megismertem és elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyaroľszágon bérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pá|ytnati dokumentaciőban szereplo 60 napos ajtlnl'ati kötottséget

vállalom. Amennyiben a Kiíľó az Ąźn|atok bítáLatát elhalasztotta, űgy vállalom az ajźnlati
kötöttség ugyanannyi nappal történő meghosszabbításźú.

Budapest,

Ť,,/,ĺ,

ajźnIattev o a|áirása l cégszeru a|áírás



6. számú melléklęt

a Budapest vlil. keľtĺlet, József kľt. 59-61. 36780l0ĺN6 helyľajzi számű nem lakás
céljáľa szolgálĺí helyiség béľbeadása

NYILATKOZAT

Kiíróval szemben fennáIló tartozásről' továbbá adĺó és adĺók módjáľa behajtandó
köztartozásrő|

Alulírott ...... (mint a.....

... (ogi szeméIylszetvezet neve) vezető tisztségviselője) kijelentem, hogy az
ajánlattevőnek,

- Kiíróval szemben bér1eti/hasznźiati-, kapcsolódó közüzemi- és különszolgáltatási díj
tartozása * vanJ nincs;
- Kiíľóval szemben szerződésben vá||a|t és nem teljesített kötelezettsége * vanJ nincs;
- Kiíľóval szembenađőtartozása * vanJ nincs;
- Kiíľóval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása * vanJ nincs,

melyeket az alábbi okiratokkal igazolok :

1.

3.

tovźhbá kijelentem, hogy adó és adók módj źra behajtarldő końaÍtozásom nem á11 fenn,
melyet a30 napnál nem régebbi NAV által kiállított nullás igazolással igazo|ok.

Budapest,

ajźn|attev ó a|áír ása/ cé gszeru a|áir ás

)-{
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A *-gal jelolt ńszné| a megfelelő sztiveg alźúlűzandő.



7. számú melléklet

a Budapest VIil. kerület, József kľt. 59.61. 36780l0lil6 helyľajzi számú nem lakás
cóljĺíľa szolgáIó hclyisóg béľbeadása

NYILATKOZAT

Pénzü gyi alkalmasságrĺó|

Alulírott ...... (mint a.....

.. Űogi szeméIylszętvezet neve) vezeto tisztségviselője') kijelentem, hogy a
pá|yázat targyát képező ingatlan béľleti díjanak megfizetésére képes vagyoWaz tt|talarrl
képviselt jogi szeméIylszervęzet képes, a béľleti-, kozĺJ'zemi és különszolgźitatási díj
megfizetéséhez sztikséges anyagi eszközök a ľendelkezésre állnak.

Budapest,

aj án|attev ő cé gszeru aIáíľ ása

Iufu)4"
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8. szám,ű melléklet

a Budapest VIII. keľület, József kľt. 59.61. 36780l0lV6 he|yrajzi számrĺ nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadása

NYILATKOZAT
a bankszámlaszámľól

A pél|yázati felhívás visszavonása, a pźiyázati e|jtľźls eredménytelenségének megállapítása,

illetőleg _ az ajánlatok elbíľálását k<jvetően _ más aján|attevő nyertessége esetén kérem az

áItalaĺn/ a jogi szeméIylszervezet á|ta| beťĺzetett ajánlati biztosíték ĺisszegét az alźlbbi

bankszáml aszámr a vi sszautalni :

Bankszámlaszám..

Bankszámlával ľendelkeznij ogosult:

(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

aj án|attev o alźlir ása/ c é gszeru a|áir ás

f{
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9. számú melléklet

a Budapest VIII. keľület, Jĺízsef kľt. 59-61. 36780l0lil6 helyľajzi számű nem lakás
céljáľa szolgáló helyĺség bérbeadása

NYILATKOZAT

Alulírott ..... (név), mint a

fiogi szemé|ylszervezet neve) vezeto tisztségviselője kijelentem, a
tfusaságlszetvezet anemzďi vagyonľól sző|ő f071. évi CXCVI. töľvény 3. s (1) bekezdés 1.)

p ontj a s zerinti tń|áthatő szerv ezetnek minő sül.

Atlatható szervezetnek minosül :

b) az o|yan belft'ldi vagy külftildi jogi személy vagy jogi szemé|yiséggel nem ľendelkező gazdá|kodó szervezet, amely
megfelel a következo feltételeknek:

ba) - a nyilvánosan működő ľészvénýársaság kivételével - tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus
ťlnanszírozźsa megelőzéséľől és megakadályozásáról szóló tciľvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerheto,

bb) azEurópai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségľó| szóló megál|apodásban részes államban, aGazdasági
Együttmriködési és Fejlesztési Szeľvezet tagállamában vagy olyan á|lamban ľendelkezik adóilletóséggel, amellyel
Magyaroľszágnak a kettős adóztatts elkeľüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minőstil a társasági adóľól és az oszta|ékadoról szóló tciľvény szeľint meghatározott ellenorz<'tt külft'ldi társaságnak,

bd) a gazdá|kodó szervezetben k<izvet|enül vagy közvetetten több mint 25oń.os tulajdonnal' befolyással vagy szavazati jogga|

bíró jogi szemé|y, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba)' bb) és bc) a|pont szeľinti
feltétęlek fennállnak;

c) az a civi| szervezet és a vízi társulat, amely megfelel a következo feltételeknek:

ca) vezeto tisztségviseloi megismerhetok,

cb) a civil szervezet és a vizi társulat, valamint ezek vęzeto tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem ręndelkeznek
25%o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye azEurópai Unió tagállamában, az Euľópai Gazduági Téľségrĺĺl szó|ó megállapodásban, részes államban, a

Gazdasági EgyĹittműk<idési és Fejlesztési Szeľvezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a

kettos adóztatás elkerüléséľĺĺl szóló egyezménye van.

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

bejegyzésérő1,

Kijelentem, a fenti ingatlan béľlete idószakában a jogi szemé|ylszewezet tekintetében nem

teľveziink olyan váItozást, amely miatt a jogi személy/szervezet maÍ nem minősrilne átlźńhatő

szervezetnek.

Tudomásul Veszem' hogy amennyiben bármiféle vá|tozás miatt a jogi szemé|ylszewezet mt.ľ

nem minőSülne átláthatő szervezetnek, a bérbeadó a bérleti szerzođést jogosult felmondani.

Budapest,
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10. számú melléklet

A pályázati dokumentációhoz nem kellcsatolni. kizríľólag tájékoztató jellegii!

Helyiség bérleti szerződés tervezete
hłtár o z ottlhat ír o zatlan i d ő ľ e

/egyoldalú kiitelezettségvállalási nyilatkozattal egyiitt éľvényes/

amely egyrészről

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefoárosi onkoľmányzat (1082 Budapest, Baross u.

63-67. adőszáma 15735715-2-42 a továbbiakban: onkormanyzat), mint a bérlemény
tulajdonosa és béľbeadója(a továbbiakban: Béľbeadó) megbízásából és meghata|mazásábő|
eljáľó Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. (1083 Budapest, Losonci u.2, cégszáma..

0I-09-265463, ađőszáma: 25f92499-2-42; képviseli: ..va1yongazdálkodási
igazgatő)
másľészľől

Cégnév
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Ađőszáma:
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.. szerzodő felek) kĺjzött jött létre alulíľott helyen
és napon azalábbi feltételekkel:

1.

A Budapest Főváľos YIII. keriilet Józsefuáľosi Onkoľmányzat tulajdonát képezi a
Budapest VIII. keľület, ......... ... helyrajzi szźxn alatt nyilvĺántartott, a ........... ........ szźlm

alattta|á|ható ..... m2 alapterületű (ulajdoni lapon: .......) I. emeleten elhelyezkedő nem lakás
céIjźtta szolgáló helyiség (a továbbiakban: ).

.,

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvaros onlĺormtnyzat Képviselő-testülete a ...l.......
(...........) számubatározatában döntött a bérleménynek - tires helyiségként - a Béľlő részére
nyilvános egyfoľdulós pálvázat nveľteseként történő bérbeadásáľól
határozat|anlhatározott időľe. Erre tekintettel a Béľbeadó a jelen bérleti szeľződéssel béľbe
adja, a Béľlő pedig megtekintett állapotban bérletbe veszi az 1. pontban megha
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bérleményeket. A Bér|ő kijelenti, a bérleményeket megtekintette, az á||apotát ismeri, azt
elfogadja.

J.

A szerződo felek rögzítik, hogy az onkorményzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésből
eredő bérbeadói jogok _ ezen belül a bérleti kclzmű díj _ és teľhelik a béľbeadói
kĺjtelezettségek. A Bérbeadó abérbeadás tekintetébenaz onkormányzatmegbízásaa|apjźn,
helyette és a nevében jáľ el. A szerzodésből eľedő igények érvényesítésére bíróságok és

hatóságok előtt az onkormányzat jogosult.

4.

A szeruőđő felek rogzítik, hogy a Béľlő a bérleméný . cé\jára veszi bérbe.

Béľlő kijelenti, hogy a szeruodés megkötése iđőpontjában anemzęti vagyonľól szőIő 20II.
évi CXCVI. töľvény 3. $. szerinti átláthatő szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, ha a
bérleti időszak alatt a tulajdonosi szęrkęzetében beállott váItozás folytán már nem minőstil
átláľhatő szervezetnęk, a bérbeadó a bérleti szeruőđést azow:'a'i'ihatáI|yal és kártalanítás nélkül
felmondhatja.

A Bérlő tudomásul veszí, hogy a bérleményekben folytatni kívánt tevékenységgel
kapcsolatban az engedélyező hatóságok, szakhatóságok és kozĺjzemi szolgáltatók (a

továbbiakban együtt: hatóságok) nyilatkozatát, illetve a jogszabá|y szerinti tulajdonosi
hozzajaru|ást neki kell megszereznię. Erre tekintettel a Béľbeadó nem szavatolja, hogy a
Bérlő a helyiségben az á|ta|a kívant tevékenységet folytathatja' Amennyiben a jelen pontban
meghatározott tevékenység a Bérlőnek nem felróható okból, az elóbbi hatóságok elutasító
dĺjntése miatt nem végezhetó, a felek a bérleti szerzőđéstközcjs megegyezéssel felbontják.

Béľlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége megkezdése előtt a jelen béľleti
szeľződésben megállapított helyiség használati módja megváItoztatásához a társashźn
beleegyező nyi\atkozata szükséges lehet. Ha a beleegyezést nem kapja meg' a béľbeadóval
szemben kár- vagy megtérítési igénnyel nem léphet fel.Ez esetben a felek a bérleti szęrzodést
közös megegyezéssel felbontj ák.

3.

A Béľbeadő az I. pontban meghatározott bérleményeket határozat|aĺ időre adja béľbe a
Béľlőnek.
A béľletijogviszony kezdete: a szeľződés kelte

A bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete: .:.-
A bérleti jogviszony vége: hatálrozott idejű esetén a Ptk. 6:339- $ (2) bekezdése szeľint.,
hatźrozat|an idejű eseténo 30 napos felmondási hatáľidő kikiitésével.

6.

A szeruőđő felek a béľleti jogviszony kezdetén a béľleti díiat ...........- F't/hó + ÁFA ) azaz
....... foľint/hó + AFA összegben határozztlk meg. A BéľIő tudomásul

veszi, hogy a bérleti díj évente, az ađoÍt év januáľ l-to| a KSH által kozzétett elóző évi
inÍlációs index méľtékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja..'....
janl:źlĺ hónap. A január havi emelés összege februáľ hónapban kerül számlázásra.

A Béľlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a béľleti jogviszony barmilyen megszűnése

esetén a 31. pontban foglalt kiürítési kötelezettségének nem tesz eleget, a bérleti szerzőđés
megszűnését kovető naptól a helyiség tényleges kitiľítéséig a jogcím nélküli haszná|at utźn
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havonta, a bérleti jogviszony megszűnésének időpontjában iľányadó bérleti díjjal azonos
összegrí haszná|atí díjat kell megťrzetnie. Ahasznćtlati díjról a Béľbeadó nem állít ki havonta
szźmlźú, csak utólag, a hasznćt|ati đij megfizetése után. A haszná|ati díjat havonta elore,

minden hónap Í5. napjáig kellmegfizetni a béľleti díj megfizetésére szo|gá|ő - a bérleti díjľól
kiállított utolsó havi szźlmlán levő - bankszámlttra tortéĺo átutalással. Amerrnyiben a

bankszámlaszźmvtitozlk a Bérbeadó eľről tájékoztatást ad. A hasznáIati díj akkoľ tekinthető
teljesítettnek, ha az a tárgyhőnap 20. ĺapjáíg a Bérbeadó bankszámlźtjarl jőváirásra keľĹil. A
hasznáIati díj késedelmes 'Íizetése esetén a Bérbeadó a Polgáľi Tĺlrvénykönyvben
meghatározottkéseđelmikamatotszźmítjaf eI.

,7

A Bérlő egyéb ťlzetési kötelezettségei:

Víz és csatoľnadíi lváItozől A szeľződés kötésekoľ ...........,-Ft/hó + AFA, évente a
bérbeadó á|tal meghatározott összegre vá|tozik. A
Szolgáltatóval kötött megállapodás a|apjáĺ f,lzetendő.

Amennyiben a helyiségben tlj vízőralvízőrák felszęľelése
megtörténik, és a Szolgáltatóval kötött megállapodást a
Bérlő bemutatja, az túa|ányđíj tcirlésre kerül. Az átaltlnydíj
összege egyénileg (az adott házelszétmolás alapján) keľül
kiszámolásľa.

A szerződés kotésekor 2.091.-Ft/hó + ÁFA, évente a
béľbeadó által meghat ározotl összegre v źitozIk.

A S zo 1 gált atőv a| kötött me g ál l apo d ás alapj án ťlzetendő .

A Szolgáltatőva| kötött megállapodas a|apjtln fizetendő.

Szolgáltatóval kcitĺitt megállapod ás alapján fizetendő.

A ťlzetési kötelezettség összege a vonatkozó rendeletekváItozása esetén módosul.

A Béľlő az e|őbbi fizetési kötelezettségek teljesítésétvá||a\a.

8.

A Béľlő a havi béľleti díjat havonta előre, atátgyhőnap 15. napjáig köteles megťlzetni, a

Béľbeadó nevében kiállított számla alapján, a számlttn szereplő baĺ,kszámlára. A bankszámla
száma a bérleti szerzőđés megkotésének idopontj ában 1043387-00028864-00000008 (K&H
Bank ZÍt). A bankszámla sztlma a bérleti szerzőđés időszaka alatt vá|tozhat, amelyto| a
Bérbeadó tźljékońatja a Bér|őt. A Béľlőt a bérleti díj az 5. pontban szereplő időponttól

terheli. A Béľtő a bérleti đíjat abbarĺ az esetben is kĺjteles havonta megťlzetni, ha a havi
szám|át valamilyen okból nem kapja kézhez. Ez esetben a béľleti díjar az ęIőző havi szźtmlán

levő bankszámláľa köteles áfutalni. A béľleti díjfizetés akkor tekinthető teljesítettnek,ha az a

tárgyhónap 20. napjáig a Béľbeadĺí bankszĺĺmLájn jőváirásra kerül. Amennyiben-a Béľlő a
Íizetési kötelezettséget helyte|en számlára ťĺzęti be, az nem számít teljesítésnek. A Bóľlő
késedelmes Íizetése esetén a Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben meghatźttozott késedelmi

kamatot számitjafel.

Ha a küIön szolgtitatttsok díját a Béľbeadő számlźz,za aBér|ő ťeIé, azt a Béľlőnek aszámlán
szereplő hataĺidőig kell tfiúa|nia a megjelöIt szám|ára. A fizetéssel és késedelemmel

kapcsolatosan egyebekben a bérleti díjra vonatkozőak az irányadőak'

9.

S zemétszźlllítás díj a :

Aľamdíj lváItozől

Gáz szo|gáItatas díja lvá|tozől

Fúté s szo l g áItatás l v á|to ző l
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A Béľlő hozzájáru| a}thoz, hogy a Béľbeadĺí a jelen
nyilvántaľtsa.

10.

szerződésben szereplő aďatait

A Bérlő hozzájáruI allhoz, hogy béľleti díj, közüzemi dij, használati díj és egyéb hátralék
esetén _ ha a ľlzctési koĹelezettségének ĺrelrr tesz eleget - a Béľbeadő a jelen szerzodésben
szerepl o ađatait ko v ete l é sk ezelo c é gnek kiadj a.

11.

A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj, közmű díj, késedelmi kamat
vagy a követelés beszedésével kapcsolatos költség merĹil fel, az á|ta|a a Béľbeadĺinak
befizetett összeget a Bérbeadó előbb a ktiltségekľe, majd a kamatokľa, ezután a béľleti díj,
majd a kozĺjzemi đíjtaĺtozźsra számolja el.

Í2.

A Bérbeadĺí a béľleményeket źltadás - átvételi eljaĺással adja birtokba, amennyiben a Bér|ő a
jelenszerződés hatályba lépéséhez szükséges feltételeket teljesítette. A fe\ekaz átadás-átvéteIi

eljaľás soľán jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben ľogzítik a béľlemények á|Iapotźú', a
mérőóľák áLllásźú', valamint minden, a bérlettel kapcsolatosan rogzíteni szükséges kĺiľülméný.

13.

A Béľbeadő szavatol azétt, hogy harmadik személynek nincs a helyiségre vonatkozó olyan
joga, amely aBér|őt a helyiség birtokbavételében, zavarta|an használatban akadtllyozza,vagy
kor|átozza.

14.

A béľlet tartama alatt a Béľbeadĺó gondoskodik a BérIő tűrési kötelezettsége me||ett, az
életveszélyt okozó, az ingat|an á||agát veszéIyeztető, a helyiség rendeltetésszertĺ hasznáIatát
lényegesen akadźiyoző, a Béľbeadĺít terhelő hibák kijavításáľól. A Bérlő e munkálatok
e|végzésétabérbeadóvaltĺirténtmegállapodásalapjánátvá|Ialhatja.

15.

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

A Szeľződő felek rogzítik' hogy a Bérlő źital a béľleményekbe történo befogadáshoz,
albérletbe adáshoz, a helyiség cseréjéhez, a bérleti jog átruhazástůloz a bérbeadó íľásbeli
hozzźtjárulása' valamint a Béľbeadó és Bértő ezzeIkapcsolatos írásos megállapodása (bérleti

szerzodésmódosítás) szükséges.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a további hasznáIatba lalbérlretbel adás kapcsán kizárőIag
természetes személlyel, valamint anemzeti vagyonĺól szolő 2011. évi CXCM. töľvény 3. $

(1) bekezdés 1. pont szeľinti át|túhatő szetvezettel köthet szeruođést. Tudomásul veszi
továbbá, amennyiben a vele szerződott fél tulajdonosi szeľkezetében, vagy egyéb okból olyan
vźitozás źllbe, amely a|apjźn maľ nem minősül át|áthatő szetvęzetĺek, köteles vele szemben
a bérleti szęrzodést azoĺlnalihatáI|ya| felmondani. E téný ahasznáIatba la|bérIetbe/ adásról
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sző|ő szerződésben rogzítenie kell. Az előbbiek elmaľadása esetén a Béľbeadó a Bérlővel
szemben a béľleti szerzőďést azonna|í hatáIlyal, felmondhatja. A bérlemények bérleti joga
kizarőIag a Béľbeadó hozztqárulźlsa mellett ruhźnhatő átmásravagy cserélhető el természetes
személlyel vagy a nemzeti vagyonĺól szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdésben
meghatár ozott átl átható szervezettel.

16.

A Béľlő kĺjtelezettséget vállal arra, hogy a helyiség biľtokba adásźÍ. kcjvető 8 napon belül,
amennyiben a helyiség rendelkezik kozmú ellátottsággal, kezdeményezí a helyiségekben a
saját koltségén a vízóra felszerelését/hitelesítését, |ejarő víz&alvizőrák cseréjét (a cserével
kapcsolatos költségek vállalásával), vagy a nevére történő átítását valamint valamennyi, a
bérlemények használatźů.ĺoz a Bérbeadĺí szerint szükséges szo|gá|tatásí szeruóđés megkötését
(a továbbiakban: szolgáltatási szerződés) a Főváľosi Vízmúvek Zrt.ve|, a Díjbeszedo Zrt-vel,
az ELMÚ Zrt-ve|, a roľÁv Zrt-veI, a Gázmuvek Zrt-ve| és egyéb śzo|gáItatőva| (a
továbbiakban: Szolgáltató), és a szolgá|tatási szerzódés megkötését a Béľbeadó felé 60 napon
belül a szolgá|tatási szer zo dés e gy más o l at ának źltađásáv aI i gazo|j a.

A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a Bérbeadó a bérleti jogviszony fennállása a|attkiván
kcjzmű mérőőrát felszeľeltetni a bérleményekben, azttumi köteles, és a mérőóra felszerelését
követő 8 napon belül a saját nevében a szolgáltatási szeľződést meg kell kĺitnie, a megkotés
tényét pedig a szolgáItatási szerződés egy másolatának megküldésével kell igazolnia a
Bérbeadó felé.

A Bérlő vá||a|ja, hogy a szolgá|tatási szęrződésekben szeľeplő, illetve a szo|gtitatő tita|
kiszámlázott szolgáltatási és egyéb díjakat a bérleti jogviszony _ jelen szerzodés 5. pondában
szereplő _ kezdeti időpontjátó| a szerzódésben, illetve a sztlmlában szeľeplő határid(5ig a
szolgźitatők részére rendszeresen megfi zeti.

17.

A Szerződő felek rogzítik, hogy a Béľlő a bérleti szerződés megkötését mege|ozően a
Béľbeadó á|ta| megállapított baĺtkszám|ára 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő,

'),,))'),)),'),,))- 
Ft összegű óvadékot megfizetett, melybe az aján|ati biztosíték összege

beszámításľa keľült.

A Bérbeadő az ővadékot a BérIő á|ta| meg nęm fizetett bérleti đij, a közüzemi díj vagy
károkozás esetén a kźttta|anítás kiegyenlítésére, valamint ezek kamataira és költségeire
szabadon, a Bérlő hozzájźlrulttsa nélkül felhasználhatja. Ez esetben a Béľlő köteles az
óvadékot az eredeti ĺisszegre a Bérbeadó íľásos felhívásátóI szźmitott 8 napon belül
kiegészíteni.

A beťtzeteťt óvadék osszeg nem kamatozik és a bérleti szerzőđés megszűnése kapcsán a
helyiség Bérbeadónak történő visszaadását kĺjvętő 30 napon belül visszajźx a Bérlőnek, ha
ekkoľ nincs semmiféle hátraléka, és a bérleményeke újra hasznosítható állapotban adjavissza
biľtokba a Bérbeadónak. Amennyiben a helyiség visszaadásakor a Béľlőnek az
onkormányzat, vagy a Bérbeadó, felé a bérleménnyel kapcsolatosan lejárt tartozása vaÍI) a
tartozást a Bérbeadő az ővadékösszegéből levonha$a.
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18.

A Béľlő köteles a bérleményeket és a berendęzési tárgyait ľendeltetésszerúen haszntůni,
valamint gondoskodni a beręndezési tárgyakban, - ideértve az épu|et szerkezeti elemeiben,
vezetékekben, épĹilet-felszeľelési tĺíľgyakban - mind akizárő|agosan használt, mind a kdzcjsen
hasznáIt helyiségekben a saját' Vagy a bérlemények használattlra ve|e egyiitt jogosított
személyek maga1artása folytán keletkezett hibak kijavításáĺó| és az okozott kar megtéľítéséről.

A Bérlő köteles az áI|agmegóvás érdekében a bérleményeken beltil felmerülő karbantartási,
javítási munkákat saját költségén elvégezni. A bérlemények burkolatainak, ajtóinak,
ablakainak és a béľlemények berendezéseinek, a poľtálnak az üzlęthomlokzatnak a
knbantartásával, illetőleg azok pótlásával, cseréjévelkapcsolatos kĺĺltségek viselésére a Béľlő
koteles. Ettől a felek külön megállapodásban eltérhetnek.

A Béľlő az épiĺletben levo többi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát és
munkáját zavarő tevékenységet nem folyathat. A Bérlő, a tagaí, dolgozói, üzleti paľtneľei
sem tanúsíthatnak olyan magatarÍást, amely a tobbi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók
nyugalmát vagy munk źi1 át zav aĺj a.

A Bérlő köteles a bérlemények közvetlen kömyezetében aktľ a bérlő vagy tagsa, dolgozói,
:jzletí paľtneľei, ügyfelei által tanúsitott, a közcisségi egytittélés követelményeivel kirívóan
ellentétes magatartásokat, az onkormányzat közteľület felügyeletét ellátó szerve felé
haladéktalanul bej elenteni.

A Bérlő a béľleményekben kízáĺőIag az áItaIa beszerzett, a tevékenységhez sztikséges
engedélyek (pl. múködési engedély, építési engedély, hasznźl|ati modvá|tońatás -beleértve az
energia igéný is) birtokában kezdheti meg a tevékenységét. A bérleményekben csak a
szerződésben foglalt tevékenység ellátástů:roz szükséges gépeket és berendezésekęt
iizemeltetheti. Az üzemeltetés a saját kockázatźra, felelősségéľe és terhére történik.

A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben a béľleményeket a Bérbeadó felhívása ellenére nem
haszná|ja a 4) pontban meghatátozott céIra, a Béľbeadó jogosult a bérleti jogviszoný
felmondani.

19.

A bérlő tulajdonában áIIő, a béľleményekben levo vagyontáľgyakta, valamint a

tevékenységből eľedő kaĺokľa a Bér|ő köteles biztosítást kötni, és a biztosítási kötvényt

koteles a bérleti szerzőđés meskötését k<jvető 90 naoon belül a Béľbeadĺinak bemutatni.

20.

A Bérlő saját kciltségén köteles gondoskodni:

a) a bérleményeket' a bérleményekhez tartoző eszközök' berendezések áIlagźnak
megőrzéséro|,

b az épĹilet továbbá a kozcjs haszná|atta szolgáIő helyiség és teľületek tiszténtartásĺĺľól és

me gvilágít ásár őI, ha ez a B éľlő tevékenysé ge miatt válik szüksé ges sé,

c) a tevékenységével kapcsolatban keletkezettháztartási és ipaľi hulladék e|száI|itásáről,
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d) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartźtsáról, amelyeket a Béľlő
kizárólagos an hasznźlI, illetőleg taľt tizemben,

e) a helyiségekhez esetlegesen tartoző üzlethomlokzat, kiľakatszekľény, védőtető,
eľnyőszerkezet,biztonságiberendezésekkarbantartásáľól,

f) a helyiségekben folytatott tevékenység körében felmerĹilő felújításról, pótlásról, illetoleg
cseľéről,

g) működésével összefiiggő hatósági engedélyek beszerzéséľől, valamint
h) ha a bérlemények előtt járdavan, annak atisztántartásarő|.
i) a hatósági,tuzvéďelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előíľások maľadéktalan

betartásáľól.
j) a bérleti szerzodés megszűnését követő 15 napon belül a cégnyilvántartásbóltöröltetni a

székhelyként illetve telephelyként bejelentett bérleményeket, és ezt aBérbeadó felé

igazolni
k) mindazt, amit jogszabályok előíľnak.

21.

A BérIő a béľleményekben csak a Béľbeadó előzetes íľásbeli engedélye aIapjźn végezhet
bármiféle áta|akítást, beleértve tevékenységéhez szükséges saját költségén végezenđő
átalakításokat is.

Az atalakítási munkálatokhoz szükséges hozzájtľuIások és hatósági engedélyek beszerzésę a
BéľIő kötelessége.

A Bérlő tudomásul veszi, báľmifele átalakítási, felújítási, karbantartási munka _ beleértve a
béľlemények szerződéskötéskor megismeľt áIlapotához képest szükséges állagmegóvő, javítő
és kaľbantaľtási munkákat is - ellenéľtékének bérleti díjba történő beszámitástľa' külön
igénylésére, illetve emiatt a béľleti díj csökkentésére csak a munka megkezdését megelozóen
a Béľbeadóna| előzetesen történt megállapodás alapján van helye.

A BérIő éľtéknövelő beruházásait jogosult - a Bérbeadĺóval ezek're tĺjrténő megegyezés
hiányában pedig köteles - a szerzoďés megszűnésekor a bérlemények ál|agźlnak sérelme nélkül
leszeľelni, illetve köteles a leszereléssel okozott állagsérelmet a Béľbeadónak meg!étíteni' az
eľedeti állapotot helyreállítani. A Béľbeadĺó a Béľlő éľtéknövelő beruházásainak
megtérítésére akkoľ köteles, illetve abban az esetben köteles jogalap nélküli gazdagodás
címén a Bérlő részéte pénzösszeg megfizetéséľe, ha a ber,lházáshoz vagy éľtéknövelő
munkához előző|eg a Bérbeadó hozzájáruIt. és abban a ťelek íľásban megállapodtak. A Béľlő
ilyen címen béľleti díjba töľténő beszámításra csak akkor jogosult, ha a Béľbeadő e|.lhez

e|ozó|eghozzájtnu|t.

,,)

A Béľlő az épu|et homlokzatán- a tarsashźnban lévő helyiség esetén a társasház k<lzgyiĺlése,
tiszta ĺinkoľmányzati t|J|ajđonuhźuban lévő helyiség esetén a Béľbeadó előzetes engedélyével
és az á|talajóváhagyott helyre és kivitelben - csak olyan cég!áb|át, emblémát, reklámot,
légkondicionáló berendezést, sze||óző kivezetést helyezhet el, amely a vonatkozó
jogszabáIyoknak megfelelő. Az építési engedély köteles cégtábla, embléma, reklám,
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légkondicionáló berendezés sze|Iőző kivezetést kihelyezése ezen felül jogerős építési
engedély biľtokában he|yezhető el. A táľsasház vagy a Béľbeadó előzetes engedélye nélkül,
vagy épitési engedély nélkül kihelyezett dolog esetén a Béľbeadó a bérleti szęrződést
felmondhatja.

A tiszta önkoľmányzati tulajdonú házban lévő helyiség estén Bérbeadó a reklám
engedélyezését bérleti đíjhoz kcjtheti.

23.

A Bérlő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonĺól szőIő 2011. évi CXCVI. tĺiľvény 3'$ (1) bekezdés
1. pont b. alpontja alapjźn átIathatő szervezetnek minőstil. Ezt a téný a Bérbeadónak átadott
cégkivonattal igazolja. Ytila|ja, hogy a bérleti szeruőďés tartama alatt a tulajdonosi
szerkezetén nem vźůtoztat olyan módon, amely a|apján mźtr nem minősül atláthatő
szervezetĺek. Tudomásulveszi, hogy amennyiben a tulajdonosi szerkezetében tcirtént vtitozás
miatt vagy egyéb okból maľ nem minősül át|athatő szeÍvezetnek, a Bérbeadó a jelen
szeľző dé st azonĺn|í hatźily al felmondhatj a.

Béľlő a székhelyében, a cégegyzésében, vagy képviseletében bekĺjvetkező vźitozást kĺjteles a
cégbírósági vá|tozásjelentési kéľelem benyújtását követő ĺ.5 napon belĺĺl a Béľbeadónak
bejelenteni. Hasonlóképpen közölni kell a szerződésben szereplő bankszámlája megszűnését
és az iĄ bankszáml a számźú' Az ennek elmulasztásából eredő kaĺokért a Béľlő felel.

Az éftesitéseket a Szerződ'ő Feleknek a szeruoďésben rogzített székhelyére lehet éľvényesen
kézbesíteni kézbesítővel és postán. A felek rĺigzítik, amennyiben a Béľlő a székhelyében
bekövetkezett váItozást a Béľbeadónak nem jelenti be, a Bérbeadó áIta| az utolsó ismert
címre ktĺldött leveleket aBér|ő á|talkézhezvettnek kell tekinteni.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a postai liton megktildött küldeményt a
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvéte|t

meg[agaĄa. Ha a kézbesítés azértvo|t eredménýelen, mert a címzętt aziratot nem vette tú. laz

''11em 
kereste''' ,,elkĺi1tözött,, vagy ,,ismeľetlen helyľe kĺjltözcitt'' jelzéssel érkezetÍ. visszal az

iratot annak visszaérkezése napján kell kézbęsítettnek tekinteni.

24.

A Béľlő a tudomásra jutástól szźtmitoÍt 8 napon belül köteles bejelenteni a Béľbeadónak, ha
vele szemben felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy avégelszámolását hatáľoztaę|.

Határozatlan idejűĺ běrleti szeľződés esetén

25.

A bérleti jogviszony az 5. pontban meghataľozottkezđeti időponttó|hatánozatlan ideig tan.
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26.

A Szerződő Felek bármelyike jogosultak a béľleti szeruőďést indokolás nélkül 30 napos
felmonđási idővel felmondással felmondani. A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat.

Hatdrozott idejűí béľletí szeľzőtlés esetén

)t

A béľleti jogviszony az 5. pontban meghatáĺozott kezďeti időponttól hatźlrozott ideig tart, a
felek azt csak egyező akaratta| szüntethetik meg, kivéve az a|ábbi, valamint jogszabá|ybarl
me ghatźtr o zott e s eteket'

26.

Ahatározott idő alatt a Bérbeadó jogosult hlíĺomhavi felmondási idővel felmondani a béľleti
jogviszonyt, ha

a) az onkormźnyzata helyiségeket nem önkormányzatitu|ajdon esetén az onkormźnyzatoka
éľvényes jogszabályban meghatározott minđenkori kisajátítási jogcímek a|apján
kisajátíttatná' feltéve, hogy a Képviselő-testület azon céI megvalósítźsárőI maľ dontést
hozott, amelyhez a helyiségekľe szüksége van.

b) a helyiségek la helyiségeket érintő éptiletľésztl átalakításfua, lebontására, vagy
ľendeltetésének a megvá|toztatásáta az onkoľmányzatjogeľős és végrehajtható hatósági
engedélyt kapott, vagy

c) az onkormányzat jogszabá|y vagy a jogszabá|yon alapuló hatósági hatźrozat a|apján
koteles a helyiségeket harmadik személynek átadni.

A hatarozott idő alatt a Bérlő -iogosult háľomhavi felmondási idővel felmondani a bérleti
jogviszonyt. ha a béľlet fenntaľtása már nem áll éľdekében.

f7.

A Béľlő rendkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszonyt,ha a Béľbeadó a jelen béľleti
szerzoďésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

28.

A szeruóďő felek rogzítlk, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint aZ

elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabáIyohól szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 25. $-a
szerint a béľleti jogviszony Béľbeadó részérő| történő rendkívüli felmondásának van helye a
kcivetkező esetekben és módon:

a) Ha a Béľlő a bérleti díj fizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg' a
Bérbeadó kotelęs a Bérlőt _ a kcjvetkezményekľe figyelmeztetéssel - a teljesítésre írásban
felszólítani, Ha a Bérlő a fe|sző|ításnak nyolc napon belíil nem tesz eleget, a Béľbeadó
további nyolc napon belül írásban felmondással élhet. A felmondás az e|mulasztott
határnapot kĺjvető hónap utolsó napjtlra sző|hat. A felmondási idő nem lehet rĺjvidebb
tizenöt napnál.

b) Ha a Bérlő maga1artása szolgá| a felmondás alapjául, a Béľbeadó köteles a Bérlot _ a
következményekľe figye|meztetéssel _ amagataľtás megszüntetésére vagy megismétlésétől
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va|ó tartózkodásra a tudomásaľa jutásától szźlmitott nyolc napon belül írásban felszólítani.
A felmondást az alapjául szolgáló magataftás folytatásaról vagy megismétlésétől számított
nyolc napon belül írásban kell köz<jlni.

29.

^ 
f8. pontban meghatőrozott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel Bérbeadó ľendkívĹili

felmondással szüntetheti meg a bérleti jogviszonyt különösen akkor, ha a Béľlo

a) A béľleményekben a szükséges engedélyek hiányábankezdi meg a tevékenységet,

b) A bérleményeket nem a je|en szerződésben meghatározott célra haszná|ja, vagy másnak a

Bérbeadó hozzájátuIása nélkül részben vagy egészben használatra átengedi, vagy affa a

Bérbeadóhozzájáru\tlsźthozkotottbármilyenszerződéstköt,hozzájárulásnélkül.

c) A Bérbeadő részére ťtzetenďo béľleti díj, kozizemi díj, kártérítés, illetve egyéb fizetési
kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, és a Béľbeadó írásos _ a felmondás kilátásba
helyezését is taĺta|maző - felhívásáľa a fizetési kötelezettségének a felszólítás
kézhezvételét követo 8 napon beltil nem tesz eleget.

d) A béľleti szęrződés megkötését követő 8 napon beltil nem kezdeményezi' vagy a Bérbeadó
felhívását követő 8 napon belül nem iĺtézi avízőta nevére töľténő átírźsát, valamint nem

koti meg a bérlemények hasznáIatához szükséges valamennyi szolgá|tatási szerződést,

vagy a szo|gźitatő felhívásában szereplő hatáľidőn beliil a szo|gźtltatási szerződések
szükség szeľinti módosítását, vagy ezek megkötését az e|obbi hataľidőn beliil a Béľbeadó
felé a szeľződések egy másolatának leadásával nem igazolja. Meghiúsítja, ill. akađá|yozza
az ilj m&oőľa beszerelését.

e) A szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve aszo|gá|tatő á|talkiszám|ázott szolgáltatási
és egyéb díjakat a bérleti jogviszony kezdeti iđőpontjátó| a szerződésben, illetve a

számIában szereplő határidőig aszolgáItatő részére nem fizeti meg.

f) A befizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhasznáIása esetén azt az eredeti összegre a

Bérbeadó íľásos felhívásátóI szttmitott 8 napon belül nem egészíti ki.

g) A béľleményeket és berendezési tźttgyait nem ľendeltetésszerűen haszná|ja, az ezekben
á|tala okozott hibakat a Bérbeadó felhívására, 8 napon belül nem javítja meg' ill. a kárt
nem téľíti meg a béľbeadónak.

h) A Béľbeadó felhívása ellenéľe nem végzi e| az áI|agmegóvás érdekében a bérleményeken
belül felmeľülő felúj ítási, karbant aftźsi,j avítási munkákat.

i) A bérleményekben a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül végez źńalakítźst vagy bővítést. A
társasház, vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély nélkül he|yez
ki ľeklámot illetve cégtáblát,légkondicionáló beľendezést, szeL|őzó kivezetést.

j) A bérleményeket ugy hasznáIja, a Bér|ó, a tagsai, a do|gozői, az iz|etí paľtnerei olyan
magatartást tanúsítanak, amely az épl,lletben levő másik bérlőt, lakókat, szomszédokat, a

tevékenységében zavarja vagy veszélyhelyzetet, teremt, és ezt amagatartźsát a Béľbeadó
felszólítását követő 8 napon belül nem sztinteti meg.

k) A Bérlő a bérlemények közvetlen kömyezetében akár a béľlő vagy taga, dolgozói, iz|eti
partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan
ellentétes magataĺtásokat neki felróható okból az önkormányzat közterülęt felĹigyeletét

ellátó Szęrve felé nem jelenti be.

I
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l) A bérleményeket a Bérbeadó felhívása ellenéľe sem használja, ill. nem rendeltetésszeľiĺen
hasznáIja.

m) Nem köt biztosítást a bérleményekben levő vagyontárgyaira, valamint a tevékenységéből
eređő károkra, a kötvényt a Bérbeadónak a szerzodésben meghatźrozott hataridőn belül
nem mutatja be, és mindezt a Bérbęadó felhívása ellenéľe 8 napon belül nem pótolja.

n) A hatósági,ĺlzvéđelmi, balesetvédelmi és polgĺáľi védelmi előíľásokat a Bérbeadó felhívása
ellenéľe nem taľtja be.

o) A székhelyében, lakcímében bekövetkezettvá|tozást nem jelenti be a Béľbeadónak

p) Nem engedi be a Béľbeadó képviselőjét a bérleményekbe a rendeltetésszerú hasznźůat

ellenőľzése, illetve a Bérbeadót terhelő felújítási munkák végzése érdekében, ill. ezęk

végzésében akadźiy ozza.

q) A jelen szerzodésben foglalt esetekben.

30.

A bérleti jogviszony egyebekben a 34. pontban hivatkozott jogszabáIyok álta] szabáIyozott

esetekben szűnik mes.

31.

A bérleti jogviszony baľmilyen megszíĺnése esetén a Béľlő köteles a béľleti jogviszony utolsó

napján a bérlęményeket kiüľítve, tisztán, az átvételkoľi felszereltséggel, a Bérbeadó
képviselőjének átadni. A felek az átadott béľleményekľől állapotfelvétęlt és helységleltárt,

tarta|mazőjegyzőkönyvet vesznek ťel. A Béľlő hozzájáru| aLthoz, hogy amennyiben a bérleti
jogviszony megszűnését követő 8 napon belül ingóságaitól kitirítve nem hagyja e| a

bérleményét, abérbeadó illetve képviselóje jogosulttá vá|ik arra, hogy a helyiséget felnyissa,

azingőságokat a bérlő költségére e\szállítsa' és a bérleményeket biľtokba vegye. A Bérbeadró

az ingőságokon tĺjrvényes zálogjogot szerez a hátralékos bérleti és használati díj, valamint a

járulékai erejéig.

32.

Ha a béľlemények korábban a Béľlő székhelyeként vagy telephelyekétlt' a cégbíľóságon

bejelentésre keriilt, a bérleti jogviszony megszúnését kcjvető 15 napon belül a bérlő köteles azt

tĺjľĺjltetni.

33.

A Bérlő a bérleti jogviszony bármely okból ttjľténő megszűnése esetén csere helyiségekre

nem tarthat igéný. Kźrtalanítźlsra abban az esetben l'arthat igéný, ha a bérleti jogviszony _

részéróItĺjrténo - felmondásáraaBéľbeadó szerzőđésszegése miatt keľĹilt soľ.

34.
A jelen bérleti szerzodében nem szabáIyozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletéľől

szőIő 1993. évi LXXVIII. törvény, anemzeti vagyonĺól szóló 20|I. évi CXCVI. törvény, a

Polgári T<iľvényk<ĺnyvről sző|ő2013. évi V. t<irvény, valamint az onkoľmányzattulajdonában
álló nem lakás céljára szolgá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3 (VI.20.)

Budapest Józsefvárosi onkormányzati ľenclęIęt mindenkori vonatkozó ľęndelkezései az

iránvadóak.
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35.

Szerződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peren kívüli megállapodással kíséľlik
meg ľendezni' Amennyiben eZ ÍIem vezet eľedményre, a bérlemények helye szeľint illetékes
bíróság kizáľólagos illetékességét kötik ki.

36.

A Béľlő kijelenti, hogy a jelenszerzódésben foglalt kötelezettségei válla|ásáĺakozjegyzo e|őtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot ir aIá. Ez a\apján bírósági végrehajtásnak van

helye. A bérlő tudomásul veszi, amennyiben az egyo|dalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot
a jelen bérleti szerzőďés altĺítását követő 5 munkanapon belül nem írja a|á, az

Önkormanyzatnak, illetve a Bérbeadĺínak a Béľlő kijelöléséľől szóló jognyilatkozatáhozva|ő

kötöttsége megsztínik, a jelen béľleti szeruődés ahatálryźi veszíti.

A Szerződő Felek kijelentik' hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor fennálló béľleti díj,

közmti díj és egyéb tartozás mértékét a Béľbeadő számlái, nyilvántaľtásai, könyvei alapjan
készült kozjegyzoi okiratba foglalt ténýanúsítvány igazolja, amelynek elfogadásźlta a Felek
je|enszeľzođésa\áitásávalkötelezettségetvállalnak.

A Szerződő Fetek megállapodnak abban, hogy a Béľbeadő a kozjegyzőtőI a teljesítés

kötelezettség |ejtrta, a bérleti jogviszony megszĺinése megállapításanak ténýanúsítvĺĺnyba
foglalását is kérheti, amennyiben a bírósági nempeľes e|járáshoz erľe sziikség van.

A Szeľződő Felek a felkért kozjegyzőnek a titoktartási kötelezettsége aIő| a felmentést

megadják, abból a célból, hogy a fenti egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozatot, iI|. a

ténytanúsítványt elkészítse.

A Szerződő Felek rogzítik, hogy egyoldalú kotelezettségvállalási nyl|atkozat és a
ténýanúsítvány koltségei a béľlot terhelik.

3t.

A Szeruođo felek ľögzítik, hogy a lakások és helyiségek béľletérol szóló 1993. évi LXXVIII.
tĺirvény 11/A. $ (1) bekezdése és a 95. $ (2)bekezdése értelmébenf0l6.januáľ 1. napjától a

Béľbeadó a nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek tekintetében a jogszabályban meghattltozoÍt

eneľgiahatékonysági tanúsítvány másolati példányát a bérleti szerzodés megkotését

mege|ozően kcjteles az ilj bérlőnek bemutatni, és azt a szerződés megkötésével egyidejűleg a

Bér1ő részére átađni.

A Bérlő jelen okirat a|źúrásáva| kijelenti, hogy . . azonosító szŕtmma| ellátott

energiahatékonysági tanúsítvány eredeti péIdányźĺt megtekintette, továbbá az azzal mindenben

megegy ező másolati példaný átv ette'

38.

A jelen bérleti szerzőđés akkoľ |ép hatá|yba, ha a Bérlrő az ővadékot a Béľbeadĺínak
megťlzette, valamint akozjegyzőĺé| az egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozatot a|áírta,

39.

A jelen bérleti szerződés megkötéséve| a Szerződő felek között a bérlet tárgytĺban koľábban

esetlegesen létľejött szóbeli vagy írásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve
azokat,amelyek a jeIen szerzőđés mellékletét képezik.
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40.

A Szeľződő Felek kijelentik, hogy a béľleti szerzodés a|áírására jogosultak. E kijelentésfüért,
valamint a bérleti szeruodésben leírt adatok helyességééĺt teljes anyagi felelősséget vállalnak.

4I.

A jelen szerzodés mellékletét képezi a Bérlő cégkivonata, a|áírási címpéldánya, a képviselő
személyiigazolványánakéslakcímkĺártyájánakmásolata.

42.

JeIeĺ szerződés . (...) számozott oldalból áll és 5 (öĐ eľedeti példanyban készült. A
bérleti szęrzođést a Szerződő Felek elolvasás után' mint akaľatukkal minđenben megegyezot,

j őv áÍ.ngy ő|ag irták aIá'

Kelt: Budapest,

Budapest Józsefváľosi Onkormányzat Béľlő képvĺselője

B éľb eadó m e gh atalm azásź"ů, ói és me gbízás ából elj áró

Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpo nt Zrt.
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1 1. sz. melléklet

osszefoglaló a benyrijtandó ajánlat foľmai és tartalmi kiivetelményeiľől

Az ajćnlratot az ajánLattevő/ jogi szeméIylszewezet képviselője minden oldalon kézjegyével
. kĺjteles ellátni. Az ajánlatnak folyamatos sorszámozássalkell rendelkeznie,

A borítékon a kĺjvetkező szĺiveget kell feltiintetni: ,,Budapest VIII. keriilet, Jőzsef kľt. 59-61.

szám alatIi,3678010lN3 he|yrajzi szćlmu nem lakás céIjára szolgá|ő helyiség bérbevétele''

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

Aho| az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazoIást kell csatolni az
ajánlathoz.

Az ajźn|ati biztosíték befizetésénél a közlemény ľovatba a kovetkezőt kell beírni: ajttnlati
biztosíték

Az aján|attarta|mźń a kovetkező sorľendben kell összefiizni:

1. Jelęntkezési lap (1.Vagy 2. sz. melléklet)

f. Ąánlati összesítő (3. sz, melléklet)

3. 30 napnál nem régebbi hiteles másolat aváI|a|kozói igazolvanyról (egyéni váIIa|kozás
esetén)

,' 4. Eredeti, 30 napnźi nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezet
b ej e gy zéséľő l ( o gi szeméIy l szerv ezet e s etén)

J . Aláírási címpéldány eľedeti pé|dányavagy másolata fiogi szeméIylszewezet esetén)

. 6. A Ptk. előírásai szeľinti bizonyító erejri meghata|mazćs, amennyiben az ajánlatot nem a

cég képviselője írja aIá

]. Pá|yázati dokumentáció megvásar|ásarőI szóló bevételipénztárbizony|at másolata

8. Ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolás másolata
. g. Nyitatkozat vége|számolásľól, csődeljárásról, felszámolásľól, végľehajtási eljárásról (4.

sz. melléklet)

10. Béľbeszámítási kéľelem esetén a kérelem leírása és a bérlemények felújításával
kapcsolatos elképzelések, hozzáv etőleges kdltségvetés

11. Nyilatkozat a pá|yźzati feltételek elfogadásáľőI, szerzőđésk<jtésről, ingat|anszeruési
képességrő|, ajánlatí kötöttségľől (5. sz. melléklet)

12. Nyilatkozat adó és adók módjára behajthatő koztartozásľól; Kiíróval szemben fennálló

tartozásrőI (6. sz. melléklet)

13. NAV igazolásaarról, hogy nem á11fenn köztaľtozása.

14. Helyi aďő igazoIás (beszerezhető: Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatala |082 Budapest,

Baľoss l' 63-67.II. em.)
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15. Béľbeađóval szemben fennálló tartozás igazo|ása (beszerezhető: JGK Zrt' 1083

Budapest, Losonci u. 2. )

16. Nyilatkozat pénzngyialkalmasságrő| (7. sz. melléklet)

17 . Nyilatkozat a baĺlkszźrnlaszźlmrő| (8. sz. melléklet)

1 8. Nyilatkozat a szetv ezet at|áthatőságáľól (9. sz. melléklet)

19. Amennyiben szükséges, további okiľatok aszetvezetéLtlźLthatőstlgának igazolásfua

f0. A bérleti szerződéssel kapcsolatos észľevételek, módosítási javaslatok

ŕÚ7
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If. sz. melléklet

Altalános Tájékoztató

Az onkoľmćnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII' keľĹilet, József kľt. 59-61 . sztĺrl a|aIti,

36780l0lV6 helytajzi sztlmű nęm lakás cé\tĺa szollgźtIő helyiség, amely az ingatlaĺ-
nyilvántartásban iroda besorolással szeľepel.

A Buđapest Józsefuárosi onkormanyzat tuIajdonában źi|ő nem lakás céIjara szolgá|ő

helyiségekben a bérbeadó helyett e|végzett munkálatok k<iltségeinek e|számoIását, az

onkormanyzat Képviselő-testület 24812013. (VI. 19.) számu hatáľozattnak 34. pontja

szabźiyozza. Ez a|apjáĺ a béľbevett nem lakás céIjna szolgtiő helyiség felújítása során a

bérbeadó helyett, a béľlő által elvégzett munkálatok költségének elszámolásźra az alábbiak
szeľint van lehetőség.

. A helyiség bérbevétele előtt tcjbb alkalommal is kérheti a helyiség megtekintését, amely

megtekintések során lehetősége van felmérni a szfüséges munkálatokat, kikérheti szakember
véleményét, ára1ánlatot kérhet. Ez a|apján tud dönteni a helyiség bérbevételéről és

mega|apozott béľbevételre vonatkozó pá|yázatot nyújthat be a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-n keľesztül a tulajdonos-bérbeadó Önkoľmanyzathoz. A helyiség megtekintését
a Keľeskedelmi célú bérbeadási Iľoda (1083 Budapest, Losonci u' 2.I. emelet 13. szoba, tel.:

06 I 216-6962) áIta| kiadott ,,Megtekintő''-vel kezdeményezheti' A megtekintés időpontjának
egyeztetést csak a megtekintőben meghatźrozott szeĺvezet meghatalmazással rendelkező

képviselője (dolgozója), vagy a megtekintőn meghatátozott személy kezdeményezheti, a
megtekintésęn csak az a személy vehet részt.

. Béľbeszámitásta csak a tulajdonos előzetes jőváhagyása a|apjtn van lehetőség. Azazvagy a

még a pźůyázathoz csatoltan, vagy a bérleti szerzođés megkĺitését követően a munkálatok

megkezdése elott kell nffitani a helyiség felújítására vonatkozó tételes kĺiltségvetést. A
költségvetés elfogadásáĺóI, a munkálatok költségeinek bérleti díjba történo beszámitásárő| a

tulajdonosi joggyakorló dĺjnt. A döntés alapjan megkötĺitt Bérbeszámítási megállapodás

a|apj an torténik me g a munkálatok költségeinek el számolása.

. A felújítás kĺiltségvetésének benyújtása előtt kéľjiik, egyeztessen az Ingatlanszo|gźl|tatási

Irodávaĺ (1083 Budapest, VIII. kerület or u. 8.; telefonszámok: 06 I334-1745, 314-1098,

333-4146), amelyek azok a felújítások, amelyeket a bérbeadónak kell e|végeznie, igy a
költségek a bérbeadót teľhelik' és melyek azok a munkálatok, amelyek elvégzése a béľlet

időtaĺama a|att a béľlőt terhelik, igy ezen költségek megtérítéséľe igény nem nyújthatőbe a

béľbeadó felé.

. A Bizottság dĺintése után a Kereskedelmi cétú béĺbeadási Iroda megköti a Bérbeszámítási

megállapodást a bérlővel, ami utan kezdődhet csak el a felújítási munkálatok elvégzése, és a

kĺiltsé gek me gállapodásban fo glalt feltételek szerinti elszámolása.
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. A bérlo az á|tala elvégzett béľbeadóľa tartoző munkákľól az Önkormányzat, mint vevo
részére szám|tń állít ki. A bérbeadó a bérbeszámítással leťedett bérleti díjat egy ĺisszegben, a
kovetkező havi számlával egyidejűleg küldi meg a béľlő részéte. A bérlő ezt követoen a

bérbeszĺĺmítás időtaĺamáÍa, abérbeszámítás levonása után fennmaľadt összegnek megfelelő
béľleti dij szám|át kap havonta, melyet köteles hataridőre bef,rzetni.

A bérbeszámításra vonatkozó igéný cé|szeru már a pźiyázatban szerepeltetni (árajćnlat,
költségvetés mellékletként történő becsatolásával), hogy nyeľtes páIyázat beadása esetén a
páIyázatot elbíráló, a bérbeadói jogokat gyakoľló bizottság tudomást szeÍezzen eľről, és ennek
ismeretében hozhassa meg döntését.

Béľbeadĺii ktitelezettség:

A helyiségekben lévő berendezési taĺgyak és közmrĺóľák műkodő képes tlllapotának
biztosítása bérbeadói kötelezettség, amennyiben a méľoórák túirásáva| probléma meľül fel,
vagy azok hiánya esetén, a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Ingatlanszolgáltatási
uođaiahozkell foľdulni (1083 Budapest, VIII. keľület, or u. 8. telefonszámok: 06I334-1745,
314-1098,333-4146).

A Béľbeadó szavatol azért, hogy haľmadik személynek nincs a helyiségekre vonatkoző o|yan
joga, amely a Bérlőt a helyiség birtokbavételében, zavarta|anhaszná|atbarl akadá|yozza, vagy
korIátozza.

A Bérbeadó gondoskodik a Bérlő tűľési kĺltelezettsége mellett, az életveszélyt okoző, az
ingatlan áI|agátveszé|yeztető, a helyiség rendeltetésszenĺ haszná|atát lényegesen akađźůyoző,
a Bérbeadót teľhelo hibak kijavításáról. A Béľ1ő e munkálatok e|végzését a bérbeadóval
történt me gállap o dás alapj án átv á|Ia|hatj a.

Béľlő kiitelezettsége:

A béľleményekben folytatni kívĺínt tevékenységgel kapcsolatban az eĺgeđéIyezo hatőságok,
szakhatóságok és közĺJlzemi szolgáltatók (a továbbiakban együtt: hatóságok) nyi|atkozatát,
i 1 l etve a j o gszab á|y s zeri nti tulaj dono si hozzáj áru|ást me g szerzé s érő 1.

A tevékenység megkezđése előtt a bérbevett helyiség haszná|ati módja megvá|toztatásához a

táĺsasházbeleegyezőnyiIatkozataszükségeslehet.

A helyiségetkizárő|ag a béľleti szerződésben foglalt tevékenységľe használhatja, továbbá a

bérleményekbe tĺjrténő befogadáshoz, aIbérletbe adáshoz, a helyiség cseľéjéhez, a bérleti jog
átruházásához a helyi sé g tul aj dono s ának ho zzáj áru|ás a sztik s é ge s.
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A helviségekben lévő közmúórák saját névľe történő átíľatása. amennviben a helyiség
rendelkezik. víz kozmĺĺ ellátottsággal. vállalja saját költségen a vízóľa
felszęľelését/hitelesítését (az ezzel kapcsolatos kĺjltségek vállalását) vagy a nevére töľténő
é./rftatásźń.

Köteles a béľleményeket és a bęrendezési tárgyait ľendeltetésszerűen haszná|ni, valamint
gondoskodni a berendezési tátgyakban, - ideéľtve az épület szerkezeti elemeiben,
vezetékekben, épület-felszerelési tárgyakban - mind akizttrőlragosan használt, mind a közösen
hasznáIt helyiségekben a sajtú, vagy a bérleményeket hasznáIatźľa vele együtt jogosított
személyek magataftása folytán keletkezett hibák kijavításáróI és az okozott káľ megtérítéséľől.

Koteles az áIIagmegóvás érdekében a béľleményeken belül felmerĹilő karbantartási, javítási
munkákat saját költségén elvégezni. A bérleményeket burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a

béľleményeket berendezéseinek, a portálnak az üzlethomlokzatnak a karbantartásźxal,
illetőleg azok pótlásával, cseľéjével kapcsolatos költségek viselésére a Béľlő köteles.

Az épület homlokzatán- a társasházban lévő helyiség esetén a tátsasház közgyűlése, tiszta
önkoľmányzati tvIajdonuházban lévő helyiség esetén a Bérbeadó előzetes engedélyével és az
źůtalla jóváhagyott helyre és kivitelben _ csak olyan cégtáblźt", emblémát, ľeklámot,
légkondicionáló berendezést, sze|Iőző kivezetést helyezhet ol, amely a vonatkozó
jogszabá|yoknak megfelelő. Az építési engedély ktjteles cégtźlbla, embléma, ľeklám,
légkondicionáló berendezést, szellőzo kivezetést kihelyezése ezen felül jogerős építési
engedély biľtokában helyezhető el.

A székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező vá|tozást köteles a
cégbíľóságí vźtltozásjelentési kérelem benyújtását követő 15 napon belül a Bérbeadónak
bejelenteni.

Béľlő a tudomásra jutástól szźtmított 8 napon belĺil köteles bejelenteni a Bérbeadónak, ha vele
szemben fe|számoIźlsi vagy csődeljaľás indult, vagy avége\szźtmolását határozta e|.

Amennyiben az önkormányzati tulajdonú bérelt helyiségeket a bérlo székhelyeként vagy
telephelyeként a cégbíróságon bejelentette, a béľleti jogviszony megszúnését követő 15 napon

belül köteles azt töröltetni.

ě7.
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Avant. |mmo Méľn<ikĺ és lgazságügyi Sza kértői Kft. 2

É nľÉĺĺr lÉsl slzo ľrlyĺĺvÁruY

A kívĹl|jegyzett ĺrodahelyĺség forgalmi értékét a fordutónapon az a|ábbiak szerint álĺapĺtottuk
meg:

Övezeti besorolás: PaIota negyed

Az a|betét alapterÚ|ete m2

Számított faj|agos forga|mi érték Ft/mz

Az albetét foľgalmi éľtéke keľekĺtve Ft

A ľende|et szerint beszámítható bérlői értéknovelő beruházás Ft

Az a|betétre jutó fTldterü|et nagysága m2

Az a|betétľe juto fo|dterulet értéke Ft

249,00
600 872

149 620 000

0

110,32

22 060 000

lé:-}{r. J;-n;A
ná#ui Ĺei'ió

ok|. ü. mérnĺjk
ingatIanforgalmi igazsági]gyĺ szakértö

,. f".I 
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1. tlőzmények

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont ZÍ,t'. megbĺzásŕ keretszezódése alapján az
Avant.immo Mérnoki és lgazságügyi Szakértői Kft. elkészítette a kĺvüljegyzett ingat|an for-
gaImi értékbecslését bérbeadás céřjára.

2' A|ape|vek, feltéte|ek

- A rnegbízók á|ta| rendeĺkezésre bocsátott adatok valódiságát és teljességét nem vitattuk.

- Az átádott adatok ľ<}gzĺtésén tú|jogi természetű vizsgálat nem töľtént.

- A vĺzsgálat soľán aJ ingat|ant szemrevéte|ezéssel minősítettük, más je||egű, invazív' stati-

kai dĺagnosáikaĺ vĺzsgá|at nem toĺiént.
- Potenciálĺ="n veszélyes koru|mények, anyagok előfordu|ását nem rogzítettük' ezekért, i|let.

ve a felfedezésukhoz szükséges szakértelemért nem viselünk felelősséget.
. A forgalmi érték meghatáľozásáná| az ingatlan egészben iörténo értékesítését tételeztúk

fel. Az ĺngat|ant teheĺmentes, birtokba vehetó ál|apotban értéke|tuk.

- A szakié|emény kizári|ag az 1. pontban |eĺrt cé|ra készult, bármely egyéb cé|ra történő

felhasználása nem engedé|yezett.
- A szakvé|eményben lzerepló érték mindig egy adott ĺdőpontľa -a fordu|ónapra- vonatkozik,

meri az érték nágysága folyamatosan változik' A befektetők és tulajdonosok az adott va-

gyontárgyat, a gażdasági, pô|itikai, jogi környezet változását és az ezekke| összefÜggo koc-

iázatot-ńinden-időpontban, újabb informáciok birtokában másként ítélik meg'

- Minden adat és tény, ami a śzakvéleményben szerepeĺ, legjobb tudomásunk szerint helytá|-

ló és pontos' Fetkuĺatĺłsuk során az elvárhato gondosság.9al jártunk e|, de .nem vá||a|unk

fele|ősséget o|yan adat, vélemény vagy becs|és pontosságáért, amit mások adtak át ré-

szünkre.
. A szakvé|emény kizári|ag a megbĺzi részére készült, il|etéktelenek semmi|yen formában

nem használłlatják fe|. Neň nozha1ók nyĺlvánosságra sem a dokurnentum ĺészei, sem egé-

sze a készítő elozetes írásbe|ĺjóváhagyása né|kul' A szakvé|emény a Ptk. 86.s (1-4) bekez-

dése alapján törvénnyel védett szel|emi aĺkotás.

3. Tanúsĺtvány

A szakvé|emény készĺtője tanúsítja, hogy az á|ta|a tett megállapí!ás-qk igazak, és helytá|ĺóak,

u ,negÚĺ.ott független, és dl1aztlsa neńiugg a męgá]|?p'ított éńékto|. A véleményben fogtalt

etęmžesenet, ŕéłeményaĺkoiásokat a korlátozó feltételek határo tják be.

4, Azingatlan leíľása

Avant. lmmo Mérnőki és |gazságÜgyi Szakéľtői Kft.

Körnvezet
Zárisoros

|Íĺ.a hr lrkoIata Aszfaĺt

Járda
Đa rlĺn |ác

Aszfalt
Utc.án
2 percen belüielérhetó--

7tapämĺást szoidáló bevásárlási lehetőség fiercen beĺüle|érhelQ

Köm'ezeriérhęlés Jeĺentos

trÄ|ĺ|}arjilaÝ
152BrrŽTelek terü|ete

FeIszíne sĺlĺ eprilettel bekeľített

Budapest Vlll' József kń' 59.61. l. em. 36780/01AJ6 hrsz
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Avant. lmmo Mérnökĺ és ĺgazságügyi Szakértőĺ Kft . Ą

Az épü|et ie||emzői
Szintszám P+F+3em.
Építésiév XX. sz. eleie
Alapozás Sávalapoeás
Fuoqő|eqes teherhordó szerkezet TéqIa
Fodémek Poroszsüveg kozbenső, csapos fagerendás

zaro
'ť o.łii kie|akítá.sa héĺa|ása Maoasteto' cserép héjalás

Műszaki á||apota, szemrevéte|ezésse| Közepes 60 %
Hom|okzati repedések, sutlyedés Hajszálrep edés, felu|etĺ

Pince á|lapota, bejárat magassága Vizes, bejärat 1'9U m

Elektromos eneroia Kozüzemĺ hálozatra csat|akoztatva

VízeIlátás KozÜzemĺ há\ozatra csat}akoztatva

Gázvezeték Kozúzemi hálazatr a csatĺa koztatv a

Gsatoma KozÜzemi há|ózatra csat|akoziatva

Szemétszá|lÍtás Közuzemi szoĺqáltatás

A I

Kozos tu|aidoni hányad 722110.OO4
AlanÍeruIete 249.0 mz

BeImagassága 4.58 m

Táio|ás
Épúleten belü|i ethelyezkedése

Utcai és udvari
Jó

Tulajdonos
tJerło

Ep, _

Nincs
Krżijzem't há lóŁatľa csatla koztatva, mé ro ora vanElektromos energĺa

Vĺzellátás
Fűtés
ĺlletegVĺz

FEG fali gázkazán, melegvtzęs ľaolato-t'95-*
1 db 200 l-es, és

Junkers gázboi|er 1 db

Gázvezehék RizÜzemiTEi6zatra csatÍákozlelyq'rnÉrog!3J3!

Csatoma Köz.jzemi h álizatra csat|akoztatva

Szemétszállĺtás k i\z i\z eľ:'i szoĺoáltatás

ĺx\apraizi eltérés Nincs
Feĺü|etképzések típusa Közepes

xozepes' nelvenként nincs t]ę!y!gÉ!!tve-FelÜ|etképzések ál|apota

ť"?
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Avant' łmmo Méĺnĺi|ĺi és lgazságĹjgyi szakértői KÍt. Ą

Hetyiségstruktúra és felületképzések

Értét<m0aosító tényezők

Ertékcsokkentő tényezok FalnedÝesÉg, penészedés. beázás, repedések
Paľketta ťe|p riposodott
vlzóra szerelés után nem álłÍtották he|yre a burkolato-
kat' szemét. törmelék

Heĺviség Padló Fal Megjegyzések
Eloszoba Parketia Festett
Szoba I Parketta Festett Kĺistály csi||ár

Szoba ll Parketta Festett Kristá|y csiIlár

Tárova|ó | Parketta Festett Mennyezetĺ stukkók

Tárgya|ó ll Parketta Festett
Beépített, faragott bútorok' szobrok,
kazettás mennyezei, kristály csil|ár

Szoba ||ĺ Parketta Festett
Szoba lV Parketta Festett
Köz|ekedő Parkeita Festett FEG Íalĺ ąázkazán

Konyha Járólap Csempe+ festett Gźlztúzhe|y 2 db, mosogató, kony-
habútor Junkers kis gázbojler

Zuhanyoza - WC I Jára|ap Csempe+ festett
Ep ĺtett zuhanytá|ca e|eKromos
boiler

Zuhanyozo - WC ll. Járólap Csempe+ festett ÉpÍtett zu hanytá|ca eleKromos
boiler

FÜrdőszoba - WC Járó|ap Csemoe+ festett Füĺdőkád' kézmosó, e|' boj|er' WC

WC Járó|ap Csempe+ festett

Zuhanvozó Járolap Csempe+ festett EpÍtett zuhanytá|ca

rtéknövelő ténvezők Jó állapotú |akóház
l. eme|eti utcai elhelvezkedés
Kij|ön lépcsőház és beiárat, kÜ|on|eges kĺa|akítás
Kovácśo|tvas korĺátok és lámpák a |ópcsőházban
Beépített faragott bútorok, szobrok, ĺ(azettas mennyo-
zet, kństá|y csi|l4ľqk, címer 

.

iúhanvozó - furdőszoba-WC 4.4 db
az clrKo ľutes

#v
ę{
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Avant. |mmo Méľnĺikĺ és |gazság Ĺlgyi Sza kértői Kfr .

5. *rtéxxepzés

5.1. Az ingat|an értékelésének módszere

Az Á|lóeszkoz Értokelok Európai Csopońja CFEGOVA) ajánlása a|apján az ingat|an jel|egére

vało tekĺntette| a piacĺ összehason|ító adatokon alapuli érték megállapítás modszerét aĺka|-

maztuk. Figye|embe vettük a25ĺ1997. (Vĺll. 1.), a módosíto32ĺ2ao0 rylll' 29.) sz. PM, az
54t1g97' ryĺl|'1.) FM sz. rende|et, az European Valu-ation Standards (EVs) 2003' és 2006'
évi értékelési szabvány, a Budapest, Józsefvárosi tnkormányzat 16nao5' (}V. 20.) és a
módosíto 55/2006 (Xll. 15.) rende|et előíľásaĺt.
Az ingat|anok éľtékelése osszetett feladat. Ezért helyszíni szemlét tartottunk, fényképeket
részíťettĺnk, szóbe|i tájékoztatást kaptunk, koľnyezettanulmányt végeztÜnk, és az onkor-
mányzatnál informá|ódtunk. A forgalmł érték megá\|apításáhozfelhasználtuk a NAV |||etékhi.

vata{i, a nyomtatott és az elekironĺkus szaksajtóban fe|lelheto, va|amint a más szakcégek
áĺtai rendeikezésÜnkre bocsátott árakat, és az Avant.Immo Kft. adatbázisának információit'

Az Angol Királyi Vagyonéľ.tékelők szovetsége (RICS) szerint az oMV (open Market Va|ue)

azaz a nyí|t piáci érĹék az, azár, amely összegért egy vagyontárgyban valo éľdeke|tség mél.

tányosan, magánjogi szerzodés keľetében készpénzért a legnagyobb va|ószĺnűségge| elad-

ható' A pontos ár csak versenyeztetéssel ál|apítható meg.

Fe|téte|eĺ:

- Az eladó haj|ando az e|adásra.
- Az adásvétbti táľgya|ások |ebonyo|ításához figye|embe véve a vagyontárgy jelĺegét, és a
piaci he|yzetet, ésszenĺ hosszúságú időta ľtarn ált ren de|kezésre.
_ A tárgyalás időszakában az érték nem változik.
- A va[ýontárgy szabadon kerul pĺacra, meghĺrdetése megfe|elő nyiĺvánossággaltorténik.
- Átaĺáńostot éltero speciá|is vevoi ktjlon ajánlatot nern veszunk figyelembe.

/fďr
("/)
/'r
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Avant. l mmo Mérnĺjki és I gazsá gĺigyí Sza kértói Kft

ĚńékeIendö 1 z 4

2 Cím V|l|- József lĺrt.
59-61. l. em.

VI||. József
kń.

Vlĺ|, József
ĺřt.

VlIĺ' József
krt.

V|||, JózseÍ
krt.

Vĺ||. Józseí
krt.

Gazdasági tényezők
A Ar (Ft) 75 000 000 32 000 000 57 900 000 46 000 000 58 000 000

lnformáció forrás NAV |l|eiék NAV |||eték NAV llletek NAV ĺl|etek NAV ||]eték

I ngat|an a|apterÜ|ete (m.) 24g,Ag 165,00 75,00 1 ĺ 5'00 102,00 110,00

7 472 589 454545 426667 503 478 450 980 527 273

I Inqat|an ĺelleqe lrodabe|yiség Üzlethelyiség Úzlelhelyisěg Üz1ethe|yisěg ÜzIethelyiség Üzlethelyiség

I Az ár ie|leqe Tranzakcĺó Tranzakció Tranzakció TÍanzakcio Íranzakció

10 Korrekciós ténvező 1,00 1,00 ĺ '00 1,00 1,00

11 Tulajdonjogĺ Viszony onkorm. tulajdon TUleiťlon Tuĺajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon

12 Korrekcĺós ténvező 1,00 1.00 ĺ.00 1,00 1,00

13 Eladás/aĺánlat időpontĺa 2416. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016.

14 Korrekciós Íénvező 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

15 Korriqá|t ár 75 000 000 32 000 000 57 900 000 46 000 000 58 000 000

16 Koľrigá|t egységár (FVm") 472589 454545 426667 503 478 450 980 527 273

17 He|yszíni tényezők
ÍB ElhéIvezkedéS a kerÜĺeten be|Üł ua. ua- ua- ua. ua.

ío Korrekciós ténvezó 1,00 ĺ,00 1,00 í '00 1,00

tn Az épulet |okalizácĺója, á|lapota rosszabb rosszabb rosszabb rosszabb rossŽabb

21 Korrekciós ténvezo { 4n 1,10 1.10 I ,10 í '10
E|helvezkedés az épÜleten be|ül rosszabb rosszabb ŕosszabb rosszabb rosszabb

,.Ą, Koĺrekciós tényezo 1- 10 ĺ 
'10

ĺ 
'10

110 ĺ',ĺ0

Korrigált egységár (FVm.) 571 832 550 000 516267 609 209 545 686 638 000

25 Eladhatósági tényezőR
26 Koľsf erűség, piacképesség rosszabb Íosszabb rosszabb rosszabb ŕosszabb

Korrekciós tényező 1A' 1,O2 1,O2 I,O2

f8 Használhatóság, ĺunkció, kcizművek rosszabb rosszabb rosszabb rosszabb rosszabb

Korrekciós ténvező 1,O2 1.O4 1o,2 1,O4

JU Mtiszaki ál|ag rosszabb rosszabb jobb rosszabb jobb

31 írorĺekciós tényezó 1,42 1,O2 0,98 0.9ô

5Z Faj|agos Íorgalmi érték (Ft/m") 600 872 583 664 558 609 621 14Ą 590 441 650 500

JJ SzámÍtott torga|mi érték Ft ',49 617 052

34 Kerekített foĺgałmi érték Ft Í4s 620 o00

6^2' Erték számítások, helyiség értékelés

A felépítmény értéké laĺta|mazza a tulajdoni hányad a|apján számítolt nagyságú fó|dterü|et

á.terei ts. Až FHB jeĺentése Szerint az ingatlanpĺacon az élénku|ő keľes|et miatt a használt

h eIyiségek piacán értéĺ< novekedés va|ószíniisíthető.

ł,?
&/t t, 7./üř
/ó
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Avant.łmmo MéľnÖkĺ és lgazságiigyÍ Szakértői Kfr.

" 5"3- Fo|dtert.ilet éľtékelés

Az épület ľnűszaki állapota

Közos tulajdoni hányad szám|á|ó 722

Kozos tu|aidoni hányad nevezó 10 000

Ftldterület m. 1 528

Az a|betétre jutó fo|dterulet mérete rn2 110,32

Beépĺtet|en terulet fajlagos értéke Ft/m2 200 000

Terület számított értéke Ft 22 A64 320

Terület értéke, kerekítve Ft 22 060 000

1

Befogla|ó épűlet szerkezeti és
szakipaľi elemek megnevezése

MĹjszaki álIapot (hivatkozás: szakvé|emény
vagy szemrevéteIezés)

Várhato felújÍ-
tás ideje

Szerkezeti eĺemek (aĺapok, tófalak) szemrevélehězé€ Közepes 60 oÁ 5 éven tú|

Közös teriilet' pĺnce s2eínrevéteIezés Gyenge, vizes 30 % 2-5 éven belĺjl

Közös terĹi|et, |épcsőház szemÍevé|eĺezéŚ Kózepes 60 oÁ 5 éven tÚ|

q Közos teľij let, f Ĺi ggőfolyosók szemÍevéteĺezés Közepes 45 oó 5 éven túI

Utcaihomlokzat szemÍevéteIezés Közepes 60 % 5 éven tú|

Udvari homlokzat, belső udvar szemÍeVételezés Kezepes 60 oÁ 5 éven túl

TetőÍedés szemÍevételezés Kőzepes 60 oÁ 5 éven tú|

čJ Kéménvek Szeĺĺlrevélelezés Gyenge 4O 0,6 2.5 éven belül

Oromĺalak SzemrevéteIezés Gyenge 30 0,6 2-5 éven belÜl

10 Csapadékvíz e|vezető ereszek Szemrevételezés Gyenge 40 % 2-5 éven be|Ül

11 Gázbekoiő vezeték szemreVételezés Megfeleĺó 50 oÁ 5 óVen túl

tz- Szennyvízvezeték (kozös) szemrevéteIezés Gyenge 40 oÁ 2-5 éven be|ü|

A he|yiség műszaki ál|apota

Megnevezés
--NVí|ászárók

Meg1egyzé.sek
Használhatóság

bl"

Korszerűtlen, gerébtokos. közepes 5A o/o

Belső fe|Úletképzések, falak He|venként falnedvesség' beázás, repedések

Korszeriitlen' javĺtandó

40 o/o

4A Yo
Hidegburkolatok
Meleqburkolatok Parketta íe|püposodás 3'0 m. s0%

Víz és csatornahálóZat Gvenge 40 Yo

Gázhá|ózat' E|lenörzés szukséges 5Đ%

Elektľornos háIózat Éri ntésvéd e|mi teltil|vłzsg áłat sztikséges 3A%

-ł./

ry/
Lą
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Avant. |mmo Mérnĺjki és I gazság Ĺigyi Sza kéľtői Kft.

5.4' Hozam a|apú számítás DFEV módszerrel

A DFEV módszer az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében fel-
meľülo kĺadások külonbségéből (tiszta jovedelem) vezeti le az értéket. A módszer szerĺnt
báľmely eszkoz értéke annyi, mĺnt a belole származo tiszta jövede|mek jelenértéke.
Hozadék e|ven történő értékelésnéĺ a hason|ó ĺngatlanok bérletĺ dĺjábol lehet kiindulni. A kÖ-

telező, gondos karbantartást figye|embe vevő bérleti díj mértéke: 800.000'- Ftlhó + áfa. A
bérleti díj kifejezi az ingatlan piacképességét és értékmódosító tényezőĺt'
A számĺtás tájékoztató je|legĹi. részben fe|téte|ezéseken alapul.

Bevéte| Ft Kiadás % Kiadás Ft

Béľ|eti dííFvmzlho 3 213

Alapteľütet m, 249,00
BérletidíĺFt/hi 800 000
Kihaszná|tság % 90
Eves bevéteĺ nettó Ft I 640 000
A tulaidonos fenntariási köttségei Ĺ 172 800

Menedzse|ési koltségek Ĺ 1 72 800

Felúiításĺ költségalap o 259 204
Osszesen Ft I 640 000 604 800

Éves ĺjzemi eredmény Ft I 035 200

Tókésítési ráĺa o/o 5,00

Tőkésített értek Ft í60 704 000

M rjszaki leĺrás, diagnosztika

A |akőház a XX. század e|ején épült, ártsoros, keretes beépĺtésseĺ, tég|a sávalapozással,
szigetelet|en, égetett agyagŁégla fe|menő fa|azattal, poroszsÜveg kozbenso, és fagerendás
záro todémszeľkezetteĹ n}ĺ:ggőĺo|yosók kőkonzo|os lemezek. A függőfolyosók helyenként

loáztak, az eľoszcsatoma korrodáĺt áĺ|apotú ' Az uIcai és a belso homlokzat vako|t, szĺnezett,

kozepes á||apotú' Az épuĺet tetöszerkezete fagerendás, ál|ószékes' A lépcső három karú,

ta|azatba befogott szerkezet, dĺszes kovácsoltvas korlátta|. A |akóházban lift nincs. A bádo-

gos szerkezetđk horganyzott acé||emezbil készultek. Az épu|et nyí|ászárőĺ régi, gerébtokos,

fakeretes, egyszeres üvegezésűek.
Az épÜ|ei něáttt, a teherviselo szerkezeteken sÜ|lyedésre, a|aptörésre, a teherbírás csökke-

nésére uta|o, azonnali beavatkozást igénylő jetek nem láthatók A |akóház általános á|lapota

a kcľának rnegfe|eĺőnét jobb. Továbbĺfoĺyamatos á||agmegőrzés, karbantartás szÜkséges-

Az irodahelyiJeg ne1arala a kapualjbó|, ku|on zárhato ajtoval eĺlátott lépcsoházból nyílĺk, teli

iá rot''a*vú ňejáŕati a]tajŕln.detektĺvrács Van- Az albetétben 4 db WC és zuhanyozó, ill.

fürdoszoba Van, a zunanyozőI<ban 12o |-es és 20O ĺ-es eĺektĺomos boj|errel, a konyhában kis

Junkers gázbojĺer taláĺnátó. Konyhabúior,2 db gáztúzhe|y és ľozsdamentes mosogató van

neépítvelFűtéLre FÉG fali gázkazán és me|egvizes radiátoľok szolgá|nak. Az egyik, koľúti

tu;oiá'ĺ tárgyaĺóban ĺa i<azěttás mennyezet, faragott, beépített bútoľok, szobrok, címer és

1*ł.taý csi|Ěŕ, a másik tárgya|őban gipsz stukkós mennyezet és egyszerűbb csĺ||ár található.

Á ĺ.et Ĺo*ti szobában ĺs t<iseno moňiĺ kristáty csi|lár van" Az egyĺk szobában a parketta kb..3,0;ź; 
fetpúposodott. A vízóra beépítés után a csempe burkolatot ĺ<ej !e]v9n nem ál|ítot-

tuĺ. r,*ly,*. A ťĹ]időkádban is fal torme|bk van. Az egyik zuhanyazőban ľégi, 2,0 m.-es meny-

nyezet és fa| |eázás |átható.
A bútorok, csi|lárok, szobrok k|asszikus értelemben nem ingatlanok, jelen esetben az ingat-

|an hasznáĺhatóságát, evve| értékét novelik, amit értékmodosító tényezokkeĺ vettÚnk figye-

lembe.

,f*f/
ť.-r,-ĺ )

Budapest Vl||. Jozsef kÍt' 59-61. |. em. 36780/0/A/6 hrsz
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Budapest, VlĺI.ker. József [<rt.

T árs ashá,ztuĺéi dont atap ító okir at

ĺ. Átasános renďe1kez és ek

Józseťvárosĺ lngatlanok onkoľmánpati Kezeló Váľlalata (1082. Bp. V|ĺĺ.keĺ. iľ u. 8.sz.), mint az ingatlan
kezetöje az ĺngatlarľrýlvánt'aľtásban Budapest Vl]ł. keľ. 7a49 szamú tu|aJdoni lapon' 36780 hľsz' a|att szerepló,
term'észetben Budapest, Vt]l- ker.' József kt. 59-61. szám alaĺĺi es a helý önkoľmáryzat kizárólagos tulajdonát
képező házingaľ}ant, amelyet a helý onkormányzat képvĺselőtestt3lete 480/1993 (X'12.) számri határozałávai
eĺidegenítesľe l<ljelölt .a 3?]1s6s (tx-3o.) Koľm. sz' ręndelet 2.$-(2) bekezdésében logialt ľendelkezése a}apján.
a jelen alapító okiratban, továbhi az 1977. á/i 1i. sa. wr.-ben és a męÍiéke|t a|aprajzokban fog.laltaknak
megĺelelően tarsasházzí alakÍtja át.

A társasház küion trłlajdonú ĺngatlanai a kizös iulajdonba uŁa}t ingatlanľészekbói hotzájuk řańczó
fulajdoni iĺ}eroséggel egýjtt ä vevókkel megkotni terveíett adás.vétęli szerződések létĘöľtéig önkoľmányzatĺ
ĺulajdonban ĺnaľadnak'

II. A kozos és kúIón tuĺ.4jdan

az ingatla nrészek elhatáľolása és meghat ár ozása,
va}amĺnt egyes kulön tulajdonú ĺngatlanokľa nÉałe elővásáľlási jog rnegállapítasa

fu Kóĺös fulajđonú' ingatJarrľészelĺ

1. Ą tulajdonÖgtáÍsak köeös ťulajđowában maradrralc
a mellékelt terveken íe]tilnteteŁt és a műszaki łęíĺásban koľt,tlíľt

ĺ' Telek 1528 m2 Łeruiettel' välômint a beépítetlen részen lévó belső téľburko|attal;

tl. Ąap és |elmenő falak' pilléľek lépcsoházak íalal' kmények' gellizókĹiľtok

l|l. Kozbęnső es záĺofÔdémęk buľkolat nélkůl' |ůggőŕolyosók;

ĺV. Tetónkjv]likémények,szellőzók,ťedkövet

V. Bádog*eľkezeĹek (kéményvegđyek, falvegélyek, párkányľedes' ľuggó- és lefoiyócsatoľnák);

Vl. Külsó hoľnlokzaLvako|at és ]ábazat;

V||' FölépcsŐszerkezetek és azok buľko|atai;

V|ll' lv1et|é}dépcs<jszeľkezetekésazokbuľkolataj;

lX. Eiektľomos fóvezeték a lđlon tulajdon leágazó vezetékeig;

X. Csaĺoľna a|ap. és ejtóvezeték. a kÜ|ön iulajdon leágazo vez'etékéĺg;

Xĺ' Gáz alap- és |elszáłló Vezeték, a kt]lön tulajdon ŕogyasztásméľojeig;

'ŕ,7
,-l
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Xlĺ. Kapualj: 43.21mf



Váĺos ĺM I{ft Í.aká.setÍdegenítzsĹ Đokumeľ/ĺźcíós Rendszer J óz s eft áĺo sĹ onko rtłuźmgzaÍ

Xlll. Odvaľ:

X|V. Fólépcscház alapteľűlet'Łel:

XV. Mel|éklépcsr5ház a|aPterulettel:

)$/l. Fétemeieti előtér:

XVĺl. Léguďvar:

)Mll. KozisWC:

XDĹ Pincelejáró:

K{' Kozlekedők

}fr|. Tároiók:

}xll. Függoĺolyosók:

rc{ill. Padtástéĺ
ebból hasznos, ].90 m [ęlettj:

380.60 mf

11f-41m2

Jo.oJ ÍnZ

5.0 i Í1)z

70.97 mZ

25.80 m2

9-39 m2

'l5f-40 mZ

338.61 rnZ

329.04mf

984.74mf
874.45 m2

)CW. Yíz a|ap.és fu|sza}tóvezetékek a kulön tutajdoni iltetóség becsatlakozti Ýef"etékéig,

foEyasztásmérőjéĺg

2.Akłizö*ťĺdajdon10goÜ/1ooo},&az&aezeďtízuertu}ajdonifuányadbótátI.

A ráľsashĺáehoz tsszesen 5o db kl]lon ru|ajdonú ingaľlan taľĹouik'

B. KiiJön tulaj đonú ĺngatlanok

.Ąz egyes tulajdonostársak kúlöntulaidonába kerúlnek a kÔvetkező, teĺmészetben megosztott

helýségegyĹit."]"ä JoĹ*äJozétĺaivaľ' íovábbá a kozós tulajdcnú ingatlanrészekbcil hozzájuk tartozó

uÉjdoň' ilĺetoseggeł egyůtt.

]. A Bucĺapest řóváros Jóxefuárosi gĺ.::ľqlr"tot ĺIleti s,tewe|9n 1. gámmal jelölt- Budape'st Vl|ĺ.keĺ.

2a4gĺ1szamĺ tulajdoni lap-on so.ĺaoĺNi'rvy=$'tt felvett természetben a Budapest Vll|.keľ. Józseĺ

kt' 59-61 Pi":äľi!i,iiä.ul.pt.,ĺĺ-iĺ1ererĐi a tloĺĺ,á taľtozó rnę]Iékhetýségekkel es a kÖzös

iutajdonból 5ząĺl oooo hányaa.

2. A Budapest Fđváros Józsefuárosi -!$oĺĺánvzatot 
ĺlleti a terveken 2. szárnmai jelolt, Budapest Vl|l.lĺer.

fa4gĺz*a*ĺ ř',]u]äí"]'.;đ jaiswzhľsz. alatt felveŁi, teĺmészetben a Budapest V|ll.keľ. József

kt' 59-61. f",t-ľi?ä'uiJpi",ůl.tĺ mŇĹjlkirakatałés a közos uĺajdonbót z8/10o0o hánrad.

3.ABudapestFovárosJózsefuárosi9rPľ'łľ'atot{letia'terveken3.számma}je|olt,BudapestV|ll.keľ.
204gl3száľnúrulajdonilapcnse;lyy-+l3-nrsąaĺattíelvett,termÉszetbenaBudapestVl||.ker'József
l.*. is-gĺ. r*..i:ďäää"ńäiůr".ĺĺmäffil, kirakattatés a kÖzis tulajdonból 18l10000 haľryad.

4.ABudapestF<jváľosJózsefuáľosĺp$o1ĺányzatoti]letia.terveken4.számmaljelott,BucapestV|ll'ker'
2Ü49ĺ4szarĺlĺ ttlląaoni łapon rclaaJý$łr. alatt-ĺeĺvett,-természetbęn a Budapest Vll|.keľ. Józseĺ

k*' 59-61- Fszti-,79 rnZ alapierüleqi5ffiĺĺ hozfá lartozo mellékhelýségekkel, gaľériáva|, poľtállal'

kĹľakattal es a to.os ľ,'lajdonból 2f9/T00Ú0 hiĺnyad.

,/3ý-7.
TíJJ
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5. A Budepest Fóváros Józsefuárosi Ônkormán1zaLot ille!ĺ a-ľeľveken 5. száľnmal Je|ölt, Budapest Vl|l.ker.

zo4gĺ5 számú tuIąJ""ĺ i.P"; jgigorus'ľ'rsr'-qiqtt ĺe{vett, természetben a Budapest Vlll'keľ. Józseť

kľt. 59-6.1. íszt-i'.16 *ż. á|3pt",i:I.t,f lu;iélfiv x 1 .hotę ŁaÍtozó mellékhelýségekkel, galérĺáva|,

portállal, kirakattal és a k<ĺzos tulajdonbó1rŕ6ŕt0ůo0 hanyad.

6.lĄ Budapest Fóváľos Jizsefuárosi Onkormán)zator illeti a.terveken 6. számmal Jelolt, Budapest Vliĺ.keľ' , -,

zo4g/6szám* tutąJ;;i.hń; jarcoĺua,h,o- ulutt.ľupt1, teľmészetbęn a Budapes|V|ll.ker. Jôzseť |,..ł,

krt. 59-6l. l..*.jř".äąö""*ž"áläěii.itlĺáií[nm-ĺara.\ célú he|ýségcscport a hoo'á taĺtozó

mellékhelyĺségekk=i'es a. ko.á. tuiá;.io" val nbĺaoťf'íđyaa.

7. A 3udapest Fóváros Józseńłarosĺ Önkormányzatot illeti a terveken 7. számmal jelolt, Budapest V[l|.keľ.

zÜ4gt1=,amĺ tulaiää.n]^rJńáä íó?anĺilzí'"ĺ. alatt [elvett, természetben a tsudapest Vll|.keĺ. József

kt. 59-61- fs.t.i, j,řää.äĹ"dŕ"ířr*đfiĺáľ ry.{ jae'ĺaual' poľÉllal, kirakattal és a kozos tuiajdonból

89/] cOoo háĺryad. .'.v_.-+

8. A BudapesĹ FŐváĺos Józsefuáľosi onkormányzatot iueti.a.teľveken 8. számmal jelölt' Budapest Ví{l'ker.

zťy'tg/8 számrj tuiajdonÍ |apon 3678olA/sirsz. ą.ląti rupuu', természetben a tsudaPest Vlll.ker. Józseí

1,,t' 59-6i. ľs't.i,.ää.mä:6.ě;.]t;..'1i-EEř1ýiL. houá taĺtoző mellékhelfségekke!, galériával'

poľiátlal, és a közoi tulaiJánbói 58/1o00Üĺ.an@*

9. A Budapest Főváros JózseFĺáĺosi onkoľmág}łratot ĺl[eti a terveken 9. sámmal jelolt' BudapesĽ Vlll.ker.

zo4g/9 =zámĺ t...ta]jä.n].bň joiaóÄrtľgł ui"tt f.ľu.tt, természetben a Budapest Vlll'keľ. Józseí

krt. 59-61. rvt-ĺ, läää äl5ĺ]iá'i,iJĺiüEilüĺ':j} galériával, Poilá|IaI, és a kozos tulajdonból56/10000

hányad.

10. A Budapest Főváros Jozseńľáľosi onkoĺmán)aatot illeti 1 tsľveken 1o. számmal jeĺoĺt, Budapest Vł|l'ker.

?o4gl1osoam.: uiňä;ň.bń iaiaďĺMahľsz. alatt íelvet't, terrnészetben.a Budapest Vl]l.ker. József

krt. 59-6]. ťot.Tg:ä:'"ł]^ii|. ź 
-ä"ua', 63 m2^-a]ap1e^fl5tr1 oľökJakás a hozzá ťarLozi

*.ľeI.ĺ.lvĺ'eg"kk. l. g"ie.u"áL e' a kcaos tulajdonból 1 83/1 0000 hányad.

i 1. A Budape.st Fóváľos Józsefuáĺosi onkonĺánľzatot itleti 1 
.:Ľ.:\1l] 1. sámmaĺ je|olŁ, Budapest Vlll'keľ.

2o49i11..a*ĺ tuia]ää-ň.iup"n :oiaolĺĺr í hrgą. aiatr ŕelvet|, Ĺermészetben a Budapest V|ll.keľ. Józseĺ

n,t' 59.6.l' f.szt-i, źö;ä.;ńPŁ"'ülď'ri.'zretTqTlĺ-j a hgzá tartozó melléklrelýségge},ga|ériával portállal'

és a kozos tuiajclonbóI 58/1o0oo hány6ď.-

12^ A Budapesr Főváľos Jóasefuárosi onkormányzaŁoŁ illetj a i*ry:k:. 12. számma| jelcllt, Budapest V}ĺl'ker.

Z0Ą912számú tulajdoni lapon 36780/Afiź ľrrsz' ágfi t"lu*tt, teľmészetben a Budapest Vlll.ker. Józseť

kft' 59-6l' r'.t-Pil;;:ä.6ř'ňä áäpi.iĺig11xgffj. 7h?:" taĺtazô mellékhelýségekkel' galéľiáva,|'

p".tailul kirakattal és a kozÔs tuiajdonbó|.766110000 hányad.

i3. A Eudapest Fiváros Józsefuárosi onkormányzat<rt illeti a teĺveken ]3. számmal jelölt, Budapest Vĺll.ĺĺer'

2oĄg|13számű ,,.1jjdffiň; íozilwĺś hrsz. a|att íęlvett, természelbęn a Budapest Vĺll.keľ. JózseF

kń. 59.61. Fszt,zb.sz. alaLti t *onĺs' 45 m2 alapteruleŁű örokjakás a hozá taľtozo

nrelĺékhelýségelĺkel és a kozTs tulajdonból i31lÍ0000 hányao.

14. A Budapest Fđváros Józsefuáľosĺ onkoľmá'nyzaĽot i]}eti q ęľľ9k.en 1+. 
számmal;elólt, Budapest Vĺl|.ker.

zo4g|14számú tulaidoni lapon 36780/Ą láńĺ"z, a'latt felvett, t'ermészetben a Budapest V|ll.ker. József

krt' 59-61' ĺ,.t..ää'..äiú-1 
-57.ora"' jg rn2 .aląpteĺülętű oľokÍakás a holzá tartozó

mäľEtrrelĺs*g*t,j*á e" a kozos Łulajdonbil 1 14li 0000 hánrad.

i 5. A BudapesŁ Fováros Józsefuáľosi oniĺoľmán1qatot illęti a .:ľ:Ęi 15. 
szĺrnmaljeĺolt, Budapest Vl|l'kel.

2o4g/15 szá'm(l tujaĺdoni |aPon'367BQ}N.|śĺr,o. alđtt ľ€lvett, termégzetben a Budapest.Vłil.ker. József

krt. 59.61. f*:it'";,.,'Jl",.'"' 
-;;bá'' 5+ *z alaPterĺi|etri oroklakás a hozzá taľtozÓ

ĺnetlékhelýség"i.k"j]" )01lľ'.'. l.ooĺs WC haiznáIatával és a kozös tulajĺíonbil i58l'10000 hányad.

16. A Burjapest Fóváľos Józsefuárosi onkoĺmányzatot illeu a t:1:k* ]6. számmal jeloli' Budapest V||i.ker'

2049/.16 számú ..i1"jä;hńn joiaoľĺĺl ĺś hĺsz. alatt ĺelveĹt, teĺmészetben a Éudapest Vĺlľ.keĺ. Józseĺ

kľt. 59-6i. fszt.?3.sz. alatii i szoi:as, jĺ m2 .alaPteriiletú orotdakás a ho?fá tartozó

mei|ékłleýs*gukkul, g"ieĺiva} es a kozÖs tulajdonbil 1 00i 1 0000 bányad.

i7. A Bucapest Fováros Józsęfuáľosĺ Onko1m1.ryatot' ilľeil a t:T\.t]i. számmaĺje|ölt. Buľiapest V|Il.keĺ.

zo4gĺ1.ĺ számú ,ňň;;ň bńĺ., :ozaol,ąĺtz hľsz. alatt ĺe|vett, természetben a Budapest V|||'kęľ. Józsel

kľt^ 59-61. 
'*.1äjľš'.,.;Hii-íä-*ona', 

ąo m2.-a'lapteruĺetű örôklakłís a houá ta|tozó

meltékhelýség.kkär, ääje,'a"ái e' a közos tulajdonból 132/1 0000 hányad.

/*?
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