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Budapest Józsefváľosĺ onko rmänyzzt
Képvise|ő-testülete számír a

Tiszte|t Képvise|ő.testület!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkoľmźnyzat (a továbbiakban: onkormźnyzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľiilet, Tiimő u. 15. (ĺt|etve Apáthy István u. 4.) szám
alatti,36202 be|yrajzi számű, |f05 m2 alapterületű telekingatlan (a továbbiakban: Ingatlan vagy
telek). Az ingat|an-nyilvántartásban kivett beépítetlen teľület besoľolással szerepel azIngat|an.

Az Ingat|an 20 I 4. október 3 0 - ćn került źúadźsr a az onkorm áĺyzat birtokába.

AzIngatlaĺa Corvin-negyedben helyezkedik e|. Azutcában vizlłezeték, csatorna' elektromos- és
gäzv ezeték van' a c sapadékví z elv ęzętéséte e gye sített rendszer szolrgti.

Tćrgyi telek deľékszögű trapéz alakú, nagy o|da|arányú, a Tömő utca és az Apáthy István utca
közĺitt helyezkedik el. A telek hossztengelye E-D-i, keskenyebb oldala a Tömő utcai fľontľa esik.

Előteľj esztő : dr. Pesti Ivett igazgatóság elnĺike

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2017. februźr 02. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tĺlmő u. 15. szám a|atti telekingatlan nýlvános
pźiyźuuati eljárás keretében töľténő bérbeadására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgya|ni, ahatározat elfogadásához egyszeru szavazattöbbség
szükséges.

Jocl roNrRoLL: ltu-ll^^

BBlBRĺBszľÉsnr ALKALMAS :

D,ł,ľ,q'oe.-RnrĺÁľ Eun,ĺ,ą.

JEGYZO

Yáľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság véIeményezi X
Emberĺ Eľőforľás Bĺzottság véleményezi tr
Határ ozati jav as|at a bizottsáB számźr a:

A Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az
előteľj esztés me gtargy alásźú.



A terület foghíjtelek, felszíne sík, a szomszédos épületekkel és t<im<ir tégla kerítéssel bekerített;
panoľáma nincs. A telek kb. 80%-án beton téľburkolat található.

A terület Ll-VIII-7 jelű lakóövezeti besorolású. A telken nincs felépítmény.

1.nEvs Zrt. tźýékoúatása szerint a következő 2 évben fejlesĺés nem várható a területen, és
jelenleg nincs döntés a hasznosítással kapcsolatban.

Tekintettel arra, hogy Táľsaságunkhoz tcibb bérbevételi szándék érkezett a Corvin Sétány projekt
épÍtkezéseihez kapcsolódóan anyag!áto|źlsi és felvonulási területként töľténő hasznosítás-"!l3ďuol,
indokolt a telek péúyěnat útján történő értékesítése. Az onkormányzat tulajdon eaai allĺ
ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának źÍruházź"sáta vonátkozó versenyeztetési
szabályokľól szóló |36120|6. (VI. 02.) szźtmű képviselő-testiileti határozat (a továbbiakban:
Versenyeztetési szabá|yzat) 53. pontja éĺelmében a nem lakás céljára szoigźiő ingatlanok
bérbeadására kiírt pźiyázatban a minimális béľleti díjat a Képviselő-téstĺilet o"- tuu. cé|jéra
szolgáló ingatlanok bérleti díjáľól szóló hatáľozata a|apjźn, az adott ingatlanra vonatkozó béľ1eti
díj 100 %o-źlbankell meghatźrozru.

Az Avant.Immo Méľnöki és Igazsźryugyi Szakértői Kft. (BáľtfaiLźsz|ő) á|ta|2016. február 10-én
készített és 2017, január 18-án Gódot Lász|ő fi.iggetlen szakéľtő által aktualizź!|t értékbecslés
szerint a Budapest VIII. keľĺi|et, Tömő u. 15. szám alatti, 36202 helyľajzi számú 1205 m2
a|apteriiletíĺ telekingatlan nettó foľgalmi éľtéke 235.700.000,- Ft (195.600; Ft/m,).

ez onkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsibeállók és
dologbérlet bérbeadásának feltétęleiről szóló 59/2OIl. (XI. 07.) önkormźnyzatirendelet 13. $ (1)
bekezdése éľtelmében, amennyiben az onkoľmányzat részéről töľténik az aján|attétá, á
bérlemény béľleti díjának mértékét a Képviselő-testiilet határozatźban megállapított bérleti oĺ.iak
alapján kell meghatározIi. Fentiek a|apján az ingatlan bérbeadása pźl|yáztatás útján valósul meg,
azaz a béľleti díj mértékének meghatározása az onkormányzat részér(5| töľténik az a|ábbiik
szerint:

Az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|géiő helyiségek, telkek, gépkocsi-
beállók, egyéb dologbérletek bérleti dijárő| sző|ó 248/2013. (VI. |9) számű képviselő-testtileti
hatźrozat (a továbbiakban: Kt. hatélrozat) II. Fejezet 8. b) éľtelĺnében a telek bérletíĺĺiu'
- Palotanegyed, Népszínház negyed, Csaľnok negyed és Coľvin negyed: nettó 200,. Ftlmzĺhő,
- Magdolna negyed, orczy negyed, Losonci negyed: nettó 150,- Ft/fiŕlhő,
- Tisztviselőtelep, Ganz-negyed, Kerepesdu|ő,Százados negyed: nettő |25,-Ftlnł /hć).

Tekintettel arra, hogy a tźngý telek a Corvin-negyedben helyezkedik e!, az arra vonatkozó bérleti
dijat200,-Ft/fiŕlhő <isszegben kell meghattrozni, azaz azlngatlanľa vonatkozó neffĺó havi bérleti
díj összege: 241.000,- Ft.

A Kt. határozat2. pontjának hatályos rendelkezése értelmében:
,,A hatáľozat hatáiya az Onkormányzat tulajdonában állĺó minden, béľbeadás útján
hasznosított helyiségľe, telekľe,.gépkocsĹbeállóra, egyéb dolog béľletľe kiteľjed, kivévô a
HvT teľiileten |évő és az Onkoľmányzat költségvetési szervei álta| béľbe adott
bérleményeket.''

A telekingatlan HVT teľületen helyezkedik e|, igy a bérbeadására vonatkoző pá'|yázatkhiráséthoz
sztikséges a Kt. határozatf ' pontjának módosítása oly módon, hogy a HVT terĹiletén elhelyezkedő
telek ne képezzen a hatźrozat hatá|ya alóli kivételt. Javasoljuk a Kt. határozat 2. pontjának
alábbiak szerinti módosítását:

,,A hatáľozat hatáiya az onkormányzat tulajdonában állĺó minden, béľbeadás útján
hasznosított helyiségre, telekľe, gépkocsĹbeállóľa, egyéb dolog béľletľe kiteľjed.''



Fentiekľe tekintettel - a REV8 Zrt.ve| ttiľtént egyeztetés a|apján - javasoljuk a Budapest
VIII. keľület, Ttimő u. 15. szám aLatti, 36202 he|yrajzi számrĺ, !205 m2 alapterületíi
telekingatlan hatźrozott időre, 2018. december 31. ĺapjźtig szóló bérbeadäsźra vonatkozó,
nýlvános, egyfordulós pá,|yźnati felhívás kiírását, 24|.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj <isszegen. A
páIyázati kiírásban kerüljön ľdgzítésre, hogy a páiyénattárgyźltképezó telket |łzźró|agfelvonulási
teľületként és anyagtáro|äs cé|jźlra lehessen hasznosítani, atíizvéde|mi előíľások betaľtása mellett.

A pźÄyźulati felhívásban indokolt rogzíteri, hogy a pá|yázőnakkell vállalnia a tęlek felvonulási
teľĹiletkénti és/vagy anyagltroLálssal kapcsolatos kialakítási költségeit, illewe a kialakítással
kapcsolatos feladatok viselését' Ezen költségek megtérítését a páiyánő (tehát a későbbi bérlő)
kizárő|ag a bérbeadóva| e|őzetesen megktitött megállapodás a|apján kérheti. Amennyiben a
költségek mértékéről és megtérítéséről a felek előzetesen nem állapodnak meg, űgy a bérlő azok
megtéľítését semmilyen jogcímen nem követelheti a bérbeadótól a béľleti jogviszony megszűnését
kö'vetően sem.

A pá|yazati kiíľásban gépjárművek parkoltatźsa cé|jára történő hasznosítást kifejezetten kizáľó
feltételként indokolt szeľepeltetni, és kikötni, hogy a telekľe ne legyen beadható olyan béľbevételi
ajérlJat, amely gépj áľművek parko ltatására vonatkozik'

Az onkorměnyzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek, telkek, gépkocsĹ
beállók, egyéb dologbéľletek béľleti díjáľól sző|ő 248/2013. (VI. l9.) számú képviselő-testĺileti
határozat (továbbiakban: Kt. hatźrozat) 2' pontjźnak módosítása szĹikséges a fentebb leírtak
szeľint.

Javasoljuk továbbá, hogy eľedménytelen versenyeztetési eljĺáľás esetén az eljárás
eredményte|enségének megá||apitétsára a Képviselő-testtilet a Yárosgazdálkodási és Pénzrigyi
Bizottságot ké{e fel'

A .péiyźľ;ati felhívást az onkoľmányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására,
fulajdonjogának átruházástra vonatkozó veľsenyeztetési szabályokról szóló 13612016. (VI. 02.)
számu képviselő-testiileti hatźtrozat (Versenyeztetési Szabźiyzat) 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően, a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Po|gármesteri Hivatal hiľdetőtábláján,
a Jőzsęfvfuosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: Bonyolító) ügyfélfogadásľa szo|gźl|ő
helýségeiben,. a Józsefuáľos című helyi lapban, az onkoľmźnyzat és a Bonyolító honlapján,
tovźbbä az onkormányzat és a Bonyolíió rendelkezésére álló egyéb intôľnetes hirdetési
portálokon j avasoljuk kozzétennl,

II. A beteľjesztés indoka

Az önkormányzati tulajdonir tires telekingatlan nyilvános pźt|yázaton töľténő béľbeadásához egy
koľábbi képviselo-testtileti hatźrozat módosítása, valamint béľbeadói d<intés szfüséges, amelynek
meg]lozataláľa a telek énékéľe tekintettel a tisztelt Képviselő-testtilet jogosult.

III. A diintés célja, pénzĺigyi hatása

Azért javasoljuk a telekingatlaĺ.ra nyi|váĺos pźiyázati felhívás kiíľását, mivel arľa béľbevételi
szźndék érkezett' A béľbeadásából befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzat fęnntaľtási és
ťlzetési terheit, továbbá eľedményes pá|yázati eljáľás esetén - a véIhetől eg a pźúytvati felhívásban
megielölt minimális béľleti díjnál nagyobb bérleti díj ajźn|atta| - még plusz bevétel is
va|ószínűsíthętő.

A telekingatlan bérbeadása pénzagý fedezetet nem igényel. A határozati javaslat elfogadása
vźthatőan pozitívanbefolyásolja a 2017 . évi bérleti díj bevételt.



IV. Jogszabálý kiirnyezet

A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVL törvény 11. $ (16) bekezdése ételmében
t<irvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában źů|ő ĺemzeti vagyon tekintetében
törvényben vagy a helý önkorményzat rendeletében meghatározott érté|<határ feletti nemzeti
vagyont hasznosítani - ha törvény kivételt nem tesz _ csak veľsenyeztetés útjan, az összességében
legelőnyösebb aján|atot tevő ľészére, a szo\gá|tatás és ellenszolgáltatás éľtékarányosságával lehet.

A Budapest Józsefi'árosi onkormányzat vagyonáról és vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásárólszóló 6612012, (Xu. 13.) cinkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonĺendelet)
16. $ a) bekezdése értelÍnében a Képviselő-testiilet a tulajdonosi joggyakoľló a l00 millió Ft
feletti éľtékiĺ vagyon hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalában.

A Vagyonrendelet 7. $ (2) bekezdése a|apjźn, ha az onkormányzat rendelete vagy a Képviselő-
testtilet határozata mást nem tartaknaz a tulajdonosi jog gyakorlója határozza meg, hogy melyik
versenyeztetési elj árást kell alkalmazni.

Az onkorményzat tulajdonában álló üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbéľlet bérbeadásának fe|tételeiről szóló 59120|1. (XI. 07.) <inkoľmźlĺyzati rendelet 7. $ (1)
bekezdése a|apjźn a bérleméný csak versenyeztetés a|apján lehet bérbe adni, ha a beköltözheto
forgalmi éľtéke eléri vagy meghaladja a 15 millió forintot. A 13. $ (1) bekezdése ételmében,
amennyiben az onkoľmányzat részéľől történik az aján|attétel, a béľlemény béľleti díjának
méľtékét a Képvise|ő-testĹilet hatźrozatálban megállapított bérleti díjak alapján kell meghatélrozni.

Az onkormáĺyzat tulajdonában ál1ó tiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérlet béľbeadásának feltéte|eiľől szóló 59lf0l1. (XI. 07.) onkoľmélnyzati rendelet 5. $ (3)
bekezdése értelmében a HVT területén lévo béľleményt a nÉvs ZRt-vel egyeztetett,hatźrozott
i dőtartamra vagy feltéte l bekövetke zéséig adható béľbe.

A nýlvános pźiyázat lebonyolításának szabźůyait az onkormányzat tulajdonában á1ló
ingatlanvagyon hasznosításáľa, tulajdonjogának źtruházźsźtra vonatkozó veľsenyeztetési
szabályokról szóló |36/2016. (VI. 02.) számú képviselő-testtileti hatźtrozat (a továbbiakban:
Veľsenyeztetési Szabźiyzat) tarta|mazza' amelyet az onkoľmányzat tulajdonában ć!||ć,

ingatlanvagyon hasznosítása és tulajdonjogának áItrlhźĘźlsa esetén a hasznosító és a tulajdonjogot
szerző személyének kiválasztására kell a|ka|mazni, ha a versenýáľgyalás taľtása jogszabá|y
a|apján kötelező, vagy a tulajdonosi joggyakorló e|őírta, hogy a vagyonelemet veľsenyeztetési
eljáľással kell hasznosítani vagy a tulajdonjogot źúnlházni.

A Veľsenyeztetési Szabźiyzat 53. pontja éľtelmében a nem lakás céljára szolgáló helýség
bérbęadására meghirdetett pźiyázat esetében a minimális bérleti díjat a Képviselő-testtilet nem
lakás céljára szol'gźůő ingatlanok bérleti díjáról sző|ő határozata a|apJán az adott Ęatlanĺa
meghatározott bérl eti dij | 00%- a képezi.

A telek bérleti díjának alapjául a Onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jéra szolgáló
helýségek, telkek, gépkocsĹbeállók, egyéb dologbérletekbérleti díjáról szőIő24812013. (VI. 19.)
szźlmű képvise|ő-testt'i1eti határozat 8. b) pontja szo|gći, melynek éľtelmében a telek bérleti díja:

- Palotanegyed, Népszínház negyed, Csarnok negyed és Corvin negyed: nettó 200,-
Ftlmf lhő,

- Magdolna negyed, Orczy negyed, Losonci negyed: nettó 150,- Ft/fiŕlhő,
- Tisztviselőtelep, Ganz-negyed, Keľepesdulő,Százados negyed: nettő |25,-Ft/fiŕ /hő.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy a 24812013. (VI. 19.) Képviselő-
testĹileti határozat 2. pontját módosítsa, továbbá a fent részletesen bemutatott, tárgy
telekingatlanľa vonatkoző, ĺý|vános pźlyázati felhívás kjírástra irányuló đöntését meghozni
szíveskedjen.

::
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I. IJ.atátr ozati j avaslat

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

a248/2013. (VI. 19.) Képviselő-testiileti hatfuozat 2. pontjának helyébe fOI7. február 02.
napi hatállya| az a|ábbirendelkezés lép:

,,A határozat hatźiya az onkormányzat tulajdonában á1ló minden, béľbeadás útján
hasznosított helyiségre, telekľe, gépkocsĹbeáI|őra, egyéb dolog bérletre kiterjed.''

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. február 02.

II.Hatfuozati javaslat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.) felkéń a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. keľü|et, Ttimő u.
15. szám a|atti, 36202 he|yrajzi szílmil, |2O5 mf alapterii|etű te|ekingatlan hatźrozotl
időre, 2018. december 3l. napjáig szóló bérbeaĺl'-ź,sáta vonatkozó, nýlvános, egyfoľđulós
pźůyázati felhívás kiírásáľa, 241.000,- Ftlhő + ÁFA bérleti dÍj összegen, toiibbá arta,
hogy a péúyäzati felhívásban a telek hasznosításának céljaként _ a tűzvéde|mi előírások
betaľtása męllett _ anyag!árolás, illetve felvonulási teľületként történő hasznosítás legyen
meghatźrozlła' A Kiíľó kikĺiti, hogy a pźůyázati felhívásban a gépjármilvek parko|tatása
cé|jára töľténő hasznos ítás k i fej ezetten kizár ő feltételként szerepe lj en.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkod ási igazgatőja
Hatáľidő: 2017. fębruźlr 02.

2') a pá|yélzati fe|Łĺvźlsban rögzítésľe kerüljön, hogy a pźůyź,ľzőĺak kell vállalnia a telek
felvonulási területkénti és/vagy anyagtáro|étssal kapcsolatos kialakítási költségeit, illetve a
kialakítással kapcsolatos feladatok viselését. Ezen költségek megtérítését a pá|yáző (tehát
a későbbi béľlő) kizźttő|ag a béľbeadóva| e|őzętesen megkötött megállapodás a|apján
kérhęti. Amennyiben a költségek mértékéről és megtérítéséről a felek előzetesen ńem
állapodnak meg, úgy a bér|o azok meg!éľítését semmilyen jogcímen nem követelheti a
bérbeadótól a bérleti jogviszony megszűnését követően sem.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodźsiigazgatőja
Határidő: 20|7. február 02.

3.) felkéľi a Jőzsefvźtľosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t a pá,iryénatnak az onkormćnyzat
tulajdonában á|Iő ingat|anvagyon hasznosításáľa' tulajdonjogának átruhźzźstra vonatkozó
versenyeztetés szabáiyairől szóló |36120|6. (VI. 02.) számű képviselő-testtileti
határozatban (a továbbiakban: Veľsenyeztetési Szabä|yzat) foglaltak szerinti
lebonyolításra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźlsi igazgatőja
Hatáľidő: 2017. február 0f.

4.) a pá|yázati fe|hívélst a Veľsenyeztetési Szabáilyzat l l. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváľos VIII. kerület Jőzsefvärosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb|éĄán, a
Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺiąpont Zrt' (Bonyolító) tigyÍélfogadásľa szo|gá|ő
helyiségeiben (telephelyein), a Jőzsefvźros című helyi lapban, az onkormányzat és a
Bonyolító honlapján, lĺi.vźtbbét az onkoľmányzat és a Bonyo|ít ő számáta elérhető



kciltségmentes hirdetési felületeken, illetve az egyéb ľendelkezésre źl|ő ingyenes
internetes hirdetési poľtálokon kell közzétenni.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZft. vagyongazdá|kodźsiigazgatőja
Hatáľidő: 2017. februźr I0.

5.) eredménýelen versenyeztetési eljarás esetén az eljárás eľedménytelenségének
megźĺIlapitćsćra vonatkozó tulajdonosi, bérbeadói döntés meghozatalź*al a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot hata|mazza ťe|.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zĺt.vagyongazdźikodźlsiigazgatőja
Határidő: 20l7. május 08.

A döntés végrehajtásźttvégző szervezeti egység: Józsęfvárosi GazdálkodásiKözpontZrt.

Budapest, 2017 ' február |.

dľ. Pesti Ivett
igazgatőság elnöke

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada.Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

,,I,il^,,,Ę, n,,x^
dr. Kovács pabriella

a|jegyző 
2017 rffiR 0 1,



P á|y álzati dokumentácĺó

onkormányzati tulajdonú nem lakás célú telek béľbeadásáľa

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺáľosi onkormányzata a Képviselő-testĺileténęk l2OI7.
(II. 02.) szálmíhatźrozata a|apjarĺ nýlvános egyľordulós páIyźuatot hiľdet a tulajdonát képező
Budapest VIII. keľiilet, Tiimő u. 15. ( Apáthy István u.4.) szám alatt elhelyezkedő 36202
helyrajzi számrĺ, 1205 m2 alapteľületíĺ, iiľes kivett beépítetlen teľiilet bérbeadására.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszttban indokolás nélktil
visszavonni, és erről k<jteles hirdetméný kifiiggeszteni. A veľsenyeztetési eljárás
visszavonása esetén _ amennyiben a dokumentáciőt az ajánlattevő ellenéľték fejében kapta
meg _ a Kiíró köteles az e||enértéket visszaÍizetni, ha az aján|attevő a dokumentációt
visszaadja. A pźiyázati dokumentáció ellenéľtékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más esetben
nem fizeti vissza.

1. A pályázati kiírás adataĺ

Apá.tyázat kiírója: Budapest Főváľos VIII. Keriilet
Józsęfuáľosi onkoľmányzat

(1082 Budapest, Baľoss u.63-67.)

Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
(1082 Budapest, Baross u.63-67.)

nýlvános egyforduló s pźiy ázat

Bérbeadás

20.000,- Ft + ÁFA
átutalással ťlzętęnđő a Józsefuaĺosi
Gazdálkodási Kĺizpont ZÍt. K&H Bank
Zrt.-néI vezetętt 10403387-00028859-
00000006 szźlmű szźmlájźra (megjegyzés
rovat: telek címe, megvásárló neve (cégnév)

pźůyźľ'ati dokumentáció źrának átutalása
után, áfutalási bizonylat bemutatásával
Józsefuarosi Gazdálkođási Központ ZÍt.
Kereskedelmi Célú bérbeadási Iroda

1083 Budapest, Őľ u. 8. I. emelet

2017. febľuár 10-tőt ügyfélfogadási
időben.

bruttĺó 918.210'.Ft. Az ajźn|ati biztosíték
befizetése csak ma1yat fońntban
teljesíthető, értékpapírra|,

A' pá.ty ázat BonyoľtĺĎj a:

ApáIlyánat jellege:

Apá.tyázat célja:

A' pá|y ázati dokumentácĺó ára:

A' pálily ánati dokumentácĺó megvásáľlásának

helye, ideje:

-ł.-Í.

Az ajánlatl bĺztosíték összege:



Az ajánlLatĺ bĺztosíték befizetésének módja,

száĺĺlJLaszámz

Az aján|ati bĺztosíték befizetés beéľkezésének

határĺdeje:

A páůy ánat leadásának hatáľideje :

A pá.Jy ázattal kapcsolatban további ĺnfoľmácĺó

kéľhető:

A p á.Jy ázattal érintett in gatlan megtekinthető :

A' pá|ry ázat bontásának váľható időpontj a :

A, páůy ánatok bontás ának helye :

A' pá,J'y ánat eľedményét megállapító szervezet:

A pá.ilyázat elbíľálásának hatáľĺdeje:

gararlciaszerződéssel, zźiogÍźrggya| nem
helyettesíthető.

átlJta|źLs, a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. K&H Ballk Zrt.-nél vezetett
10403387-00028864-00000008 számil
száriźĄáĺa

2017. február 22.2400 őra

2017. febľuár 23. |200 őra

Kereskedelmi célú bérbeadási Iroda

Tęl.: 06 1 216 6962l|0|,I04 mellék

2017. febľuáľ 13. és 2017. február 1'7.

előzetes egyeztetés szükséges a Budapest
VIII. kerĹilet, Tavaszmezo u.2. szźtm a|atti
Irodában, vagy a 06 1 2|0 4928,2|0 4929
telefonszámokon

2017. febľuáľ 23. |400 őra

1083 Budapest, Or u. 8. I. emelet. Az
aj án|attev ó a pá|y źzat bontásán j elen lehęt.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkoľmanyzat Képviselő-testtilete

2017. ápľĺlis 24.

2. A páůy álzattal éľintett ĺngatlan :

A Kiíró kikötĺ' hogy a pá.J'yázattárgyáúképező telket kizárő|iag felvonulásĺ teľületként és

anyagtáľolás céljáľa lehessen hasznosítani, a ttÍzvédelmi e|őíľások betaľtása mellett.

A páiyázőnak kell vállalnia a telek felvonulásĺ teľiiletkéntĺ és/vagy anyagtáľolĺíssal
kapcsolatos kialakítási kiiltségeĺt, ĺlletve a kĺalakítással kapcsolatos feladatok viselését.
Ezen költségek megtéľítését a páiyáző (tehát a későbbi bérlő) |<izárő|ag a béľbeadóva|



előzetesen megkiitłitt megáIlapodás alapján kéľheti. Amennyiben a kiĺltségek méľtékéľől
és megtérítéséről a felek előzetesen nem állapodnak meg, úgy a béľlő azok megtéľítését
semmilyen jogcímen nem kiivetelhetĺ a béľbeadĺĎtól a bérleti jogviszony megszĺĺnését
kiivetően sem.

A Kiíľó kikiiti, hogy gépjáľmíĺvek parko|tatása céljára ttirténő hasznosítás kifejezetten
|<izárő feltétel, így a telekľe nem beadható olyan béľbevételi ajánlat, amely gépjáľművek
paľkoltatásáľa vonatkozik.

Telekingatlan leírása:

Az Ingat|an a Corvin-negyedben helyezkedik eI, az előtte lévő úttest kockakő burkolatu, a
járda pedig töredezett aszfa|t. Az utcttbaĺ vízvezeték, csatoma, elektromos- és gázvezeték
vaÍl' a csapadékvíz elvezetésére egyesített rendszer szolgál. Az lngatlantól a
tömegközlekedési ęszkĺizök megállói (villamos, autóbusz, metro) 10 peľcen belül etérhetoek;
parkolni személygépkocsival azIngat|arl elott, az utcĺĺn lehet. Elelmiszeľ alapellátást szolgáló
bevásárlási lehetőség gyalogosan, 5-10 percen belül; kozintézmények, szolgáltatások, piac,
bevásáľlóközpont pedig tömegktizlekedési jaľművekkel, 10-15 percen belül elérhető. A
környezeti terhelés és a levegőszenĺlyezodés közepes, a kozbiztonsági he|yzet a környék
át|aganak megfelelő.

Tárgyi telek derékszogu trapéz alakú, nagy oldalaľźný, a Tömő utca és az Apź./rhy István utca
közott helyezkedik el. A telek hossztengelye E-D-i, keskenyebb oldala a T<jmő utcai frontľa
esik. A teľület foghíjtelek, felszíne sík, a szomszédos épületekkel és tömör tég|a keńtéssel
bekerített; panoráma nincs. A telek kb. 80%-án beton térburkolat ta|źihatő.

3. A pályázat céIja, taľtalma

A bérbeadásra kerülő telekingatlan a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi
onkormányzat kiztrőlagos fulajdonát képezik, bérbeadásukra a nemzeti vagyonrőI sző|ő
201,|. évi CXCVI tv., a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat vagyonaľól és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66120T2. (XII. 13.) számu önkormányzati rendelet, a
Képviselő-testtilet |36120T6 (VI. 02.) szźtmahatźtrozata (Veľsenyeztetési szabá|yzat), és az
onkormányzat tliajdonában ál1ó üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
đologbérlet bérbeadásanak feltételeiről szóló 59l20|l. (XI. 07.) onkormányzati rendelet
vonatkozik.

A Kiíró a 2. pontban körĹilíľt telket adja bérbe a nyeľtes ajén|attevő tészére határozott időre,
2018. december 3I. ĺapjáig, a Ptk. 6:339. $ (2) bekezdése szerinti felmondási idő kikötésével
(A hatźrozott időľe kötött szerződést bármelyik fel ľendes felmondással felmondhatja a
törvényes felmondási idő betaľtásával idő előtt gyakoľolható felmondási jog esetén a hónap
végére, legkésőbb a hónap tizenötĺidik napjáig.) Amennyiberĺ az ajánlattevő ettől eltérő
bérleti jogviszony időtartamot kívan létesíteni, azt a pá|yźzatában az ajfuú,ati összesítőn
jeleznie kell.

A bérleti szerződésben foglalt bérleti díj évente, az adoti év január |-ttĺ| a KSH által kozzétett
e|oző évi inflációs index méľtékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja
z}I9.januĺĺr hónap. A januáľ havi emelés összege február hónapban kerül szám\źzásra.

A telek minimális havi bérleti díja a 2. pont a|atti táb|ázatban ta|źůhatő. Kiíró óvadék
megfizetését köti ki, melynek mértéke a havi bruttó bérleti díj háromszoľosa. Az ajźn|ati
bizto síték összege az őv adék ĺisszegéb e beszámításra kerül.

Kiíró kik<jti, hogy a bérleti szerződéshatá|yba lépésének feltétele kt)zjegyzői előtt egyoldalú
kötelezettségvállaló nyi|atkozat a|áírása, melynek kĺiltségét a Bér1ő viseli.
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A telekingat|aĺ áta|akítźsa, ätépítése, felujítása esetéľe is a fent hivatkozott jogszabá|yok az
irányadók, melyhez a bérbęadó nevében a tulajdonosihozzájźtrulást a fulajdonosi joggyakorló
adja ki a munkálatok megkezdése előtt. Eszerint a telekingatlanon folytatni kívánt
tevékenységgel kapcsolatban az engedélyező hatóságok, szakhatóságok, és közüzemi
szolgáltatók nyilatkozatait a bérlőnek kell beszeľezĺie. A bérbeadás sorźn az onkormányzat
nem szavatolja, hogy béľlő a telekingatlanon az általa kívánt tevékenységet folytathatja.

A Kiíró kiköti, hogy jogosu|t apźiyázatot eľedménýelennek nýlvánítani, amennýben olyan
tevékenységvégzése érdekében tĺjrténĺĺ bérbevételi aján|at érkezik, amelyet az onkoľmźnyzat
nem preferźi,továbbájogosult apá|yázat eredményét a telekingatlanon végzeĺďő tevékenység
tekintetében a benyijt ott aján|attől eltérő feltétellel megállapítani.

4. A pá|y álzaton tiiľténő részvétel feltételei

Az aján|attevő részt vehet apá|yazaton amennyiben:

a) megvásáro|ja aPá|ytzati dokumentációt, és az errĺ!| sző|ő igazolást csatolja,

b) az aján|ati biztosíték összegét megfizeti és azhatźlridőn belĹil beérkezik,

c) az ajźn|atok leadásának hatáľidejéig az ajźn|atátbenyujtja.

A Kiíró kiköti' hogy az ajánlattevő magánszemélv nem lehet.

5. Az ajánlat taľtalmĺ ktivetelményei

A veľsenyeztetési eljárás nyelve amagyar.

Az ajén|attevőnek:

a.) az aján|atban közölnie kell a nevét/cégnevét, székhelyét, adőszźĺmźú, adőazonosító szźlmźú,
cég esetében cégszámát, képviselőjének nevét és eléľhetőségét, bankszámla számát, az
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b.) az ajźn|athoz kell csatolni a pźiyźtzott telekingatlannak megfelelő ajanlati biaosíték
beÍizetését visszavonhatatlanul igazo|ő átuta|ás teljesítését igazo|ő bankszámla kivonatot.

c.) az aján|atban nýlatkoznia kell arról, hogy vźt|Ia|ja a Pá|yazati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leíľt szeľződéskötési és egyéb feltételeket, továbbá a pá|yázat céljanak
megvalósíttsát. Azajźn|attevőnek ajánlatában meg kell jelĺilnie a bérbevétel időtaľtamát.

d.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy ľá vonatkozőan a20I5. évi CXLIII. towény 62.
$ (1) és 63. $ (1) bekezdésben foglalt kizérő köľĹilmények nem állnak fenn.

e.) az ajźn|atban nýlatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjára behajtható koztartozása
nincs. E nyilatkozat me||é kell csatolnia a NAV igazo|ásźt aľról, hogy nem áll fenn
koztartozása.

f.) az ajánlatban nýlatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben adó és bérleti đij tartozźsa
nincs, továbbá a Kiíľóval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kĺitelezettsége
nincs,

e.) az ajźnIatban nyilatkoznia kell aĺról, hogy ellene végľehajtási e|járźs nincsen folyamatban.

Ha az ajánlattevő egyéni vźila|koző, fentieken tul

h.) az ajánlattůloz csatolni kell a vá||a|kozői igazo|vány 30 napnál nem ľégebbi hiteles
máso1atát

Haazajźn|atíevőnemegyénivá||a|koző,fęntiekentúl
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i.) az ajźn|atához csatolni kell a tĺĺľsaság 30 napnál nem ľégebbi hiteles cégkivonatát és a
taľsaság képviseletére jogosultak a|źńrźsi címpéldányának eredęti példányát vagy hiteles
másolatát.

j.) az ajánlatban nyilatkoznia kell aľľól, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-,
f e|szźlmo|ásiésvégrehajtźsíe|jarźtsnincsfolyamatban.

k.) az ajánlatban nýlatkoznia kell arról, hogy anęmzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI.
törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szewezetnek minősül.

Az ajźnlattevőnek nyilatkoznia kell anól és igazo|nia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló
20|I. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezđés 1. pontja szerint źLt|áthatő szervezet,me|yet az
eredeti, 30 napnál nem ľégebbi hiteles cégkivonattal vagy végzéssel aszervezetbejegyzéséről
tud megtenni. Amennýben ezen okirat alapján nem igazolhatók a t<irvény 3. $ (1) bekezdés 1.
pontjában meýlatározott feltételek, további okiratok becsatolása szĹikséges (pl: több mint
25oÁ-os fulajdonnal bíró jogi személy 30 napnál nem régebbi 30 napnál nem régebbi hiteles
cégkivonata, ktilfiildönbejegyzett cég esetén annak hitelęs fordítása is).

Amennyiben az ajĺĺnlattevő nem egyéni vállalkozó' a veľsenyęztetési eljráĺás során benyújtott
ajźtn|atźlt, továbbá az ajźnlat mellékleteként benyújtott valamenný nyi|atkozatźt cégszeru
aláírással kell ellátnia. Cégszeru a|áírás során a cég képviselętére jogosult szeméIy/személyek
a társaság kézzel, vagy géppe| irt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve a|á nevét/nevüket
önállóaďegyüttesen irja/ĺrjek alá hiteles céga|źtírásinyilatkozatuknak megfelelően.

A Bonyolítő az ajariattevőt - az tisszes ajánlattevő szźtmfuaazonos feltételekkel _ ajanlott,
téľtivevényes levélben, 5 munkanapos hatiĺľidő kittizésével felszólítja az a1anlatta|kapcsolatos
formai vagy 1.artalmi hiányosságok potlásźra, amennýben a szükséges nýtatkozatokat,
igazolásokat nem megfelelően, ill. nem teljes kĺiľúen csatolta. Amennyiben az ajźn|attevő a
felhívás kézhęzvételét követően az abban megjelölt hatáľidőľe ahiźny nem' vagy nem teljes
kcinĺen pótolja, úgy ajźnlata a hiánypótlási hataľidő elteltének napját követő naptól
érvénytelennek minősül, és apźiyźzat további részében nem vehet részt.

A Bonyolító a hianypótlási felhívásban pontosan megjelolt hiányokľól és a hiánypótlási
határidőľől egyidejrileg, kĺizvetlenül, írásban kĺiteles tájékoztatni az összes ajrĺnlattevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet ki az aján|atmódosításaľa.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásanak, és az ajźn|attevő aján|ata éľvénytelennek
minősül, amennyiben

az ajźn|ati biztosíték összege a pźiyázati dokumentáció 1. pontjában meghatározott
hatláĺidőn belül nem keľül j óváí rásra a Kiíró bank szám|áján.

nem jelöl meg bérleti dijat.

6. Az ajánlat foľmai ktivetelményei

A páIyźno pa|yźĺzatźtt zźlrt, je|zés nélkĹili borítékban, 1 példányban kiiteles az ajánlatok
benyújtására nyitva álló határidőben és helyen, az aďott pźiyézatra utaló jelzés se|, a pźl|yźlzati
felhívásbanmeghatźtrozottmódonbenyújtani.

Az ajánlLat minden oldalát folyamatos számozással ke|l ellátni és tissze kell fűzni. Az
oldalak soľrendjét a l'1. sz. mellék|et tarta|mazza.

Az katot|ezárt, séľtetlen borítékban, személyesen, kézbesítő vagy futĺáĺ útján vagy postai úton
lehet benýjtani. A borítékra kizźnő|agapźt|yźzattárgyźúkell ráírni, az a|ábbiakszerint:

a.)

b.)
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o, Budapest vI[. keľület Ttimő u. 15. (Apáthy István u.4.)36202hrsz..ű, telekĺngatlan
bérbevétele''

A Bonyolítő|eztratlanvagy séľĹilt boľítékot nem vesz át.

A Bonyolítő az ajźn|attételi hatarido |ejuta után csak abban az esetben vesz át ď1źn|atot,ha az
ajanlattevő vagy meghata|mazottja az ajźn|attételi határidő előtt az ajtn|attételi felhívásban
megjelölt helyen megjelent, đe azt méltányolható okból a Bonyolító érdekkĺirében felmerĹilt
okból nem tudta időben benyújtani (pl.: sorban állás). A Bonyolító minden ajánlattételi
hatríľidőn túl benyújtott aj ĺínlatot érvénýelennek nyilvanít.

Amennyiben az aján|attevő a versenyeztetési eljárás bármelýk szakaszźtbaĺ meghata|mazott
iftján jár el, a teljes bizonyító eľejrĺ magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is
mellékelni ke|| az aján|athoz. A Polgáń Perľendtaľtás 196, $-a szeľint a teljes bizonyító eĘrĺ
magánokiratnak az a|źtbbi feltételek valamelýkének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot sajátkezuleg íľta és a|áírta;

b) két tanú az okiľaton a|źtításétva| igazolja, hogy a kiállító a nem a|ta|a íľt okiratot előttĹik
írta a|á, vagy a|áirását ęlőttük sajátkezú altĺirásźnak ismerte e|; az okiraton a tanúk
lakóhelyét (címét) is fel kell ttintetni;

c) a kiállító a|áírásavagykézje1ye az okiľaton kozjegyző által hitelesítve van;

d) a gazdá|kodő szervezet álta| üzleti körében kiállított okiratot szabá|yszeruen a|áirtźů<;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az źita|a készített okirat szabá|yszerll ellenjegyzésével bizonyítja,
hogy a kiállító a nem á|tala íľt okiratot előtte írta a|á, vagy a|áirását előtte saját kezu
a|áírásának ismeľte 9l, illetőleg a kiállító minősített elektronikus a|áirźsźtval a|źtirt
elektronikus okirat tartalma az ugyvéd źita| készitett elektronikus okiratév a| megegyezik;

Đ az elektľonikus okiľaton kiállítója minősített elektronikus aláíľást helyezett el.

Amennyiben az ajanlattevő egyéni vźů|a|koző, a versenyeztetési eljárás során nevében
ný|atkozatot maga vagy meghata|mazottja tltjźn tehet. Amennyiben az ajźn|attevő jogi
személy vagy egyéb szervezet, a versenyeztetésí eljaľás soľán nevében nýlatkozatot a
képviseleti joggal ręndelkező személy, vagy e jogi szeĺné|ylszervezet meghatalmazottja tehet.

7. Az ajánlat mĺódosítása

Az ajźn|attevő az ajźn|attéte|i határidő |ejártáig módosíthatj a vagy visszavonhatja pá|yazati
ajźnl'atźú, az ajźln|attételi hataľidi| |ejárt t kĺjvetően azonban a benyújtott ajánlatok nem
módosíthatók.

Az ajźtnlati kötöttség az aján|attétęli határidő lejaľtrínak napjával kezdődik.

8. Ajánlati ktitöttség

Az ajánlattevő 60 napig terjedő ajtnlati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajźtnlattéte|i
hatańdĺ|lejrĺľtának ĺapjáva| kezdődik. Az aján|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennýben a
Kiírő az ajanlatok birźĺ|atźra vonatkozó hataridőt elhalasztotta, ilgy vállalja az aján|ati
k<itĺĺttség ugyanannyi nappal tĺirténő meghosszabbítźsát.
Az ajátnlati kötottség tartalmának megllatározásáľa a Polgári Törvénykönyvľől szől'ő 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései iľányadóak, kĺilönös tekintettel a 6:64. $-ľa.

Az aján|at olyan megállapodást' kezdeményező nyi|atkozatot jelent, amely legalább a törvény
a|apján lényegesnek tekintett szeruódéses elemeket tartalmazza, s egyéľtelműen kitrinik

Ą,.



belőle, hogy az abban foglaltak ügyletkötési akaratot ttikĺöznek, tehát a nyilatkozó _
elfogadás esetén _ aztmagźranézve kĺjtelezőnek ismeľi el.

Az ajánlati kötöttség azza| jźr, hogy ha a másik félr az adott időhataron belül az aján|atot
elfogadja, a szerzőđés a törvény rendelkezése folytan létľejĺin. Az ajźnIat megtételével tehát
fiiggő helyzet alakul ki, mely az ajźn|ati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az aján|attevő az aján|ati kötöttségének ideje a|att ajźn|atát visszavonja, a
befi zetett aján|ati biztosítékot elveszti.

A Kiíľó az ajźnIati biztosítékot a fe|hivźls visszavonása, az eljárás eredménytelenségének
megállapítása esetén, illetve _ az ajźn|atok elbírását k<jvetően _ a nem nyeľtes ajánlattevők
részére kđteles a kcizléstől számított 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíľó az ajźn|ati
biztosíték utlín kamatot nem fizet, kivéve,ha avisszafizetési határidőt elmulasztja.

9. A pályázatokbontása

A pá|yázati ajánlatokat tarta|maző zźtrt borítékok felbontását a Bonyolítő végzi a páIyázati
felhívásban megjelölt időpontban. Az aján|atok felbontásán, a Bonyolítón kívül megbízott
jogi képviselőjének is jelen kell lennie, továbbá jelen lehetnek az ajanlattevők, valamint az
általuk írásban meghatalmazott személyek. A képviseleti jogosultságot megfelelően igazo|ni
kell (szemé|ý igazo|vĺány, meghat a|mazás).

Az ajźtnlattevők a bontás időpontjáról külĺjn értesítést nem kapnak. Az aján\atok felbontásán
jelen lévők jelenlétük igazo|ásźrajelenléti ívet írnak alá.

Az ajánlatok felbontásakor a Bonyolító ismeľteti az ajanlattevők nevét, lakóhelyét
(székhelyét), az általuk felkínált bérleti dij aján|atot, aZ ingatlanban végezni kívánt
tevékenysé get, az egyéb vállalásokat.

Azajźn|attevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A Bonyolítő az ajánlatok fęlbontásáról, az ď1án|atok ismertetett tarta|mźrő| jegyz(5könyvet
készít, amelyet az ajáĺ|attevoknęk erre vonatkoző igéĺy esetén átad, illetve megktild. A
jegyzőkönyvet a Bonyolító képviselője és a jegyzőkönywezető írja alá, és a bontáson
megjelent aján|attev ók kĺjzül felkért személyek aláírásukkal hitelesítik.

|0. Az ajánlat éľvénytelenségeinek eseteĺ

A Bonyolító érvénýelennek nyilvánítja az ajźn|atot,ha

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

b.) az ajźnlattevó az ajźln|attételi határidőn tul nyújtotta be aján|atát, vagy az aján|at az
ajźn|attéte|i hatláľidőn túl éľkęzik be,

c.) ut olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az onkoľmányzattal szembeni korábbi fizętési
kötelezettségét (helý ađó, bérleti díj, stb) nem teljesítette,

d.) a pźiyázatot nęm a Kiíró álta| jőváhagyott taľtalmú nyomtatványnak megfelelő foľmában
és adatokkal nyújtotta be,

e.) M aján|attevőnek a pá|yazati dokumentációban szereplő iratokat, igazolásokat nem' vagy
flem az előírásnak megfelelően csatolta, ideéľtve, ha az ajánlattevő nem csatolta arrő|
szóló nýlatkozatát, hogy nincs koztartozása, (adó, vám, taľsadalombiztosítási járulék és
egyéb, az á||amhźztartźs más alľendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége), ha
ezek csatolásźú apá|yazati kiírás e|őirta,

f.) az aján|at nęm felel meg a pá|yźzati dokumentációban megllatározott fęltételeknek, vagy
az aján|attevő nem tett apá|yázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő ajźn|atot,
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g.) az ajĺínlattevő valótlan adatot kĺizĺjlt,

h.) az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a rendelkezéséte álló határidőn
belül nem Vagy nem teljes k<iriĺen tett eleget,

i) amennyiben az ajánlatban foglalt tevékenységi kĺir végzését magasabb szintű jogszabá|y
kizźąa.

Az eljárás további szakaszźtbannem vehet részt az, aki érvénýe|enpźůyázati ajánlatot tett.

11. A páůyá,zati ajánlatok elbíľálása, az e|bírá,JLźls szempontjai

A Bonyolítő apá,|yázati dokumentácíőban igényelt iľatokon és adatokon tulmenően is jogosult
megvizsgá|ní az ajanlattevők alkalmasságát a szerzőđés teljesítésére, és ennek sorrĺn a csatolt
dokumentumok eľeđetiségét is ellenőrizheti.

A benyújtott ajánlatok a|apjźln a Bonyolító értékeli apáIyźzatokat' meghatáĺozza a benyújtott
pźůyźnatok sorrendjét, és javaslatottesz a Kiírónak apá|yźnat eredményének megállapitźsźtra.

Amennyiben a benffitott aján|atok alapjrĺn tĺibb ajanlattevő a meghatźľozott éľtékelési
szempontok szerint a legmagasabb pontszámot éri el, a Bonyolító a második fordulóban -
ezen ajánlattevőktől _,Új ajan|atot kéľ. Amennýben ismételten azonos ajanlatok érkeznek,
Bonyolító addig kér be tijabb ajanlatokat, ameddig olyan ajźtn|at nem éľkezik, amíg nem
vá|asztható ki a meghatározott éľtékelési szempontok szeľinti legmagasabb pontszĺĺmot eléľő
aján|at.

A páLyázatok eredményét a Kiíró állapítja meg. A páIyźnati ajánlatok eľedményét Kiíró a
bontástól szźtmított 60 napon belül állapítja meg. Az eredmény megállapításának határideje
egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Az tlj határidőről, illetve annak
fliggvényében az aján|ati kötöttség iđőtartaménak meghosszabbitźsáról a Bonyolító köteles
hirdetményiútontájékoztatniazénntettęket.

A Kiíró a pźúyźnati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján źilapitja
meg a pá'Iyázat eredményét és rangsorolja a pá|yázati ajźĺn|atokat. A pá|yźaat nyertese az, aki
apźiyázati dokumentációban rogzített feltételek teljesítése mellett amepllatźlrozott értékelési
szempontok alapjan legjobb ajánlatott tette.

A Kiíró jogosult a pźllyázat eľedmónyét a benyújtott ajánlatban foglaltaktól eltérő feltétellel
megállapítani.

A Kiíró a Ptk. 6:74 $ (2)bekezdése alapján kiköti, hogy a pźiyázati felhívásban foglaltaknak
megfelelő, legkedvezőbb ajźn|attevővel szemben is fenntartj a a jogźi arľa, hogy ne kössön
bérleti szerzodést.

Az e|bíráiás fő szempontja:

. a legmagasabb béľleti díj összege,

o felvonulási teľület és anyagtárolás cé|jáľa ttirténő hasznosítás.

A pá|yźnati ajánlatok elbírálása során a Kiíró írásban felvilágosítást kérhęt a pźiyźnati
ajanlattevőtő| az ajánlatban foglaltak pontosítása érdekében. A Kiíró a felvilágosítás kéréséľől
és annak 1'arta|márő| haladéktalanul írásban értesíti a tĺjbbi pá|yźzati ajánlattevőt is.

12. osszeféľhetetlenség

A versenyeztetési eljárás soľán összeferhetetlenséget kell megállapítani, ha a veľsenyeztetési
e|játás bonyolításábanva1y az aján|atok elbírálásában olyan személy vesztészt, aki maga is
ajźtn|attevő, vagy
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a.) annak közeli hozzátartozója (Ptk.: 8:1. $ (1) bekezdésénekl. pontja),

b.) annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,

c.) akitől bármely oknál fogva nem várható eI azigy elfogulatlan megítélése.

13. A pá.tryánati eljáľás érvénytelenségének és eredménytelenségének eseteĺ

A Kiíró érvénýelenné nyilvłĺnítja a versenyeztetési eljárás, ha

a) az ö s sz eférhetetl ens é gi szab źtly okat me gs értették,

b.) valamelyik ajánlattevó az eljarás tisztaságát vagy a tĺibbi ajánlattevő éľdekeit súlyosan
séľtő cselekményt kcivet el.

A Kiíró eľedménýelennek nýlvrĺnítja az e|jźtrást,ha

a.) nem érkezett ajźn|at,

b.) az ajźn|attevőkkizárő|ag éľvénýelen ajanlatot nyújtottak be,

c.) az ajánlatok bírá|ata során a Bonyolító az összes ajánlatot érvénýelenné iránýtotta,

d.) az onkormrĺnyzat érďekeinek védelmében.

Eredménýelen eljárás esetén a Kiíró dĺint a további vagyonügyleti eljáľásľól.

l'4. Eľedményhiľdetés, szeľződéskiités

A pá|yázat eredményéľől a Kiíró legkésőbb 20t7. ápľilis 24-ig dłjnt, amelyľől Bonyolító 15
napon belül valamennyi ajźn|attevőt írásban éľtesíti.

A Bérbeadő apáIyźnatnyeľtesével a dĺintés átvételét követően az onkormányzattulajdonában
álló üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeađásrínak
feltételeiről szóló 59l20I1. (XI. 07.) önkormányzati ľendelet 15. $-ában foglalt hatĺíľidőn belül
bérleti szerzođést köt. A nyertes ajfullattevo visszalépése esętén a bérbeadó jogosult a
pá|yazati eljárás Soron következő helyezettjével bérleti szeľződést kötni, amennyiben a
pźiyźnat eredményének megállapításakor a második legiobb ajźn|atmeghatźrozásra keľült.

A nyeľtes ajźn|attevo esetében a befizetett ajźn|atí biztosíték a f,lzetendő óvadék összegébe
beszámításra keľĹil, azonbarl ha a szeruődés megkotése az ajźn|attevőnek felróhatő, vagy
érdekkoľében felmerült más okból hiúsul meg, az ajźn|ati biztosítékot elveszti. Az e|vesztett
ajarúati biztosíték a Kiírót illeti meg.

15. Egyéb ľendelkezések

Az ingatlan megtekinthętő a dokumentáció 1. pontjában megjelölt időpontban, azonban a
megtekintés időpontjáról a JózsefuárosíGazdá|kodási Központ Zrt.muĺlkatźrsával.

Az ajánlattevő az ajánlatok felbontásig köteles titokban tartani az aján|attnaktarta|mát, és a
Kiíró által a ľészletes dokumentácíóban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott
minden téný, információt, adatot kĺiteles biza|masan kezelni, aľ:őlr tajékoztatźst harmadik
személynek nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finanszíroző bankkal és konzorciális
ajźn|at esetén arésztvevókkel való kapcsolattaľtásra. Ha az aján|attevő vagy az érdekkörében
álló más személy apá|yźzat titkosságát megsértette, a Bonyolitő az ajźn|atźú érvénýelennek
ný|vánitja.

A Bonyolító az ajanlatok tarta|mttt a pá|ytzat |ezárásáig titkosan keze|i, taľtalmukľól
felvilágosítást sem kí\Ąilállóknak, sem apźiyźnaton résztvevőknek nem adhat'

A Kiíró az ajánlatokat kizźrőlrag elbírálásľa használhatja fel, más célú feIhasznźiás esetén az
aj ánlattevővel külön me g kell arról állapodnia.
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A Kiíró a páIyazati eljárás soriĺn készített jegyzőkĺinyveket, dokumentumokat ktiteles 5 évig
megorizni, továbbá ilyen jellegrĺ ellenőrzés esetén az e||enőrzést végző szerv' személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabźt|yozott kérdésekben a Buđapest Fővĺíľos VIII. keľület
Józsefuárosi ÖnkoľmányzatKépviselő-testiiletének 136/2016. (VI. 02.) hatźrozata, valamint a
vonatkozó egyéb j o gszabályok rendelkez ései az irányadóak.

Budapest,

Budapest Főváro s VIII. keľĹil et Józsefu áro si onkormĺányzat

nevében e|jźlrő

Józsefuárosi Gazdálkodási Közpoĺt Zrt.

Mellékletek:
1. számímelléklet: JelentkezésilapegyénivźiLa|kozőksztmlźra
2. számumelléklet: Jelentkezési lap jogi személyek és egyéb szervezetek szźmáta
3. számímelléklet: Ajánlati ĺisszesítő
4. számű melléklet:Ný|atkozat végelszámolásľól, csődeljárásľól, felszámolásról,

végrehaj tási elj áľásľól
5. szźmt melléklet: Nyilatkozat a pá|yázati feltételek elfogadásĺĺrőI, szerziĺdéskötésről,

szęrzőđéskritésiképességľől,ajánlatikötöttségről
6. szźtmű melléklet: Nýlatkozat Kiíróval szemben fennálló tartoztsro|, továbbá adó és

adók mó dj ára b ehaj that ő koztartozásr ő|
7. szźlműmelléklet: Nýlatkozat péĺlnlgy|alkalmasságról
8. szám,űmelléklet:Nýlatkozatabankszám|aszźmrő|
9. szźlműmelléklet: Nýlatkozat a szewezet át|źihatőságźrő|
10. szźlműmelléklet: Bérleti szeruődéstervezet
11. száműmelléklet: osszefoglaló a benyrijtandó ajánlat formai és tartalmi

kcjvetelményeiről
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l. számú melléklet

a Budapest vlil. kerület, Ttimő u. ĺ.5. (Apáthy István a. 4.) 36202hetyrajzi számű
telekĺngatlan béľbeadása

Je|entkezési lap

egyénĺ vállalkoz ólk szálmár a

Budapest,

Azaján|attevő nęve:

Székhelve:

Telefonszáma:

Fax szźtma:

E-mailcíme:

lłnnlnn nírne.

Szźlm|av ezető bankj ának neve :

Bankszámlaszátľrlal.

Meghatalmazott nevel:

Telefonszáma:

Faxszáma..

E-mail címe:

l Meghatalmazott ęsętén

aján|attevó a|źtírźsa
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f. száműmelléklet

a Budapest VIII. keľůilet, Tiimő u. 15. (Apáthy István u. 4.) 36202 helyľajzĺ számrĺ
telekingatlan béľbeadása

Jelentkezési lap

jogĺ személyek és egyéb szervezetek számáľa

Budapest,

/3

Jogl szemé|ylszervezet neve'
cégformája:

Széküelve:

Postacíme:

Telefonszáma:

Faxszźtma:

E-mail címe:

Statisztikai számiel:

C égný l v rĺntartási/nyilv ántartási
ązÁtną.

Aőőszźtma..

Szttmlav ezető bankj ának neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meehatalmazottnevez:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

2 Meghatalmazott esetén

cégszeru a|éńtás



3. számú melléklet

a Budapest VIII. kerůilet, Ttimő u. 15. (Apáthy István u. 4.) 36202he|yrajzi számú
telekĺngatlan béľbeadása

AJÁNLATI ossznsÍľo

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

../...l... helyrajzi számű telekingatlan bérbeadására kiíľt pá|yázatra ajánLatomat az
alábbiakban foglalom össze:

Nettó havi béľleti dij ajźtnLat: ..........Ft

Béľbevétel időtaĺtama*: hatźtrozott idő: .. . ... ....év

A bérbevéte| cé|ja/ telekben végzeĺdó tevékenység:

(A telekbęn végezrukívánt tevékenységhez szíikséges TEAOR körręl ręndelkezni kell.)

Egyéb vállalások:

;

i!
Budapest,

aj źn|attev ő a|átír ása/ c é gszeru a|áír ás

4 ĺ.-gal megjelölt részné| a megfelelő szöveg a|éůlizarldő.

,Ę



4. szźĺmímelléklet

a Budapest vlil. keriilet, Tłimő u. 15. (Apáthy István u. 4.) 36202helyrajzi számr'i
telekĺngatlan béľbeadása

NYILATKOZAT

Végelszámolásľól, csődeljárásľĺíl, felszámolásrólo végrehajtási eljáľásľól

Alulírott. (név) kijelentem, hogy az egyéni
v źů|a|kozásom el l en vé grehaj tás elj árás fo l yamatb an * vaďninc s

Budapest,

aján|attevo a|áirása

Alulírott.
(ogi szemé|yl szervezet neve) képviseletében kijelentem, hogy a tźlrsasáý szęrvezet

o végelszámolás alatt *álllnem áll
. ellen csődeljárás folyamatban xvaďnincs

. ellen felszámolási eljaľás folyamatban xvaďnincs.

o végľehajtási eljárás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

cégszeru a|áirás

4 *-gal megjelcilt részné| a megfelelő szciveg a|źůltlzandő.
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5. szĺámú melléklet

a Budapest VIII. keľület, Ttimő u. ĺ.5. (Apáthy István u.4.) 36202he|yrajzi számrĺ
telekingatlan béľbeadása

NYILATKOZAT

a pá.ily ázati feltételek elfo gadásáľól,

szeu ődésktĺtésľőI'

szerződéskłitési képességľől,

aj ánlati kiitiittségľől

Alulírott.
.(név/jogi szemé|ylszervezet neve) kijelentem, hogy apźt|yźľ.attźrgyźirészletesen

megismeľtem, az ajanlattétel feltételeit, a pźt|yazati kiírást magaÍnÍa nézve kĺitelezően
elfogadom.

Nýlatkozom, hogy a telket megtekintettem, az á||apotátmegismertemés azt elfogađom.

APá|yźuathoz mellékelt bérbeadási szerződés szövegét megismertem és elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyarországonbéľleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a páIyázati dokumentációban szereplő 60 napos aján|atí kötöttséget
vállalom. Amennýben a Kiíró az Ąźn|atok birźiatźtt elhalasztotta, tLEy vállalom az aján|ati
kötöttség ugyanannyi nappal történő meghosszabbítástú.

Budapest,

aj ánlattevő a|áír ása l cégszeru a|áir ás
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6. számú melléklet

a Budapest VIII. keľĺilet, Tiimő u. 15. (Apáthy István u. 4.) 36202 helyrajzi számú
telekingatlan béľbeadása

NYILATIKOZAT

Kiíróval szemben fennálló tartozásróll, továbbá adó és adók módjáľa behajtandó
köztaľtozásľól

Alulírott ....... (mint a.....

... 0ogĺ szemé|ylszervezet neve) vezetó tisztségviselője) kijelentem, hogy az
ajánlattevőnek,

. Kiíróval szemben bérleti/lrasznźůati-, kapcsolódó koz;jzemi- és k{ilönszolgáltatási díj
tartozása * van/nincs;
- Kiíľóval szęmben szerzóđésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van4 nincs;
- Kiíľóval szemben adől'artozźsa
- Kiíróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása

* van/nincs;
* vanJ nincs,

melyeket az a|ábbi okiratokkal igazolok:

ĺ
l.

1
L.

3.

továbbá kijelentem, hogy adó és adók mődjźtra behajtandó koztartozásom nem ál1 fenn,
melyet a30 napnál nem régebbi NAV által kiállított nullás igazolássaligazolok.

Budapest,

aj ánlattevő a|áir ása/ cé gszeľu a|źir ás

4 ĺ.-gal jelölt résznéI a megfelelő szĺiveg a|źůlilzanđő.

nĄLł)



7. számú melléklet

a Budapest vlil. kerület, Tömő u. 15. (Apáthy István u. 4.) 36202 he|yrajzĺ számú
telekingatlan béľbeadása

NYILATKOZAT

Pénzügyi alkalmasságról

Alulíľott

.... Űogi szemé|ylszewezet neve) vezető tisztségviselője,) kijelentem, hogy a
pá|yźzat tngyźt' képezó ingatlan bérleti díjának megfizetésére képes vagyoVaz źita|arn
képviselt jogi szemé|ylszervezet képes, a béľleti-, közüzemi és kÍilönszolgáltatási díj
megfizetéséhez szĹikséges anyagi eszközök a rendelkezésre állnak.

Budapest,

aj ánlattevő cégszeru a|źtít ása

ąą'



8. szám.ű melléklet

a Budapest VIII. keľiilet, Tömő u. 15. (Apáthy István u.4.) 36202he|yrajzi számú
telekĺngatlan béľbeadása

NYILATKOZAT
a bankszámlaszámľól

A pźiyázati felhívás visszavonása, a pä|yźzati eljárás eredménýelenségének megállapítása,
illetőleg _ az ajźtn|atok elbírálását kĺivetően _ más ajanlattevő nyertessége esetén kérem az
á|ta|am] a jogi szemé|ylszervezęt á|ta| befizetett ajánlati biztosíték összegét az a|ábbi
bankszáml aszźĺmr a visszautalni :

B ankszáml av ęzetó p énzintézet:

Bankszámlaszźlm:

Bankszámlával rendelkeznij ogosult:

(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

aj rínlattevő a|źir ása/ cégszeru a|źir ás

,-v.r



9. számú melléklęt

a Budapest VIII. keľiilet, Tiĺmő u. 15. (Apáthy István a. 4.) 36202 helyrajzi számú
telekĺngatlan bérbeadása

NYILATKOZAT

Alulíľott ... (név), mint a

;á,:,:,;;;,g/;;;;;;;;"ĺ:fl"Jílľ,"iĺ,;x1T1Íź łł,,,")u"ľä.3"ł].#ľffT]"d?'ľffi::lä''.;
pontjaszerintiźLtláthatószervezetnekminőstil.

atlatnato szervezetnek minösĹi| :

b) az oIyan belftildi vagy külftildi jogi személy vagy jogi szemé|yiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ame|y
megfelel a következő feltéte|eknek:

ba) - a nyilvánosan miikt'do részvénytársaság kivételével _ tulajdonosi szerkezete, a pénzľnosás és a terrorizmus
Íinanszírozĺása megelőzésérő| és megakadá|yozźlsttĺó| szó|ó törvény szerint megh aÍáĺozott tényleges tulajdonosa
megismerhető,

bb) azEurópai Unió tagál|amćban' az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes á|lamban, a Gazdasági
Egyiittműködési és Fejlesztési Szervezet tagáIlamában vagy olyan államban rendelkezik adói|let<ĺséggel, amellyěl
Magyarországnak a kettős adóztatás elkeľüléséről szóló egyezménye van'

bc) nem minősĺi| a tiírsasági adóról és az oszta|ékad,óról szóló törvény szerint meghat ározott e||enorzött külÍöldi társaságnak,

bd) agazdá|kodó szervezetben közvet|enü| vagyközvetetten többmint 25%o-ostulajdonnal, befo|yással vagy szavazatijogga|
bíró jogi személy' jogi személyiséggel nem rendelkez<ĺ gazdálkodó szeÍvezeÍ. tekintetében a ba), bb) és b/ alpont sżeľĺntĺ
feltéte|ek fennállnak;

c) az a civi| szęrvezet és a vízi táľsulat, amely megfelel a kĺivetkező feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szeÍvezet és a vizi társulat, valamint ezek vezető tisztségvise|ői nem át|átható szeľvezetben nem rendelkeznek
25%o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamźtban, az Euľópai Gazdasőgi Térségről szóló megá|lapodásban, részes á|lamban, a
Gazdasági Együttműktidési és Fejlesztćsi Szervęzet tagá||amźhan vagy olyan államban van, amellyel Magyarorszźrynak a
kettos adóztatás elkerü|ésér<í| szó|ó egyezménye van.

Fentieket az a|źLbbi okiľatokkal igazolok:
1. Eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat va1y végzés a szervęzet

bejegyzéséľől,

Kijelentem, a fenti ingatlan bérlete időszakában a jogi szemé|ylszervezet tekintetében nem
tervezĹink olyan vá|tozást, amely miatt a jogi szemé|ylszervezetmźr nem minősülne átlátható
szervezetnek.

Tudomásul veszem, hogy amennyben bármifele vźitozás miatt a jogi szemé|ylszervezetmár
nem minősülne átláthatő szervezetnek, a bérbeadó a bérleti szeruődést jogosult felmondani.

2.

Budapest,

ajźn|attev ő a|áír ása/ cé gszeríi aláír źs

2-í



10. számúmelléklet

Kĺíró felhívia az Aián|attevő figyelmét aľra. hogv ielen mellékletet a pálvázati
dokumentáciróhoz nem kell csatolni. kizárólae táiékoztató ielleeíĺ!

Telekingatlan béľleti szerződés tervezete
határozott időľe

iegyoldalrĺ kötelezettségvállalási nyilatkozattal együtt éľvényes/

amely egyrészrő|

a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat (1082 Budapest, Baross u.
63-67. ađószźtma |57357t5-2-4f a továbbiakban: onkoľmanyzat), mint a béľlemény
fulajdonosa és bérbeadőja (a továbbiakban: Béľbeadól) megbizásából és meghatalmazäsábóI
eljźrő Józsefváľosi GazdáIkodási Központ Zrt. (|083 Budapest, Losonci u. 2, cégszáma:
0|-09-265463, adőszáma: 25292499-2-42; képviseli: . . . .. . ..vagyongazdálkodási
igazgatő)
másrészrő1

Cégnév
Székhely:
Cég1egyzékszźlm..
Adőszáma:
Képviselő neve:
Anyja neve:
Születési helye és ideje:
Telefonszám:
Lakcím:
Személýg.. szźtm:
Lakcímkáľtya szám:
mint bérlő (a továbbiakban: Béľlő)
(a Bérbeadó és Béľlő a továbbiakban egyĹitt: szerzodő felek) között jĺitt létre alulírott helyen
és napon az alźlbbi feltételekkęl:

1.

A Budapest Főváľos VIII. keľÍilet Józsefváľosĺ Onkoľmányzat tulajdonát képezi a
Budapest VIII. keľület, ......... ...helyrajzi szźm alatt nýlvĺíntartott, a ........... ........ szám
a|att ta|éůhatő ..... nŕ alapterületű (fulajdoni lapon: .......) telekingatlan (a továbbiakban:
bérlemény ). A béľlemény vagyonkeze|oje a Rév8 Rehabilitációs és Varosfejlesztési
Zźtrtkorllen Miĺködő Részvénýarsaság (székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.,

cé gs e gyzékszźtma: 0 | - I0 - 04 3 5 4 8 ).

)
A Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsęfraros onkoľmźnyzat Képviselő-testĺilete a ...ĺ.......
(...........) szźmuhatározatában dĺintött a bérleménynek - tires telekingatlankéĺt - a Béľlő
részerę nyilvános egYfoľdulós pályázat nverteseként töľténő béľbeadásárő| határozott
ĺdőľe, 2018. december 31. napjáig. Erre tekintettel a Béľbeadó a jelen bérleti szeľződéssel
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bérbe adja, a Bérlő pedig megtekintett állapotban bérletbe veszi az 1. pontban megltatźĺtozott
bérleméný. A Béľlő kijelenti, a bérleméný megtekintette, az á||apotátismeri, azt ě|fogađja.

3.
A szerződő felek rögzítik, hogy az onkoľmźnyzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésből
eredő béľbęadói jogok _ ezen belül a bérleĹi kĺizmii díj _ és terhelik a bérbeadói
kötelezettségek. A Béľbęadó a bérbeadás tekintetében aZ ontoľmĺĺnyzat megbizása a|apján,
helyette és a nevében jaľ el. A szerződésből eredő igények érvénýesítéséř bĺľósegot oś
hatóságok e|őtt az onkormanyzat jogosult.

4.
A szerződő felek rogzítik, hogy a Béľlő a béľleméný felvonulási területként, és
anyagtárolás céljára veszi béľbe.
Bérlő kijelenti, hogy a szeľződés megkötése időpontjában a nemzeti vagyonľól szőIő 2OII.
évi CXCVI. töľvény 3. $. szeľinti át|źúhatő szervezet'nek minősül. Tudómásul veszi, ha a
bérleti időszak a|att a tulajdonosi szerkezetében beállott vźitozás folýán már nem minősül
át|áthatő szervezetnek, a bérbeadó a bérleti szeruodést azoĺlrn|íhatá||ya| és kártalanítás nélkül
felmondhatja.
A Bérlő fudomásul veszi, hogy a bérleményben folytatni kívant tevékenységgel kapcsolatban
az engedé|yező hatóságok, szakhatóságok és közüzemi szo|gá|tatők (a továbbiakban együtt:
hatóságok) nyl|atkozatát, illetve a jogszabźiy szeľinti tulajdonosi hozzájáru|ást neki kell
megszęteznie. Erľe tekintettel a Bérbeadó nem szavatolja, hogy a Béľ|ő a te1ekben az éita|a
kivźnt tevékenységet folýathatja. Amennýben a jelen pontban megllatározott tevékenység a
Béľlőnek nem felróható okból, az e|i5bbi hatóságok elutasító dĺjntése miatt nem végezheto, a
felek a bérleti szerződést köz<is megegyezéssel felbontjak.

5.
A Bérbeadő az 1. pontban megfiatározott bérleményeket hątározott időre adja bérbe a
Béľlőnek.
A béľleti jogviszony kezdete: a szerződés kelte
A bérl eti díj fi zetési kötelezetts ég kezďete: 

-:

A bérleti jogviszony vége: a Polgáľi törvénykönyvről szóló 2OI3. évi V. tĺirvény (Ptk.) źita| a
hatźrozott idejtĺ béľleti jogviszonyľa irányadó rendelkezések a|apján, a felmondás útján
töľténő megszüntetés a Ptk. 6:339 $ (2) bekezdése szerint. Ahatározótt ĺao." kötött szęrződést
brĺľmelýk fél rendes felmondással felmondhatj a a hőnap végére, legkésőbb a hónap
tizenĺitödik napjáig. Amennyiben a szęrzłidés bármely okból hatátozat|aniđőtaľtamúvá alakul
źú' a béfleti jogviszonyra a hatáĺozat|an időre szóló bérletre vonatkozó szabályait kell
a|ka|mazni' melynek kezdő időpontjaként azeredeti szerződésmegkötését kell tekinteni.

6.
A szerzodő felek a bérlęti jogviszony,kezdetén a béľletĺ díiat ...........- Ft/hó + ÁFA ) azaz........:.'..........forint/hó+ÁFA.i'''"gb@rlőtudomásul
veszi, hogy a béľleti díj évente' az adott év januĺíľ l-től a KSH által kilzzétett e|őző évi
inflációs index méľtékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja.......
január hónap. A janurĺľ havi emelés összege február hónapban keľül szám|ázásra.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony bármilyen megszűnése
esetén a 32. pontban foglalt kiüľítési kcjtelezettségének nem tesz eleget, a Ĺérleti szerződés
megszűnését kĺivető naptól a telęk tényleges kiürítéséig a jogcím néllnili haszná|at utźn
havonta, a bérleti jogviszony megszűnésének időpontjában irányadő bérleti díjjal azonos

L+



Szemétszállítás díja:

Áľamdíj lvźůtozől

összegti haszĺá|ati díjat kell megfizetnie. A használati díjľól a Bérbeadó nem állít ki havonta
szźtm|źi, csak utólag, a hasznźĺ|ati díj megfizetése után. A használati díjat havonta előre'
minden hónap t5. napjźtigkell megfizetni a béľleti díj megfizetésére szolgźůő _ abérleti díjľól
kiállított utolsó havi számlan levő _ bankszámlaľa történő átutalással. Amennyiben a
bankszámlaszźrrlvá'|tozika Béľbeadó enőltájékoztatást ad. A hasznéiati díj akkor tekinthető
teljesítettnek, ha az a tárgyhónap 20. napjáig a Bérbeadó bankszámlájtn jővźńrásra kerĹil. A
hasznáiatí díj késedelmes fizetése esetén a Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben
meghatározott késedelmi kamatot szź.mlitja fel.

7.
A Bérlő egyéb fizetési kötelezeffségei:
Yizéscsatoľnadíj lvá|tozől A szerzódés kotésekor ...........,-Ft/hó + AFA, évente a

béľbeadó á'Ita| meghatározott összegre vá|tozik. A
Szolgáltatóval kötött megállapodás alapjan fizetendő.
Amennyiben az iĺgat|aĺon új vizőralvizőrák felszerelése
megt<irténik, és a Szolgźĺ|tatóval kötdtt megállapodást a
Bérlő bemutatja, az áta|ánydíj tĺiľlésre kerül. Az átalźnydij
összege egyénileg (az adott hźae|számolás alapján) kerĹil
kiszámolásra.
A szeruődés kötésekoľ 2.091.-Ft/hó + ÁFA, évente a
bérbeadóáIta|meghatźĺrozottösszegrevźitozik.
A Szolgáltatóval kĺjtött megállapodás alapj ĺán ťrzetendő.

A fizetési kötelezęttség ĺlsszege a vonatkozó ręndeletek váItozása esetén módosul.
A Béľlő az e|obbi Íizetési kötelezęttségek teljesítését vállalja.
8.
A Béľlő a havi bérleti díjat havonta előre, a tárgyhónap 15. napjáig köteles megťlzetni, a
Béľbeadó nevében kiállított szźnĺia a\apjźn, a szźtm|źn szereplő bankszámlaľa. A banksztĺm|a
szźtma a bérleti szerzodés megkĺitésének időpontj ában' |043387-00028864-00000008 (K&H
Bank Zrt). A bankszámla szźrna a bérleti szetzodés időszaka a|att vá|tozhat, amelyľől a
Béľbeadó tájékoztatja a Bérlőt. A Béľlőt a bérleti dij az 5. pontban szereplő időponttól
terheli. A Béľlő a bérleti đijat abban az esetben is köteles havonta megfizetni, ha a havi
szám|át valamilyen okból nem kapja kézhez. Ez esetben a bérleti dijat az eLózó havi számliín
levő bankszźrriara ktiteles átutalni. A bérleti díjfizetés akkor tekinthető teljesítettnek,ha az a
tárgyhónap 20. nap1źlig a Béľbeadó bankszámlź$źtĺ jővaírásra kerĺil. Amennýben a Bér|'ő a
fizetési kötelezęttséget helýeleĺ számlźlra ťlzęti be, az nem sziĺmít teljesítésnek. A Béľlő
késedelmes fizetése esetén a Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi
kamatot szźtmítjafe|.
Ha a ktilön szo|gá|tatások díját a Béľbeadő szám|źnza aBérllő fe|é, azt a Béľlőnek a számlźn
szereplő határidőig kell átutalnia a megjelĺilt szám|źtra. A fizetéssel és késedelemmel
kapcsolatosan egyebekben a bérleti díjra vonatkozőak azirányadőak.

9.
A BérIő hozzźĘźrú allhoz, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben szereplő adataít

nýlvántaľtsa.

ĺ.0.
A Bérlő hozzájźĺtv| a|lhoz, hogy béľleti díj, közüzerrri dij, haszĺá|atí díj és egyéb hátľalók

esetén - ha afizętési kötelezettségének nem tesz eleget - a Bérbeadó a jelen szeľződésben

szereplő adatait követeléskezelő cégnek kiadj a.
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11.
A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj, kĺizmri díj, késedelmi kamat
vagy a követelés beszedésével kapcsolatos költség merül fe|, az áIta|a a Bérbeadónak
befizetett összeget a Béľbeadó előbb a kĺiltségekĺe, majd a kamatokľa, ezután a bérleti díj,
majd a kozíjzemi dijtartozásra számolja el.
12.
A Béľbeadĺí a béľlemény átadás _ átvételi eljárással adja birtokba, amennyiben a BéľIő a
je|en szerződés hatályb a|épéséhez szükséges feltételeket teljesítette. A felek aZ źLtadás-źltvéte|i
eljrárás sorĺĺn jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a bérlemények á||apotát, a
mérőórák á||ásáĺt, valamint minden, a bérlettel kapcsolatosan rtigzíteni sztikséges körÍ'ilményt.

13.
A Béľbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a telekľe vonatkozó olyan joga,
amely a Bérlőt a telek biľtokbavételében, zavarta|an haszná|atban akadá|yozza, vagy
korlátozza.

14.
A béľlet tartaĺĺrla a|att a Bérbeadó gondoskodik a Béľ|ő ttĺľési kĺĺtelezettsége me||ett, az
életveszélyt okozo, a telek rendeltetésszęľíĺ haszná|atát lényegesen akadźiyoző' a Béľbeadót
teľhelő hibak kijavításáról. A BéľIő e munkálatok elvégzését a bérbeadóval történt
megállapodás alapj an átv á||a|hatj a.

A bérlemény használata soľán úgy köteles eljaľni, hogy azza| másokat ne zavaqon. Béľlő
köteles a bérleménye teljes területét és annak megközelítéséľe szolgáló területet, az ingatLan
előtt található közteľü|etet az évszakoknak megfelelően _ hó eltakaľítása, jégmentesítés,
gazírtás _ takantani.
A Béľlő źita| végzeťt tevékenységek során, a Magyarországon hatályos környezetvédelmi
rendeletek betaľtásanak elmulasztása miatt keletkezett karok és hatósági kifogások a|apján
t<iľténő intézkedésęk megtétele a Bérlő kötelezettsége.
A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény teľiiletén vagy a bérlemény e|őtt az utcafľonton
elhelyezenđő tájékoztató tábláinak vagy lógóinak lĺĺtvánýervét a Bérbeadóval előzętesen jóvá
kell hagyatnia. A Béľlő a jóvahagyott táblákat, logókat a Bérbeadó írásbeli engedélyének
biľtokában helyezheti ki, illefue módosíthat azok kivitelezésén, elhelyezésén. Felek
megállapodnak, hogy a szfüséges hatósági engedélyeket ebben az esetben is a Bérlő köteles
határidőben beszerezni, továbbá, hogy az esetleges kĺizterĹilet-haszná|ati díjat is a Bérlő
köteles teljes egészében megfi zetĺi.
Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti szęrződés megkötésének időpontj ában hatályos az
építésiiggyel ĺisszefüggő egyes helyi cinkormźnyzatí hatósági eljĺĺľások részletes szabźůyairől
szóló önkormźnyzati ľendelet a|apjźn, a telek, illętve kerítésének megvá|toztatása esetén
településképi eljárást kell lefolytatnia.

15.
A Bérlő kijelenti, hogy a Bérlemények kizźtrőLag a 4. pontban megielölt tevékenységének
végzése cé|jábő| veszi igénybe.
A Szeľződő felek rcgzítik, hogy a Bérlő á|ta| a bérleményekbe történő befogadáshoz,
albérletbe adáshoz, a telek cseréjéhez, a béľleti jog átruházáséůloz a béľbeadó írásbeli
hozzájźlru|źtsa' valamint a Béľbeadó és Béľlő ezzel kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti
szerződésmódosítás) szfü séges.
A Béľlő tudomásul veszi, hogy a további haszná|atba la\bér|etbe/ adás kapcsźn kizźrő|ag
természetes személlyel, valamint anerlzeti vagyonról szóló 20II. évi CXCVI. torvény 3. $
(1) bekezdésének 1. pontja szerinti átléúhatő szervezettel kĺjthet szerzőđést. Tudomásul veszi
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továbbá, amennyiben a vele szeruóđolt fél fulajdonosi szęľkezetében, vagy egyéb okból olyan
váItozás ál1 be, amely alapján mar nem minősül źt|źthatő szervezetnęk, köteles vele szemĹen
a béľleti szerződést azoma|ihatá||yal felmondani. E téný ahasznźiatba la|bér|etbel adásrő|
sző|ő szerződésben rogziteĺie kell. Az előbbiek elmaradása esetén a Béľbeadó a Béľlővel
szemben a béľleti szerzođést azonna|i hatállyat felmondhatja. A bérlemény bérleti joga
kiztrő|ag a Béľbeadőhozzájarulása mellett ruházhatő át másra vagy cseľélhető el termésżetés
személlyel vagy a nemzeti vagyonĺól sző|ő 20|1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdésben
meghatározott átlátható szew ezette|.

16.
A Béľlő kötelezettséget vállal aľra, hogy a telek biľtokba adását követő 8 napon belül,
amennýben a telek ľendelkezik kĺjzmű ellátottsággal, kezdeményezi saját kĺiltségén a vízőra
felszerelését/hitelesítését, Iejárő vízoralvizorák cseĘét (a cserével kapcsolatos k<iltségek
vállalásával), vagy a nevére történő átírását valamint valamennyi, a bérlemény haszná|atához
a Béľbeadó szerint szükséges szolgáltatási szerződés megkötését (a továbbiakban:
szo|Fá|tatási szerzódés) a Fővárosi VízmúvekZrt-ve|, a Díjbeszedĺő Zrt-ve|, azELMIJ Zrt-ve|,
a FOTAV Zrt-veL aGázmuvekZrt-ve| és egyéb szo|gźitatőval (a továbbiakban: Szolgáltató),
és a szolgáltatási szerződés megkcitését a Béľbeadó felé 60 napon belül a szolgáltatási
szeruődésegymásolatánakátadásźwa|ígazo|ja.
A Bérlő fudomásul veszi, amennýben a Béľbeadó a bérleti jogviszony fęnnállása alatt kíván
kozmu mérőőrát felszereltetni a béľleményben, azt tíxni köteles, és a mérőóľa felszeľelését
követő 8 napon beltil a saját nevében a szolgáltatásí szęrzĺĺdést meg kell kcitnie, a megkötés
tényét pedig a szo|gźitatźsi szerződés egy másolatának megküldésével kell igazo|nia a
Béľbeadó felé.
A Béľ|ő vźll.a|ja, hogy a szolgáltatási szerződésekben szeľeplő, illetve a szo|gá|tatő á|ta|
kiszźlm|źzott szo|gá|tatási és egyéb díjakat a bérleti jogviszony _ jelen szerzodés 5. pontjában
szereplő _ kezdeti időpontjátó| a szerzođésben, illetve a szám|ában szeľeplő hataľidőig a
szoIgá|tatők rószére rendszeresen megfizeti.

17.
A Szeľződő felek rogzitik, hogy a Béľlő a béľleti szerzodés megkĺitését megelőzően a
Béľbeadó źita| megállapított bankszámlára 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő,

.....,. Ft összegű óvadékot megfizetett. A befizetett ajánlatĺ bĺztosíték az
óvadék łisszegébe beszámításľa keľül.
A Bérbeadő az óvadékot a Bérlő által meg nem fizetett bérleti ďíj, a konjzemi díj vagy
károkozás esetén a káĺta|anítás kiegyenlítésére, valamint ezek kamataira és költségeire
szabadon, a Béľlő hozzájźru|źtsa nélktil felhasználhatja. Ez esętben a Bérlő köteles az
óvadékot az eredęti összegre a Béľbeadó írásos felhívásától számított 8 napon belül
kiegészíteni.

A befizetett óvadék összeg nem kamatozik és a bérleti szetzíódés megszűnése kapcsán a telek
Béľbeadĺónak töľténő visszaadását követő 30 napon belül visszajar a Bérlőnek, ha ekkor
nincs semmiféle hátraléka, és a béľleméný újra hasznosítható állapotban adja vissza birtokba
a Béľbeadónak. Amennýben a telek visszaadásakoľ a BéľIőnek az onkoľmányzat, vagy a
Béľbeadó felé a bérleménnyel kapcsolatosan |ejźĺt tartozása van, a tartozást a Bérbeadő az
óvadékösszegéből levonhatj a.

18.
A Béľlő köteles a bérleméný rendeltetésszerűen hasznźl|ĺi, valamint gondoskodni a saját
magatartásafo|ytán keletkezett hibák kijavításríľó| és az okozott kaľ megtérítéséről.
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A Béľlő köteles a bérlemény kĺizvetlen környezetében akaľ a bérlő vagy tagsa, dolgozói, üzleti
partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan ęllentétes
magatartásokat, az ĺinkormĺĺnyzat közterĹilet felügyeletét ellátó szerve felé haladéktalanul
bejelenteni.
A Béľlő a bérleménybeĺ kizźrő|ag az źita|a beszerzett, a tevékenységhez szfüséges
engedélyek (pl. műkĺĺdési engedély, építési engedély, haszná|ati mődváItońatás _ be|eértve az
energia igéný is) birtokában kezdheti meg a tevékenységét. A béľleményben csak a
szeľződésben foglalt tevékenység e||źtásźhoz sziikséges gépeket és berendezéseket
üzemeltetheti. Az üzemeltetés a saját kockázattra, felelősségére és teľhére toľténik.
A Béľlő fudomásul veszi, amennýben a bérleméný a Béľbeadó felhívása ellenére nem a 4.
pontban meghatarozott cé|rahaszĺáIja, a Béľbeadó jogosult a bérleti jogviszoný felmondani.

19.

A bérlő tulajdonábarl á||ő, a bérleményben levő vagyontárgyaka, valamint a tevékenységből
eredő káľokĺa a Bér|ő köteles biztosítást kötni, és a biztosítási kötvényt köteles a béľleti
szerzodés megkĺitését követő 90 napon belül a Béľbeadónak bemutatni.

20.
A Béľlő saját költségén ktiteles gondoskodni:
a) a telek á|Iagánakmegőrzéséről,
b az te|ek tisztźtntartásaľól és megvilágításátő|, ha ez a Bér|ő tevékenysége miatt válik

szükségessé,
c) a tevékenységével kapcsolatban keletkezetthźLztaÍtási és ipari hultadék e|szá|Iitásźrő|,
e) a telken folytatott tevékenység köľében felmerülő felújításról, pótlásľól, illetőleg cseréről,
f) mrĺkĺidésévęl összefiiggő hatósági engedélyek beszerzéséről, valamint
g) ha a bérlemény előtt jáľdavan) annak atisńźntartásáľól.
h) a hatósági,tíizvédelmi, balesetvédelmi és polgáľi védelmi ęlőíľások maradéktalan

betaľtásáľó1.

i) a béľleti szetződés megszűnését követő 15 napon belül a cégnyilvántartásból töľöltetni a

székhelyként illetve telephelyként bejelentett bérleményeket, és ezt a Béľbeadó fęlé
igazo|ní

j) mindazt, amit jogszabályok előíľnak.

21.
A Béľlő a béľleményben csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye a|apján végezhet
bĺáľmiféle áta|akitást, beleértve tevékenységéhez szfüséges saját költségén végezendő
átalakításokat is.
AZ źia|akítási munkálatokhoz szükséges hozzź|áru|ások és hatósági engedélyek beszerzése a
Bérlő kötelessége.
A BérIő tudomásul veszi, bĺĺľmifele źlta|akítási, felújítási, karbarĺtartátsi munka _ beleértve a
béľlemények szerződéskĺitéskoľ megismeľt á||apotához képest szükséges állagmegóvó, javító
és kaľbantaľtási munkákat is _ ellenértékének bérleti díjba töľténő beszámításźtra, külön
igénylésére, illetve emiatt a béľleti díj csökkentésére csak a munka megkezdését megelőzően
a Béľbeadőva| előzetesen ttirtént megállapodás aIapjánvan helye.
A Béľlő éľtéknĺjvelő bervhazásait jogosu|t - a Béľbeadóval ezekre töľténő megegyezés
hianyában pedig köteles - a szerzodés megszúnésekor a bérlemény éĺ||agának sérelme nélktil
leszerelni, illetve köteles a leszereléssęl okozott állagsérelmet a Bérbeadónak megJénteni, az
eredeti állapotot helyreállítani. A Bérbeadó a Bérlő értéknĺjvelő beľuhiĺzásainak
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megtéľítésére akkor köteles, illetve abban az esetben köteles jogalap nélktilí gazdagod,źs
címén a Béľlő tészére pénzösszeg megfizetésére, ha a benlhźĺzźtshoz vagy eneknóvelo
munkához e|ozo|eg a Bérbeadó hozzájaru|t, és abban a felek íľásban megáttapodtak. A Bóľtő
ilyen címen bérleti díjba tĺiľténő beszámításľa csak akkor jogosult, ná a ľoľneadĺí ehhez
előzó|eghozzájaru|t.

,,
A Bérlő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonľól sző|ő 2OI1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1)
bekezdés 1. pont b. alpontja alapján át|áľĺbatő szervezetnek minősül. EZt a téný a
Bérbeadónak átadott cégkivonatta| igazoIja. Vállalja, hogy a bérlęti szęrződés taľtama a|att a
tulajdonosi szeľkezetén nem változtat olyan módon, amely a|apjánmáľ nem minősül at|áthatő
szervezetnek. Tudomásul veszi, hogy amennýben a tulajdonosi szeľkezetében töľtént vźůtozźts
miatt vagy egyéb okból miíľ nem minősül źú|ź/chatő szervezetnek, a Bérbeadó a jelen
szer ző dést azonna|i hatá||y a| fel mondhatj a.
Béľlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bękövetkező váItozástkĺjteles a
cégbírósági vá|tozásjelentési kérelem benyújtását követő ĺ.5 napon belül a Béľbeadónak
bejelenteni. Hasonlóképpen közĺilni kell a szerződésben szereplő bankszrĺmlája megszűnését
és aziĄ bankszámla szźtméú. Az ennek elmulasztásából eredő karokéľt a Béľlő felel.
Az értesitéseket a Szerződő Feleknek a szeruőđésben rogzített székhelyéľe lehet érvényesen
kézbesíteni kézbesítővel és postán. A felek r<igzítik, amennyiben a Bérlő a székhelyében
bekĺivetkezett vźitozást a Béľbeadónak nem jelenti be, a Bérbeadó á|ta| az utolsó ismeľt
címľe ktildött leveleket a Béľlő részéte kézbesítettnek kelltekinteni.
A Szeľződő Felek megállapođnak abban, hogy a postai úton megktildött kĹildeméný a
kézbęsítés megkísérlésének napján kézbesítettnęk kell tekinteni, ha a cimzett az áNéte|t
meýagađja.Haakézbesítés azértvo|teredménýelen,mert acímzettaziratotnemvetteźú/az

''nem 
kereste'', ,,elköltözött,, vagy,,ismeretlen helyľe költözött'' jelzéssel érkezett visszal az

iľatot annak visszaérkezése napián kell kézbesítettnek tekinteni.

23.
A Bérlő a tudomásra jutástól számitott 8 napon belül köteles bejelentęni a Béľbeadónako ha
vele szemben felsziámolási vagy csődeljaľás indult, vagy avégelszámo|ásáthatározta el.

24.
A Szerződí5 Felek bĺíľmelyike jogosultak a béľleti szerzodést indokolás nélkül a hónap végére,
legkésobb a hónap tizenĺjtödik napjáig felmondani.

25.
A bérleti jogviszony az 5. pontban meghatározott kezdeti időponttól hatźrozott ideig taľt' a
felek azt csak egyezó akaratÍa| sztintethetik meg, kivéve a 26. pontban , valamint
jo gszab źiyban meghatározott eseteket.

26.
Ahatározoťt idő a|att a Bérbeadó jogosult a Ptk. 6:339. $ (2) bekezdése a|apján, a hónap
végéľe,.legkésőbb a hónap 15. napjáig felmondani a bérleti jogviszoný, ha
a) az onkoľmányzat a telket nem önkormźnyzati fulajdon esetén az onkormźnyzato?'ra

érvényes jogszabá'|ybaĺ megfiattrozott mindenkori kisajátítási jogcímek aIapján
kisajátíttatná, feltéve' hogy a Képviselő-testiilet azon cé| megvalósításźrő| már döntést
hozott, ame|yhez a telekľe szüksége van.
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b) a telek /a teleket érintő épületrészt/ źta|akításźra, lebontásźlta, vagy rendeltetésének a
megváltoztatásźra az onkoľmányzat jogerős és végrehajtható hatósági engedélý kapott,
vagy..

c) az onkormányzat jogszabá|y vagy a jogszabźt|yon alapuló hatósági határozat alapjźtn
kötelęs a telket harmadik személynek átadni.

A hatáľozott időľe k<itött szeľződést báľlrrelyik fél ľeĺrdes fellnolrdással felĺnondhatja a
tĺiľvényes felmondási idő betaľtásával idő előtt gyakorolható felmondási jog esetén a hónap
végéľe. legkésőbb a hónap tizenĺitödik napjáig.

27.
A Béľlő ręndkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszoný,haaBérbeadó a jelenbérleti
szerzi5désben foglalt kcitelezettségeit súlyosan megszegi.

28.
A Bérbeadó ľendkívtili felmondással szüntetheti meg a béľleti jogviszoný különösen akkoľ,
ha a Bérlő
a) A béľleményekben a szükséges engedélyek hiźnyábankezdi meg a tevékenységet,
b) A bérleményeket nem a je|en szerződésben meghatźttozott célľa hasznáIja' vagy másnak a

Bérbeadó hozzájáru|ása nélkiil részben vagy egészben használatra źttengedi, vagy aÍra a
Bérbeadó hozzź$aru|źtsához kötött bármilyen szerzíĺđéstkot,hozzájárulás nélkül.

c) A Bérbeadő részére fizetendő bérleti dij, kózuzemi díj, káľtéľítés, illetve egyéb ťrzetési
kötelezettség teljesítésével késedęlembe esik, és a Béľbeadó írásos - a felmondás kilátásba
he|yezését is taľtalmazo - felhívásáľa a fizetési kötelezettségének a felszólítás
kézhezvéte|ét követő 8 napon belül nem tesz eleget.

d) A béľleti szeľződés megk<itését kĺivető 8 napon belül nem kezdeményezi, vagy a Bérbeadó
felhívását kövętő 8 napon belül nem irĺtézi avízőra nevére töľténo źńírását, valamint nem
kcĺti meg a bérlemények haszná|atźůloz szfüséges valamennyi szo|gźitatási szerzodést,
vagy a szo|gáItatő felhívásában szereplő hatáľidőn belül a szo|gźl|tatási szerződések
szükség szerinti módosítását, vagy ezek megkötését az e|őbbi hatáľidőn belül a Bérbeadó
fe|é a szerződések egy másolatĺĺnak leadásával nem igazolja. Meghiúsítja, ill. akadáIyozza
az tĄ mérőóľa beszerelését.

e) A szolgáltatásí szerződésekben szereplő, illetve a szo|gźt|tatő á|ta|kiszám|źnott szolgáltatási
és egyéb díjakat a bérleti jogviszony kezdeti időpontjátó| a szetzódésben, illetve a
szám|ában szereplő hatáľidőig aszo|gźt|tató ľészéľe nem fizeti meg.

f) A befizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhasználása esetén azt az eredeti összegre a
Bérbeadó írásos felhívásától számított 8 napon belül nem egészíti ki.

g) A bérleméný és berendezésí tźtrgyait nem rendeltetésszeľĹíen használja, az ezekben źitala
okozott hibfüat a Bérbeadó felhívására, 8 napon belül nem javítjameg, ill. akźlrt nem téríti
meg a bérbeadónak.

h) A Bérbeadó felhívása ellenére nem végzi e| az źi|agmegóvás érdekében a bérleményen
belül felmeľĹilő karbantaľtási, j avítási munkĺĺkat.

i) A bérleméný a Bérbeadó ęlőzetes engedélye nélkiil végez átalakítást. A Béľbeadó ęlőzetes
engedélye nélktil, vagy épitési engedély nélktil he|yez ki reklámot illetve cégfábIát,
légkondicionáló beľendezést.

j) A bérleméný úgy hasznáIja, a Bérlő, a tagsai, a dolgozói, az ĺđzlreti partnerei olyan
magatartást tanúsítanak, amely a szomszéđokat a tevékenységében zavarja vagy
veszélyhelyzetet, és ezt a magataľtását aBérbeađó felszólítását követő 8 napon belül nem
szünteti meg.

k) A Bérlő a bérleményt közvetlen kömyezetében akaľ a bérlő vagy tagtra' dolgozói, uz|eti
paľtnerei, ügyfelei által tanúsított, a kozösségi együttélés követelményeivel kiľívóan
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ellentétes magahrtásokat neki felróható okból az <inkoľmźnyzat köztertilet felügyeletét
ellátó szerve felé nem jelenti be.

l) A bérleményt a Béľbeadó felhívása ellenére sem haszná|ja, íII. nem ręndeltetésszenĺen
haszná|ja.
m) Nem köt biztosítást a bérleményben levő vagyontźrgyaira, valamint a tevékenységébĺĺl

eredő karokľa, a kötvényt a Bérbeadónak a szerződésben meghatźrozot|hatĺĺľidőn beltil
nem mutatja be, és mindezt a Bérbeadó felhívása ellenére 8 napon belül nem pótolja.

n) A hatósági,frizvédelmi, balesetvédelmi és polgaľi védelmi előíľásokat a Béľbeadó felhívása
ellenére nem tartja be.

o) A székhelyében, lakcímében bekövetkezettváItoztst nem jelenti be a Bérbeadónak.
p) Nem engedi be a Bérbeadó képviselőjét a bérleménybe a rendeltetésszeru hasznźůat

ellenőrzése, illetve a Bérbeadót terhelő felújítási munkák végzése érdekében, i11. ezek
végz és éb en akadá|y ozza.

q) A jelen szerződésben foglalt esetekben.

29.
A béľleti jogviszony egyebekben a Ptk. rendelkęzései szerint szabá|yozo|t esetekben szűnik
meg. Ha a béľleti idő lejáľta utiín a Bérlő a bérleméný tovább hasznźija és ez ellen a
Bérbeadó 15 napon belül nem tiltakozik, a béľleti szerzódés nem alakul áń hatźrozatlan
időtatamúvá.

30.
A bérleti jogviszony báľmilyen megszűnése esetén a BérIő köteles a bérleti jogviszony utolsó
napján a bérleméný kiürítve' tisztán, aZ átvótelkori felszereltséggel, a Béľbeadó
képviselőjének átadni. A felek az átadott béľleményről állapotfelvételt és helységleltáľt,
tarta|maző jegyzőkönyvet vesznek fel. A Béľtő hozzźĄźru| allhoz, hogy amennýben a bérleti
jogviszony megszűnését kĺivető 8 napon belül ingóságaitól kiürítve nem hagyja el a
bérleményét, a bérbeadó, illetve képviselője jogosulttá vá|ik arra, hogy a telket felnyissa, az
ingóságokat a béľlő költségére elszállítsa, és a bérleményt biľtokba vegye. A Béľbeadó az
ingóságokon tĺirvényes zálogjogot szerez a hátľalékos béľleti és használati díj, valamint a
járulékai erejéig.

31.
Ha a béľlemények koľábban a BérIlő szék}relyeként vagy telephelyeként a cégbíľóságon
bejelentésre került, a bérleti jogviszony megsziĺnését követő 15 napon beltil a bérlő kötęl es azt
töröltetni.

32.
A BéľlĆĺ a béľleti jogviszony bármely okból tĺjrténő megszűnése esetén cseretelekre nem
tarthat igéný. Kärta|anitźtsra abban az esetben tarthat igéný, ha a bérleti jogviszony _ Észéró|
tĺiľténő - felmondásźra a Bérbeadó szeruődésszegése miatt keľült sor.

33.
A jelen bérleti szerződében nem szabá|yozott kérdésekben a neÍnzeti vagyonľól szóló 20II.
évi CXCVI. törvény, a Polgári Töľvénykönyvről sző|ő 20|3. évi V. tcĺľvény, va|arnint az
onkormányzat tu|ajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérlet bérbeadásĺínak feltételęiľől szóló 59l20I|. (XI. 07.) Budapest Józsefuiáľosi
onkormányzati rcndelet mindenkori vonatkozó ľendelkezésęi az iranyadóak.
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34.
Szerződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peľen kívüli megállapodással kísérlik
meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eľedményre, a bérlemények helye szerint illetékes
bíróság kizárő|agos illetékességét kötik ki.

35.
A Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerzíődésben foglalt kĺjtelezęttségei vállalásara kĺizje gyző e|ott
egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nýlatkozatot ír a|ä. Ez alap1án bírósági végrehajtásnak van
helye. A bérlő tudomásul veszi, amennýben az egyo|da\ú kötelezettségváltalási nýlatkozatot
{ jelen bérleti szerződés a|áirását követő 5 munkanapon belül nem irja alá, az
onkormanyzatnak, illetve a Béľbeadĺínak a Béľlő kijelöléséről szóló jognyilatkozatáhozvaIő
kötöttsége megszťurik, a jelen bérleti szerzódés ahatźiyát veszíti.
A Szeľződő Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor fennálló bérleti díj,
közmű díj és egyéb tartozźs mértékét a Béľbeadő szám|ái, nýlvántartásai, könyvei alapján
készült kozjegyzői okiratba foglalt ténýanúsítvány igazolja, amel1mek elfogadására a Felek
je|en szeruődés aláírásával kĺitele zettséget vállalnak.
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Béľbeadő a ki5zjegyzőtőI a teljesítés
kötelezettség |ejźrta, a bérleti jogviszony megszúnése megállapításának ténýanúsítványba
foglalását is kérheti, amennýben a bírósági nempeľes eljźrźshoz erre szükség van.
A Szeľződő Felek a felkért kozjegyzőnek a titoktartási kötelezettsége alól a felmentést
megadják, abból a célból, hogy a fenti egyoldalú kötelezettségvá||alási nýlatkozatot, 1|I. a
ténýanúsítváný elkészítse.
A Szerződő Felek rogzitik, hogy egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat és a
ténýanúsítvlány kĺiltségei a béľlőt teľhelik.

36.
A jelen bérleti szerzódés akkor lép hatályba, ha a Bérlő az ővadékot a Bérbeadónak
megťtzette, valamint akozjegyzóné| az egyoldalú kötelezettségvállalási nýlatkozatot alźtírta.

37.
A jelen bérleti szerződés megkötéséve| a Szerződő fe|ek között a bérlet taryyźhaĺ korábban
esetlegesen létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve
azokat, amelyek a j elen szerződés mellékletét képezik.

38.
ASzerződő F.elek kijelentik, hogy a bérleti szerzőđés a|áitására jogosultak. E kijelentésükért,
valamint a bérleti szetződésben leírt adatok helyességééľt teljes anyagi felelĺĺsséget vállalnak'

39.
A jelen szerzőđés mellékletét képezi aBér|ő cégkivonata, alźtirási címpéldrĺnya, a képviselő
személ ý i gazolv źlnyának és l akcímkĺĺľt y źĄ źnak más o 1 ata.
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40.
Jelen szerződés . ..(...) számozott oldalból ál1 és 5 (öt) eredeti példánybankészĹilt. A
béľleti szerzódést aSzerződő Felek elolvasás után' mint akaľatukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólagirtźŕ. a|á.
Kelt: Budapest,

Budapest Jĺízsefváľosi Onkoľmányzat Bérlő képviselője

Bérbeadó me ghatalm azásá.}, ő| és megbÍzásából elj áľó

Józsefvárosĺ Gazdálkodásĺ Központ Zrt.

i
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11. sz. melléklet

osszefoglaló a benyújtandó ajánlat foľmaÍ és tartalmĺ kiĺvetelményeiről

Az ajźľůatot az ajźnIattevol jogi szemé|ylszervezet képviselője minden oldalon kézjegyével
köteles ellátni. Az ajźn|atnak folyamatos sorszĺimozással kęll ręndelkeznie.

A borítékon a következő szöveget kell felttintetni: ,,Budapest VIII. kertilet, Tömő u. 15.
(Apáthy Istvrán u. 4). szám a|atti,36202he|yrajzi sztĺrtu telekingatlan bérbęvétele''

Az aján|atot sértetlen borítékban kell benyujtani, séľült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem
vesz źń.

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendó, az eľedeti igazolást kell csatolĺi az
ajźlnlathoz.

Az aján|ati biztosíték befizetésénél a kĺjzlemény rovatba a kĺivetkezőt kell beíľni: ajánlati
biztosíték, és a telekingatlan címét

Az ajźn|attarta|mát a k<ivetkező sorrendben kell összefiĺzni:

1. Jelentkezési lap (1 .va1y 2. sz. melléklet)

2. Ajánlati összesítő (3. sz. melléklet)

3. 30 napnál nem régebbi hiteles másolat avá||a|kozőíigazo|ványról (egyénivá||alkozás
esetén)

4. Eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezet
bej e gyzéséről ( o gi szemé|y l szew ezet esetén)

5. Aláírási címpéldány eredeti pé|dányavagy másolata (ogi szemé|ylszervezęt esetén)

6. A Ptk. előírásai szeľinti bizonyítő erejű meghata|mazás, amennyiben az ajźn|atot nem a
cég képvise|i|je írja a|á

7. Pá|yźnatí dokumentáció megvásźn|ásarő| szóló bevéte|ipénztźrbizony|at másolata

8. Ajanlati biztosíték befizetéséről szóló igazo|ás másolata

9. Nyilatkozat végelsziĺmolásľól, csődeljárásról' felsziĺmolásľól, végrehajtási eljarásról (4.
sz. melléklet)

10. Bérbeszámítási kérelem esetén a kérelem leírása és a bérlemények felújításával
kapcsolatos elképzelé sek, hozzávetőleges költségvetés

11. Nyilatkozat a pá|yázati feltételek elfogadásárő|, szerződéskötésről, ingatlanszerzési
képességrő|, ajźn|ati kdtöttségről (5. sz. melléklet)

|2. Nýlatkozat adó és adók módjźrabehajthatóköztartozásro|; Kiíľóval szemben fennálló
tartozásrőI (6. sz. melléklet)

|3. NAV igazo|ása arról, hogy nem áll fenn ktiztaľtozźsa.

|4. Helyi adő igazo|ás (beszeľezhető: Józsefuĺĺrosi Polgáľmesteri Hivatala 1082 Budapest,
Baross u. 63-67.II. em.)
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15. Béľbeadóval szemben fennálló tartozás igazolása(beszerezhető: JGK Zrt. Keľeskedelmi
Célú Bérbeadási lroda, Díjbeszedési és hźtra|ék'kezelési csoportnál, 1083 Budapest, or
u.8. I. emelet)

16. Nýlatkozat pénnl,gyi alkalmasságról (7. sz. melléklet)

17. Nyilatkozat a bankszám|aszźtmrő| (8. sz. melléklet)

1 8. Nyilatkozat a szewezet átlrźúhatoságźLrő| (9. sz. melléklet)

19. Amennýben szükséges, további okiratok aszewezetźú|áthatősźlgźnakigazo|ásfua

20. A béľleti szerződéssel kapcsolatos észľevételek, módosítási javaslatok
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