
P á.Jy äzati d o ku m entá ció

Onko ľmán yzati tu|ajdon ú n em lakás célú helyis ég b éľb eadás ára

Budapest Fováros VIII' keľület Józsefuáľosi onkormányzata a Képviselő-testületének l2OI7.
(II. 02.) számuhatározata a|apján nyilvĺínos egyfoľduló s péůyźu:atoi hi'd"t a tulajdonát képező
Budapest VIII. kerület, József krt. 59-61. szám alatt elhelyezkedő 36780 hetyľajzi sziműt,
249 m2 alapterületű, üres I. emeleten elhelyezkedő iinkoľm ányzatitulajdonú, nem lakás
célj áľa szolgáIĺí helyiség bérbeadźsfu a'

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljĺíĺást annak bármely szakaszźlban indokolás nélkül
visszavonni, és eľľől köteles hiľdetményt kifüggeszteni. A versenyeztetési eljaľás
visszavonása esetén - amennyiben a dokumentácíőt az ajánlatÍevő ellenéľték fejében kapta
meg - a Kiíró köteles az ęI|enértéket visszaťlzetni' ha az ajánIattevő a dokumenń;iőt
visszaadja. A pźilyazati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kivtil semmilyen más esetben
nem fizeti vissza.

I. Apáůyázati kiírás adatai

A,pá|yázat kiíľója: Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefuarosi onkoľmányzat

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

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.
(1082 Budapest, Baľoss u' 63-67.)

nyilvános egyforduló s páIyázat

Bérbeadás

2O.O0O,- Ft + ÁFA
átutalással fizętendij a Józsefizĺĺrosi
Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. K&H Bank
Zrt.-né| vezetett 10403387-00028859-
00000006 szálmu számlájára (megjegyzés
rovat: helyiség címe, megvásárló neve
(cégnév).

pá|yázati dokumentáció árának tÍuta|ása
után, átutalási bizony|at bemutatásával
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Kereskedelmi Célú bérbeadási Iroda

1083 Budapest, Or u. 8. I. emelet

20|7. febľuáľ 10-tőI ügyfelfogadási
időben.

A p á|y ánat B onyo lítój a :

A páiyánatjellege:

Apá|yánat célja:

A pá|y ánati dokumen táció á'ľa:

A páiy ánati dokumentáció m egvásár|ásának

helye, ideje:
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Lz ajánlati biztosíték iisszege:

Az aján|ati biztosíték befizetésének mĺídja,

számlaszám:

Az ajánlati biztos íték b efizetés beéľkezés ének

határideje:

A pá|y ázat leađásának hatáľidej e:

A páiy ázattal kapcs olatb an továb bi info ľmáciĺí
kéľhető:

A p áůy ázattal érintett in gat|an me gtekinthető :

A pá|y ázat bontásának váľhatĺó időpontja:

A pá|y ázatok bontásának he|ye :

A páIy ázat eľedm ényét megállap ítő szerv ezetz

Apá.lyá.zat elbírálásának határideje, és a

v árhatő eredményhirdetés :

bruttó 3.800.349,-Ft. Az aján|ati biztosíték
befizetése csak magyar forintban
teljesíthető, éftékpapína|,
garancíaszerződéssel, zá|og!átggya| nem
helyettesíthető.

átutalás, a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. K&H Bank Zrt.-nél vezetett
10403387-00028864-00000008 szttmu
számlájára

20|7. február 24.2400 óra

2017. március 03. 1200 óra

Keręskedelmi célú bérbeadási Irođa

Tel.: 06 1 216 6962110l,I04 mellék

2017. februáľ 13. és 201-7. márcĺus 22.
előzetes egyeztetés sztikséges a Budapest
VIII. kenilet, Tavaszmező u. 2. szźlrrl alatti
Iľodában, vagy a 06 1 2I0 4928,2I0 4929
telefonsziímokon

20|7. máľcius 07.|400 őra

1083 Budapest, Or u. 8. I. emelet. Az
ajánlattevĺĺ apá|yázat bontásán jelen lehet.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi
onkoľmányzat Képviselő-testülete

2017. május 08.

2. A pá.Jy źlzattal érintett ingatlan:
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A Kiíró kikiiti, hogy a fenti helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő.
testfilet 24812013. (vI. t9.) számrĺ határozatálnak 8. a) pontja szeľinti 25 oÁ-os bérleti díj
kategóriába tartoző (italbolt, dohányárusításjátékterem' szexshop), illetve nyilvános
internet szo|gáitatáls (inteľnet kávézó, call centeľ, stb.) tevékenység végzésére
vonatkozik.

Műszaki jellemzők:

A fenti címen ta|á|hatő Ingatlan bejérata a kapualjból, külön zárhatő ajtóval ellátott
|épcsóhtlzból nyílik; teli fa, kétszámyű bejtttati ajtaján detektívrács van e|he|yezve. Az
Ingatlanban 4 db wC és zuhanyzó, illetve füľdőszoba van, a zuhanyzőkban elektľomos
bojlerek vannak felszerelve, a konyhában pedig gázboj|er ta|źihatő. A konyhába konyhabútoľ,
2 đb gázttizhe|y és rozsdamentes mosogató van beépíwe. Az Ingatlarhan a f,ĺtést rÉc ĺali
gazkazźn és melegvizes raďiátorok szolgá|tatják. Az egyik, köruti tájolású tźrgya|őban fa
kazettás mennyezet, fatagott, beépített bútorok, szobrok, címer és kľistáty csillar, a másik
taryyalőban pedig gipsz stukkós mennyezęt es csillár található. A két köľúti kisebb szoba
szintén kristály csillárral felszerelt, az egyik szobában a paĺketta kb' 3 m2 nagyságú teľiileten
felpúposodott. A vízőra beépítése után a csempeburkolat nem keľült helyľeállításra. Az egyik
zuhany zőban ľé gi ázás-ny omok találhatóak.

3. A pályázat cé|ja, tartalma

A bérbeadásľa keľülő nem lakás céIjára szolgáló helyiség a Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefváľosi onkoľmányzat kizáľólagos tulajdonát képezik, bérbeadásukra a nemzeti
vagyonľól sző|o 2011. évi CXCV tv., a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáľól és
a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szo|ő 6612012. (XII. 13.) számtl
önkormányzati ľendelet, a Képviselő-testület 13612016 (VI. 02.) szálrn határozata
(Versenyeztetési szabźiyzat), és az Önkormányzat tu|ajdonában álló nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (vI. 20.) ĺlnkormányzati
ľendelet vonatkozik

A Kiíró a2. pontban könilírt helyiséget adja béľbe a nyertes ajźn|attevo részétehatározat|an
időľe 30 napos felmondási idő kikcjtésével. Amerrnyiben az ajtnlattevő ettől eltérő bérleti
jogviszony időtartamot (p1.: hatfuozott idő, 5 évľe) kíván létesíteni, azt a páIyázatában az
aján|ati összesítőn jeleznie kell. Határozottiđó esetén a maximális időtartam 15 év lehet'

A bérleti szerzőđésben foglalt bérleti díj évente, az adott év januaľ l-től a KSH által kozzétett
eloző évi inflációs index mértékével emelkedik. A béľleti díj emelkedésének elso időpontja
2018. január hónap' A januar havi emelés összege február hónapban keľül szám|ázásra.

A helyiség minimális havi béľleti dija a 2. pont a|atti tźh|ázatban talá|hatő. Kiíró óvadék
megfizetését köti ki, melynek méľtéke a havi bruttó bérleti díj háľomszorosa. Az aján|ati
biztosíték összege az ővadék összegébe beszámításra kerül.

Kiíró kikc'ti, hogy a bérleti szeruódéshatá|yba tépésének feltétele kozjegyzí5i elott egyoldalú
kcjtelezettségvállaló nyilatkozat aláirása, melynek költségét a Béľlő viseli.

A helyiség átalakitása, átépítése, felújítása esetére is a fent hivatkozott jogszabá|yok az
iľányadók, melyhez a bérbeadó nevében a tulajdonosihozzájnulást a tulajdonosi joggyakorló
adja ki a munkálatok megkezdése előtt' Eszerint a helyiségben folytatni kívánt
tevékenységgel kapcsolatban a helyiséget magźtban foglaló tfusasház és az engedélyező
hatóságok, szakhatóságok, és kozíjzemi szo|gá|tatők nyilatkozatait a bérlőnek kell
beszereznię. A béľbeadás során az Önkoľmányzat nem szavatolja, hogy bérlő a helyiségekben
az á|ta|a kívánt tevékenys é get fo|ýathatj a.
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A Kiíľó kiköti, hogy jogosult a pźiyćlzatot eľedménýelennek nyilvánítani, amennyiben olyan
tevékenysé g végzése érdekében torténő bérbevételi aján|at érkezik, amelyet az Önkorm źnyzat
nem preferá|, tovétbbájogosult a pźiyźnat eredményét a helyiségben végzendő tevékenýség
tekintetében a benffi t ott aján|attól eltérő feltétellel megállapítani.

4. A páiyázaton tiĺrténő ľészvétel feltételeĺ

Az aj ánlattevő ré szt vehet a p á|y ázaton amennyib en :

a) megvásáro|ja aPá|yazati dokumentźĺciőt, és az ęľ.ő! szőIo igazolást csatolja,

b) a, ajan|ati biztosíték ĺisszegét megfizeti és azhatáĺidőn betül beérkezik'

c) az ajtnlatok leadásanak határidej éíg az ajtnlatátbenyujtja.

A Kiíró kiköti, hogy az ajánlattevó magánszemély nem lehet.

5. Az ajánlat tartalmi kiivetelményei

A veľsenyeztetési eljáľás nyelve amagyat.

Az ajánlattevőnek:

a.) az aján|atbarl kozölnie kell a nevét/cégnevét, székhelyét, adószámát, adóazonosítő szárnát,
cég esetében cégszámát, képviselójének nevét és eléľhetoségét' bankszámIa számt/-, az
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel ľendęlkezik.

b.) az ajźn|athoz kell csatolni a pá|yázott nem lakás célú helyiségnek megfelel ő aján|ati
biztosíték befizetését visszavonhatatlanul igazo|ő átutalás teljesítését igazo|ő bankszámla
kivonatot.

c.) az ajźnlatban nyilatkoznia kell aľľól, hogy vá||alja a Pá|yázati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leírt szerzodéskötési és egyéb feltételeket, továbbá a ptiyázat céljának
megvalósítását. Az ajźn|attevőnek ajanlatában meg kell jelĺilnie a bérbevéte| iđőtartamźú".

d,.) az aján|atban nyilatkoznia kell anól, hogy ľá vonatkozőan a2OI5. évi CXLil , totvény 62.
$ (1) és 63. $ (1) bekezdésben foglalt kizátő könilmények nem állnak fenn.

e.) az aján|atban nyilatkoznia kell aľľól, hogy adó és adók módjáľa behajthatő koztartozása
nincs. E nyilatkozat me||é kell csatolnia a NAV igazo|ását arról, hogy nem áll fenn
koztartozása.

f,) az aján|atban nyiIatkoznia kell aľról, hogy Kiíróval szemben adó és bérleti díj tartozása
nincs, továbbá a Kiíróval szemben szeruodésben vállalt és nem teliesített kötelezettsése
nincs,

g') az aján|atbannyilatkoznia kell aľról, hogy ellene végrehajtási eljárás nincsen folyamatban.

Haazajźn|attevőegyénivźi|a|koző,fentiekentúl

h.) az ajźnlatźůloz csatolni kell a vźi|alkozői igazo|vánv 30 napnál nem ľégebbi hiteles
másolatát

HaazajánlattevónemegyénívźůIa|kozo'fentiekentúl

i.) az ajźln|atához csatolni kell a társaság 30 napnál nem régebbi hitęles cégkivonatát és a
tźrsaság képviseletére jogosultak a|áírási címpéldanyának eľedeti pé\ďanyát vagy hiteles
másolatát.

j.) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll vége|számolás alatt, ellene csőd-,
fe|számo|źls i é s v é greh ajtási e|j ár ás ninc s fo l yamatb an.
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k.) a, aján|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy anemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCu.
tciľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint tt|áthatő szetvezetnek minősül.

Az aján|attevőnek nyilatkoznia kell arról és igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló
20II. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés l. pontja szerint at|áthatő szervezet,me|yet az
eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatta| vagy végzéssel a szetvezetbejegyzéséľől
fud megtenni. Amennyiben ezen okiľat a|apjánnem igazolhatók a törvény 3. s (1) Ĺekezdés 1.
pontjában meghatározott feltételek, további okiratok becsatolása sztikségeš (pl: több mint
25oÁ-o.s tulajdoĺľral bíró jogi személy 30 napnál nem régebbi 30 napnál nem ľégebbi hiteles
cégkivonata, külftjldön bejegyzett cég esetén annak hiteles fordítása iš).

Amennyiben az ajtn|attevő nęm egyéni vá||a|koző, a versenyeztetési eljáľás során benyújtott
ajánlattń, továbbá az ajánlat mellékleteként benyújtott valamennyi iyilatkozatźú, cé-gszeru
aláírással kell ellátnia. Cégszeríi a|áírás során a cég képviseletére jogosuit szemé|ylszemelyek
a társaság kézzel, vagy géppęl írt, előnyomott, vagy nyomtatott cég''eu" a|á nevétlnevüket
onállóaďegyüttesen lrja/írjak alá hiteles céga|áírásinyilatkozafuknak megfelelően.

A Bonyolítő az aján|attevőt - az osszes ajánlattevó sztlmáraazonos feltételekkel - ajánlott,
téľtivevényes levélben, 5 munkanapos határidő kitiĺzésével felszólítja az ajánlattalkapcsolatoś
formai vagy tartalmi hiĺányosságok pőt|ásźľa, amennyiben a szükséges nyilatkäzatokat,
igazolásokat nem megfelelően, ill. nem teljes körűen csatolta. Amennyň en aZ ajźn|attevo a
felhívás kézhezvételét követően az abban megjelölt határidőre ahiáný nem, Vagy nem te1jes
köľrien pótolja, úgy ajźn|ata a hiánypótlási hataridő elteltének napját kovető nuptol
érvénýelennek minősül, és a pá|y ttzat tov ábbi részében nem vehet ľészt.

A Bonyolítő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelĺitt hiányokľól és a hiánypótlási
hatráľiđőről egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes aján|attevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet ki az ajánlatmódosításaľa.

Nincs helye hiánypőtlási felhívás kibocsátásának, és az aján|attevó ajźn|ata érvénýelennek
minősül, amennyiben

a.) az ajánlati biztosíték összege a pá|yázati dokumentáció 1' pontjában meghatározot1
határiđón b elül nem kerül j óváí r ásr a a Ki író b ank szám|áj źn.

b.) nem jelöl meg béfleti díjat.

6. Az ajánlat foľmai ktivetelményei

A pá|yázó ptiyázatát zárt, jelzés nélküli boľítékban, 1 példányban ktiteles az ajánlatok
benyújtására nyitva áIIő határiđoben és helyen, az adott páIyázatrautaló jelzés sel, a páIyázati
felhívásbanmeghatétrozottmódonbenyújtani.

Az aján|at minden oldalát folyamatos számozással kell ellátni és iissze ke|l fűzni. Az
oldalak sorľendjét a Í1. sz. metléklet tarta|mazza.

Azfuatot|eztľt, sértetlen boľítékban, személyesen, kézbesító vagy futĺíľ útján vagy postai úton
lehet benyújtani. A borítékľa kizarő|ag apáIyázattátgyátkell ráíľni, az a|źlbbiakszerint:

,, Budapest VIII. kerület József krt. 59.61. 36780l0tN6 hľsz..ú, nem lakás céIjáľa
szolgálĺi helyÍség bérbevétele''

A Bonyolítő|ezźttat|anvagy sértilt boľítékot nem vesz át.

A Bonyolítő az ajén|attéte|ihatáriđő lejárta után csak abban az esetben vesz át ajtn|atot,ha az
ajánlattevő vagy meghatalmazottja az aján|atÍételi hatáľidő előtt az ajźn|attételi felhívásban
megjelölt helyen megjelent, de azt méltĺínyolható okból a Bonyolító érdekkĺjrében felmerült
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okból nem tudta időben benffitani (pl.: soľban állás). A Bonyolító minden ajánlattételi
határidőn túl benyujtott aj iĺnlatot éľvénytelennęk nyilvánít.

Amennyiben az ajánlattevő a versenyeztetési eljárás báľmelyik szakaszéĺban meghatalmazott
iftján jár el, a teljes bizoĺyítő erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás ęredeti példanyát is
mellékelni ke|| az ajźn|athoz. A Polgaľi Perrendtartás |96. $-a szerint a teljes bizonyító eľejri
magĺínokiratnak az alábbi feltételek valamelyikének kel 1 me gfelelni e :

a) akiá||ítő az okfuatot sajźtkezuleg írta és a|áírta;

b) két taĺlu az okiraton aláírźĺsáva| igazoIja, hogy a kiállító a nem tůtaIa íľt okiľatot előtttik
írta aIá' vagy a|áirását előtttik sajátkezu a|áfuásźnak ismeľte e|; az okiraton a tanfü
lakóhelyét (címét) is fel kell tiintetni;

c) akiál|itő a|áirtsavagy kézjegye az okiľaton közjegyző által hitelesítve van;

d) a gazdáIkođő szervezet áIta| üzleti kĺjrében kiállított okiľatot szabźiyszeriien a|áírták;

e) tigyvéd fiogtanácsos) az źůtaIa készített okirat szabźůyszerti ellenjegyzésével bizonyítja,
hogy a kiállító a nem tita|a írt okiľatot előtte írta a|á, vagy aláírtlsát előtte saját kězí
aláirásának ismerte ol, illetőleg a kiáI]litő minősített elektronikus a|áírćsáva| a|áírt
elektronikus okirat tarta|maazigyvéđ á|ta|készitett elektronikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláíľást helyezett el.

Amennyiben az ajánlattevő egyéni véila|koző, a versenyeztetési eljarás során nevében
nyilatkozatot maga vagy meghata|mazottja iltján tehet. Amennyiben az aján|attevo jogi
személy vagy egyéb szervezet, a veľsenyeztetési eljáľás soľán nevében nyilatkozatot a
képviseleti joggal ľendelkező személy, vagy e jogi szemé|ylszervezetmeghatalmazottja tehet.

7. Az ajánlat módosítása

Az ajźn|attevő az ajránlattételi határidő |ejártáig módosíthatj a vagy visszavonhatja páIyázati
ajźnIatźú, az aján|attételi hataľiđo |ejártát követően azonban a benyújtott ajźn|atok nem
módosíthatók.

Az ajánlati kötöttség az aján|aÍtételi határid ő |ejártának napjáva| kezdődik.

8. Ajánlati kiitöttség

Az ajánlattevő 60 napig teľjedő ajánlati kötöttséget köteles vállalni, amely az aján|attéte|i
hataridő |ejártának napjáva| kezdődik. Az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a
Kiírő az ajĺánlatok bíráIatáľa vonatkoző hatarid(5t ęlhalasztotta, ugy váIla|ja az aján|ati
kcitottsé g ugyanannyi nappal tĺjľténő me gho sszab bitását.
Az ajánlati kötöttség tarta|mának meghatározásźtraa Polgári Torvénykcinyvről sző|ó 2OI3. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) ľendelkezései irányadóak, ktilönös tekintettęI a 6:64. $-ra.
Az ajánlat olyan megállapođást, kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely |ega|ább a tcirvény
alapján lényegesnek tekintett szerzőďéses elemeket tarta|mazza, s egyértelmúen kitűnik
belőle, hogy az abban foglaltak rigyletkötési akaľatot tükľöznek, tehát a nyilatkozó -
elfogadás esetén _ aztmagźranézve kötelezőnek ismeri el.

Az ajźnlati kcltĺittség azza| jár, hogy ha a másik fé| az adott időhatĺíľon belül az ď1źn|atot
elfogadja, a szerzodés a törvény ľendelkezése folytán létrejĺĺn. Az ajanlat megtételével tehát
fiiggő he|yzet alakul ki, mely az ajźnlati kĺitöttség leteltével ér véget.

.( ,rfu
ĺ0

vidaknecs
Írógép
   



Amennyiben az ajáriattevő az aján|ati kötöttségének ideje alatt ajźn\atát visszavonja, a
b eťlzetett aj ánIati bizto sítékot elve szti.

A Kiíró az aján|ati biztosítékot a fe|hívás visszavonása, az eljáľás eredménytelenségének
megá|Iapítása esetén, illetve _ az ajźn|atok elbíľását követően _ a nem nyeľtes ajánlattevők
részére köteles a kĺjzléstől szźmitoÍt 15 munkanapon beliil visszafizetni. A Kiíľó- az ajźn7ati
biztosíték után kamatot nem fizet, kivév e, ha a visszaťĺzetési hataridőt elmulasztj a

9. A páIy źlzatok bontása

A páIyazati ajánlatokat tarta|mazo ztrt borítékok felbontását a Bonyolítő végzi a pá|yazati
felhívásban megjelölt időpontban. Az ajén|atok felbonttsán, a Bonyolítón kívül megiízott
jogi képviselőjének is jelen kell lennie, tovźlbbájelen lehetnek az Ąán|attevők, va|amint az
általuk írásban meghatalmazott személyek. A képviseleti jogosultságot megfelelően igazolni
kell (szemé |y i igazolvány, meghat aLmazás).

Az ajtn|attevők a bontás időpontjáról külön éľtęsítést nem kapnak. Az aján|atok felbontásan
jelen lévők jelenlétük igazo|ásárajelenléti ívet íľnak alá.

Az ajánlatok felbontásakoľ a Bonyolító ismerteti az ajanlattevők nevét, lakóhelyét
(székhelyét), az általuk felkínált bérleti đíj aján|atot, az ingatlanban végezni kívánt
tevékenysé get, az egyéb vállalásokat.

Azaján|attevo afenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Bonyolító az ajánlatok felbontásárő|, az aján|atok ismertetett tarta|mtrő| jegyzőkönyvet
készít, amelyet az ajánlaÍtevőknek eľre vonatkozó igény esetén átad, illetve ńegküld. A
jegyzőkönyvet a Bonyolító képviselője és a jegyzokönyvvezető írja aIá, és a bontáson
megj elent ajźm|attev ók kcizül felkért személyek aláírásukkal hitelesítik.

I0. Az aján|at éľvénytelenségeinek eseteÍ

A Bonyolító érvénytelennek nyilvanítja az aján|atot,ha

a.) a felhívásban megjelölttől eltéľő módon (elektľonikus úton) kézbesítették,

b.) az ajźn|attevó az ajźn|attéte|i hatéridőn tút nyújtotta be aján|atát, vagy az ajźn|at" az
ajánlattéte|i hataľidőn tul éľkezik be.

c.) azt olyan ajźn|attevő nyújtotta be, aki az onkoľmźnyzatÍa| szembeni koľábbi fizetési
kotelezettségét (helyi adó, bérleti đíj, stb) nem teljesítette,

d.) apá|yázatotĺem a Kiíró áIta| jőváhagyott.tartalmú nyomtatvĺĺnynak megfelelő formában
és adatokkal nyújtotta be,

e.) az aján|aÍtevőnek a páIytz;ati dokumentációban szeľeplő iratokat, igazolásokat nem, vagy
nem aZ előíľásnak megfelelően csatolta, ideéľtve, ha az aján|attevő nem csatolta anő|
szóló nyilatkozatát, hogy nincs koztntozźsa, (adő, vĺím, tarsadalombiztosítási jĺírulék és
egyéb, az áIIarrlháztartás más alľendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége), ha
ezek csatol ásttt. a p źt|y ázati kiírás e|oírta,

f.) az aján|at nem felel meg a pá'|yázati dokumentációban meghatátozott feltételeknek, vagy
az ajánlattevő nem tett apáIyázati dokumentáciőbarl foglaltaknak megfelelő ajźn|atot,

g.) az aján|attevő valótlan adatot kcĺzcĺlt,

h.) az ajánlattevő a hiáĺypőtlási felhívásban foglaltaknak a ľendelkezés&e á||ó hataridon
belül nem vagy nem teljes köníen tett eleget,
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i) amennyibęn az ajźnlatban foglalt tevékenységi kcir végzését magasabb sziĺtu jogszabáIy
kizárja.

Azeljtrás további szakaszábannem vehet tésztaz, aki érvénytelenpáIyázati ajánlatot tett.

11. A pálJyázati ajánlatok elbíľálása, az e|bírźiáls szempontjai

A Bonyolítő apáIyźnati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult
megvizsgźl|ni az aján|attevők alkalmasságát a szerzőđés teljesítéséľe, és ennek során a csatolt
dokumentumok eredetiségét is ellęnőľizheti.

A benyújtott. ajánIatok a|apjan a Bonyolító értékeli apźtlytnatokat, meghatározza a benyújtott
pá|yázatok soľľendjét, és javaslatotteszaKiírónak apáIyazateredményének megállapítására.

Ameĺrnyiben a benýjtott ajánlatok alapján tcibb ajánlattevő a meghaÍźrozott értékelési
szempontok szerint a legmagasabb pontszźrnot éri el, a Bonyolító a második fordulóban _
ezerl ď1tnlattevőktől _ ÍĄ aján|atot kér. Amennyiben ismételten azonos ajánlatok érkeznek,
Bonyolító addig kér be újabb ajánlatokat, ameddig olyan ajánlat nem érkezik, amíg nem
vźiaszthatő ki a meghatáľozott éľtékelési szempontok szerinti legmagasabb pontszámot elérő
ajźnlat.

A pá|yázatok eredményét a Kiíró állapítja meg. A pá|ytnati ajánlatok eľedményét Kiíró a
bontástól számitoÍt 60 napon beliil állapítjameg. Az eredmény megállapitásának határideje
egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Az uj határidőľől, illetve annak
fĹiggvényében az aján|ati kötöttség időtartamának meghosszabbításaľól a Bonyolító köteles
hirdetményi úton tĄ ékoztatni az éľintetteket.

A Kiíró a pá|yázati dokumentációban meghatározott éľtékelési szempontok alapján áI|apítja
meg a pźiyázat eredményét és rangsoto|ja a pá|yázati ajánlatokat. A páIyźzat nyeľtese az, aki
a pá|yázati dokumentációban rogzített feltételek teljesítése mellett a meghatźrozott értékelési
szempontok a|apján legjobb ajánlatott tette.

A Kiíró jogosult a páIyázat eľedményét a benyújtott ajánlatban foglaltaktól eltérő feltétellel
megállapítani.

A Kiíľó a Ptk. 6:74 $ (2)bekezđése alapjĺín kiköti, hogy a pá|yázati felhívásban foglaltaknak
megfelelő, legkedvezőbb ajarllattevővel szemben is fenntartj a a jogát aľra, hogy ne kossön
béľleti szerzóďést.

Az e|bírá|áls fő szempontja:

a legmagasabb béľleti díj iisszege.

A pá|yázati ajánlatok elbírálása során a Kiíró írásban felvilágosítást kéľhet a pá|yazati
ajánlattevőtó| az ajánlatban foglaltak pontosítása éľdekében. A Kiíľó a felvilágosítás kéréséről
és annak ÁrtalmárőI haladéktalanul írásban éľtesíti a többi pá|ytzati ajánlattevőt is.

l2. osszeféľhetetlenség

A versenyeztętési eljárás soľán összeféľhetetlenséget kell megállapítani, ha a versenyeztetési
eljárás bonyolításában vagy az ajźtnlatok elbíľálásában olyan személy vesz részt, aki maga is
ajáĺ|attevo,vagy

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

b.) annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,

c.) akitől bĺíľmely oknál fogva nem viíľhatő eI az ügy elfogulatlan megítélése.
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13. A pályázati e|járáls éľvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

A Kiíró érvénýelenné nyilvanítja a versenyeztetési eljárás, ha

a.) az osszeférhetetlenségi szabályokat megsértették'

b.) valamelyik ajanlattevo az eljárás tisńaságát vagy a többi ajánlattevő éľdekeit súlyosan
sértő cselekményt követ el.

A Kiíľó eredménýelennek nyi|vánítja az e|jtĺrást,ha

a.) nem érkezett aján|at,

b.) az ajźn|attevőkkizźnő|ag érvénytelen ajtln|atot nyújtottak be,

c.) az ajánlatok bftá|ata során a Bonyolító az összes ajánlatot érvénytelenné irćnyította,

đ.) az onkormán yzat érďekeinek védęlmében.

Eredménýelen eljaľás esetén a Kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásról.

14. Eľedményhiľdetés, szerződéskötés

Apźtlyázat eredményéről a Kiíró legkésobb 2017. május 08-ig dcint, amelyről Bonyolító 15

napon belül valamennyi ajttnIattevót írásban értesíti.

A Bérbeadő apźiyázatnyertesévela dĺjntés átvételétkövetően az Önkormányzattulajdonában
álló nem lakás céljáľaszoIgéllő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI. 20.)
önkormányzati rcnďe|et 18.$-ában foglalt hattľidon belül bérleti szerződést kot. A nyeľtes
ajttn|attevő visszalépése esetén a bérbeadó jogosult a pá|yázati eljĺíľás soron ktjvetkező
helyezettjével béľleti szerzőďést kötni, amennyiben a pá|yázat eredményének
megá||apításakoľamásodiklegjobbajtnlatmeghatározásrakerült.

A nyeľtes ajttnlattevő esetében a befizetett ajtlnlati biztosíték a ťlzetendő óvadék összegébe
beszámításra kerül, azonban ha a szeľződés megkotése az ajánlattevonek felróhatő, vagy
éľdekköľében felmerült más okból hiúsul meg, az aján|ati biztosítékot elveszti. Az elvesztett
ajźtnlrati biztosíték a Kiírót illeti meg.

15. Egyéb rendelkezések

Azingat|artok megtekinthetők a dokumentáciő I. pontjában megjelcilt időpontban, azonban a
megtekintés időpontjaľól a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársával.

Az aján|attevő az ajánlatok felbontásig kötelęs titokban taĺlani az ajáriatźnak tartalmát, és a
Kiíró által a részletes đokumentációban vagy báľmely módon rendelkezéséľe bocsátott
minden téný, információt, adatot kĺjteles bizalmasan kezelni, aľľól tájékoztatást harmadik
személynek nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finanszíroző bankkal és konzorciális
aján|at esetén a résztvevőkkel való kapcsolattart ásta. Ha az aján|attevő vagy az érdekköľében
álló más személy apáIyazat titkosságát megsértette, a Bonyolitő az ajźn|atát éľvénýelennek
nyilvánítja.

A Bonyolító az ajáĺ|atok tartalmát a pźĺ|yázat |ezárásáig titkosan keze|i, tartalmukľól
felvilágosítást sem kívrilállóknak' sem apttlytnaton ľésztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajźnlatokatkizáro|ag elbíľálásrahasznáIhatja fel, más célú fę|haszná|ás esetén az
aj ánlattevővel külön meg kell aľról állapodnia.

A Kiíľó a pá|yazati e|járás soľán készitettjegyzők<inyvekęt, dokumentumokat köteles 5 évig
megóizní, továbbá ilyen jellegtí ellenőľzés esetén az e||enőtzést végző szery, személyek
rendęlkezésére bocsátani.
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A jelen dokumentációban nem szabáIyozott kéľdésekben a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuáľosi onkormányzatKépviselő-testületének 13612016. (VI. 02.) határozata, valamint a
vonatko zó e gyéb j o gszab áIyok rendelkezé s ei az ir źny adő ak.

Budapest,

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormtnyzat

nevében eljáľó

Józsefvĺírosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.

Mellékletek:
1 . számű melléklet: Jelentkezési lap egyéni vá||a|kozők sztlmźlra
2. szćtmu melléklet: Jelentkezési lap jogi személyek és egyéb szervezetek szćtmćra
3. számumelléklet: Ajĺánlati összesítő
4. számu melléklet:Nyi|atkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásľól,

végľehaj tási elj aľásľól
5. szźtmu melléklet: Nyilatkozat a pá|yazati feltételek elfogadásárő|, szerződéskötésről,

szerződéskĺltési képességről, ajtn|ati kötöttségről
6. számt melléklet: Nyilatkozat Kiíľóval szemben fennálló 1'artozźsró|, továbbá adó és

adók mó dj ríľa behaj that ő ko ztartozásr őI
7, száłnumelléklet: Nyilatkozat pénzugyialkalmasságról
8. szźlmtmelléklet: Nyilatkozat abanksztlm|asztlmĺő|
9. számtmelléklet: Nyilatkozat a szervezet atláthatősźlgáĺőI
10. sztntÚmelléklet: Bérleti szęrzodéstervezet
11. számumelléklet: osszefoglalő a benyújtandó ajtĺnlat foľmai és taľtalmi

követelményeiľől
12. számumelléklet: Altalánostáiékoztatő

)í
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1. számú melléklet

a Budapest VIII. keľĺilet, József krt. 59-61. 36780l0ĺN6he|yrajzi számú nem lakás
céIjáľa szolgáló helyiség béľbeadása

Jelentkezési lap

egyén i vá llalkoz ők számár a

Budapest,

lr)4
,ĺf

Azajánlattevő neve:

Székhelve:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

ĚTnnlon nímc.

AL^ 1.: A

Bankszámlaszáma,.

Meshatalmazott neve':

Telefonszáma:

Faxszáma.,

E-mail címę:

' Meshatalmazott esetén

aiánlattevő aIáírása
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2. számú melléklet

a Budapest VIII. keriilet, József kľt. 59.61. 36780l0lil6 helyľajzi számú nem lakás
cé|já'ľa szolgáló helyiség béľbeadása

Jelentkezési lap

jogi személyek és egyéb szervezetek számáľa

Budapest,

.r{
,( lo

,{ŕ

Jogi szemé|ylszewezet neve'
cégformźĄa:

Székhelve:

Postacíme:

Te1efonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

Statisztikai számie|:

C é gnyilvántartási/nyi lv ántartásj
ą'zĄrne'

Adószáłna:

Számlav ezető bankj anak neve :

Bankszám|aszáma:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meehatalm azott nevez:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

2 Meghatalmazott esetén

césszenJ a|áírás
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3. számú melléklet

a Budapest VIII. kerület, József kľt. 59-61. 36780l0ĺN6 helyrajzi számú nem lakás
céljáľa szolgáló helyiség bérbeadása

AJANLATI OSSZESITO

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

.l...l'.. helyrajzí számú nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiség bérbeadására kiíľt
pá|yázatra aján|atomat az alt.ŕbiakban foglalom ossze:

Nettóhavibérletidíjajánlat: ...... .'.........Ft

Bérbevétel idotatama* : határozat|an l hatfu ozott idó : . . . . . . . . . .év

A bérbevétel cé|ja/ helyiségben végzendő tevékenység:

Szeszesitalt *kívánok forga|mazni / nem kívanok forga|mazni.

(A helyiségben végezni kĺvánt tevékenységhez szükséges TEÁOR körrel ľendelkezni kell.)

Egyéb vállalások:

Budapest,

aj án|attev ő aIáfu ásal c é gszeru aIáír ás

A *-gal megjelölt résznél a megfelelő szĺiveg aláhuzanđő.

É
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4. számú melléklet

a Budapest VIil. keľület, Jrizsef kľt. 59-61. 36780l0lV6 helyľajzi számű nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadása

NYILATKOZAT

VégelszámolásróI, csődeljáľásrĺĺl, felszámolásľĺó|, végľehajtási eljáľásľól

Alulírott. (név) kijelentem, hogy az egyéni
vállalkozásom el len vé grehaj tás elj ĺĺľás folyamatb an * vaďnincs

Budapest,

aján|attevó a|źitása

Alulírott
(ogi szemé|ylszewezet neve) képviseletében kijelentem, hogy attxsaságlszetvezet

. végelszámolás a|att *áIVnem źil

. ellen csődeljaľás folyamatban *vaďnincs

o ellen felszámolási eljarás folyamatban *vaďnincs.

o végľehajtási eljaľás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

,vĺ
/ť
lr

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

cégszeľű alźńrás
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5. számú melléklet

a Budapest VIII. keľület, Jĺizsef kľt. 59-61. 36780/0IN6 helyľajzi számrĺ nem lakás
cé|jára szolgáló helyiség béľbeadása

NYILATKOZAT

a pá.Jy ánatĺ feltételek elfo gad ásáľĺól'

szerződéskiitésről'

szerződésktĺtési képess égr ő|,

aj ánlati kiitöttségľől

Alulírott.
.......(név/jogi személylszewezet neve) kijelentem, hogy a pźiyázattźtrgytń ľészletesen

megismertem, az ajánlattétel feltételeit, a pźiyźnati kiírást magaÍnÍa nézvę kötelezőęn
elfogadom.

Nyilatkozom, hogy a helyiséget megtekintetem, az ál|apotát megismeľtem és azt elfogadom.

APźtlyázathoz mellékelt béľbeadási szetzodés szövegét megismertem és elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyarországon bérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pályázati dokumentációban szereplő 60 napos ď1án|ati ktĺtöttséget
vállalom. Amennyiben a Kiíľó az ajźnlatok birźt|atźú elhalasztotta, íLgy vállalom az ajŕn|ati
kĺitöttség ugyanannyi nappal történő meghosszabbítását.

Budapest,

Í
u?7.yí

,ĺ3

aján|attevó a|źirźsa l cégszeru a|áírás
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6. számú melléklet

a Budapest YIII. kerůilet, Jĺízsef kľt. 59.61. 36780l0ĺN6 helyľajzĺ számrĺ nem lakás
eé|jára szolgáló helyiség bérbeadása

NYILATIKOZAT

Kiíľóval szemben fennálló ť*artozásról, továbbá adó és adók módjára behajtandó
kőztartozásrő|

Alulírott ...... (minta.....

.. Úogi szeméIylszervezet neve) vezetó tisztségviselője) kijelentem, hogy az
ajánlattevőnek,

- Kiíróval szemben bérleti/hasznáIati-, kapcsolódó kĺjzüzemi- és külcjnszolgáltatási díj
tartozása * vanJ nincs;
- Kiíľóval szemben szerzoďésben vélla|t és nem teljesített kötelezettsége * vanJ nincs;
- Kiíróval szembenađotartozása * vanJ nincs;
- Kiíróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása * van/ nincs,

melyeket az a|ábbí okiratokkal igaz o lok :

1.

2.

továbbá kijelentem, hogy adó és adók mődjára behajtandó końartozásom nem ál1 fenn,
melyet a30 napnál nem régebbi NAV á|talkiá||itott nullás igazolással igazolok.

Budapest,

ajtn|attev ő a|áír ásal cé gszerll a|áir ás

)(

ło
ŕ,-,r

4 *-gal jelcjlt résznéI a megfelelő szĺlveg alźůlinanđő.

vidaknecs
Írógép
   



7. számú melléklet

a Budapest VIII. keľület, József kľt. 59-61. 36780l0lÁJ6 helyrajzi számú nem lakás
céljáľa szolgálĺí helyiség béľbeadása

NYILATKOZAT

Pénziigyi alkalmasságľĺiI

Alulírott ....... (mint a

..' fiogi szemé|ylszervezet neve) vezető tisztségviselője,) kijelentem, hogy a
pályázat tźtrgyát képező ingatlan bérleti díjanak megťrzetésére képes vagyoWaz á|ta|am
képviselt jogi szeméIylszervęzet képes, a bérleti-, kozuzemi és külonszolgá|tatási díj
megf,lzetéséhez szükséges anyagi eszközök a ľendelkezésre állnak.

Budapest,

aján|attev o cégszeru aIáfu ása

/,,r.n'
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8. számú melléklet

a Budapest VIII. keľület, József kľt. 59-61. 36780ĺ0lN6 helyľajzi számű nem lakás
céIjáľa szolgáló helyiség bérbeadása

NYILATKOZAT
a bankszámlaszámľĺil

A ptl|ytnati felhívás visszavonása, a pá|yázati eljáĺás eredménytelenségének megállapítása,

illetőleg _ az ajánlatok elbírálását követően _ más ajźn|attevó nyeľtessége esetén kérem az

źita\arn] a jogi szeméIylszewezet źĺIta| befizetett ajánlati bi*osíték összegét az alábbi

b ankszáml aszźtmr a vi s szautalni :

Bankszáml av ezeto pénzintézet: . . . . . . .

Bankszámlaszźlm.....

Bankszámlával rendelkeznij o gosult :

(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

aj ánlattevő a|áir ásal cé gszeru a|áír źs

ż{ŕ

)-I- *7
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9. számú melléklet

a Budapest VIII. keriilet, József kľt. 59.61. 36780l0lÁJ6 helyrajzi szálmű nem lakás
céljára szolgálĺi helyiség bérbeadása

NYILATKOZAT

Alulíľott ..... (név), mint a

fiogi szemé|ylszervezet neve) vezeto tisztségviselóje kijelentem, a
társaságlszervezet anemzeti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1.)

p ontj a szeľinti ftIárhatő szerv ęzetnek minő süI.

Atlátható szęrvezetnek minősül :

b) az o|yan belfijldi vagy külftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdtl|kodó szeľvezet, amely

megfele| a következo feltételeknek:

ba) - a nyilvánosan mĺik<'do ľészvénýiáľsaság kivételével - tulajdonosi szeĺkezete, a pénzmosás és a terroĺízmus

finanszírozasa megelozéséľől és megakadályozásáról szóló ttiľvény szerint meghatáÍozott tényleges tulajdonosa

megismerheto,

bb) azEurópai Unió tagál|amában, az Európai Gazdasági Térségrol szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági

Egytittműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendęlkezik adóilletőséggel, amellyel

Magyarországnak a kettos adóztatás elkertiléséľől szó|ó egyezménye van'

bc) nemminősül atáľsasági adóľól és azosńa|ékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenorzött kĺilft'ldi táľsaságnak,

bd) agazdźikodó szervezetben közvetlenĺil vagy k<izvetetten ttibb mint25o/o-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijogga|

bíĺó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) a|pont szerinti

feltételek fennállnak;

c) az a civl| szeÍvezet és a vízi társulat, amely megfelel a következo feltételeknek:

ca) vezető tisztségviseloi megismerhetok,

cb) a civil szeÍvezęt és a vizi társulat, valamint ezek vezeto tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

25%o-ot meghaladó ĺészesed éssel,

cc) székhelye azEuĺópai Unió tagállamtlban, az Európai Gazdasági Térségrol szóló megállapodásban, részes államban, a

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagźi|amában vagy olyan államban van' amellyel Magyarországnak a

kettős adóztatás elkerüléséről szó|ó egyezménye van.

Fentieket aZ alábbi okiratokkal i gazo lok :

1. Eredeti, 30 napnál nem ľégebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervęzet

bejegyzéséről',

Kijelentem, a fenti ingatlan bérlete idószakában a jogi szemé|ylszęrvezet tekintetében nem

teľvezĺink olyan vźłItozást, amely míatt ajogi szeméIylszervezet mźtĺ nem minősülne átlátható

szervezetnek.

Tudomásul veszem' hogy amen-nyiben bármiféle vźitozás miatt a jogi szemé|ylszervezet. már

nem minőSülne átláthatő szeruezetnek, a béľbeadó a bérleti szeÍzőđést jogosult felmondani.

Budapest,

2.

ft /'r
Ąźn|attev o a|źft ása/ cégszeru aláir ás
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10. sząmú melléklet

Helyiség béľletĺ szerződés teľv ezete
határ oz ottl}ĺ atár ozatIan ĺ d ő ľe

/egyoldalrĺ kiitelezettségvállalási nyilatkozattal egyiitt éľvényes/

amely egyrészről

a Budapest F'őváľos VIII. keľiĺlet Józsefvárosi Onkormányzat (1082 Budapest, Baross u.

63-61. ađőszáma: 15735715.2-42 a továbbiakban: onkormányzat), mint a bérlemény
tulajdonosa és bérbeadója(a továbbiakban: Béľbeadó) megbizásából és meghata|mazásźlbő|

eljáró Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Kiizpont Zrt. (1083 Budapest, Losonci v 2, cégszáma:

0I-09-265463, aďőszáma: f5292499-f-42; képviseli: ..vagyongazdálkodási
igazgatő)
másľészről

Cégnév
Székhely:
Cégjegyzékszźtm:
Adószáma:
Képviselő neve:
Anyja neve:
Születési helye és ideje:
Telefonszám:
Lakcím:
Személyig., szám..

Lakcímkártya szám:
mint béľlő (a továbbiakban: Bérlő)
(a Bérbeadó és Bérlő a továbbiakban együtt: szerzőđó felek) kĺjzĺjtt jott létľe alulíľott helyen
és napon aza|ábbi feltételekkel:

1.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Onkormányzat tulajdonát képezi a
Budapest VIII. keľůilet, ......... ... he|ytajzi szźml alatt nyilvántaľtott, a ................... szám
a|attta|źiható .. ... m2 alapterületu (tulajdoni lapon: .. . . ..) I. emeleten elhelyezkedő nem lakás
céIjua szolgáló helyiség (a továbbiakban: ).

2.

A Budapest Főváľos VIII. keľület Jőzsęfvźtľos onkoľmáĺyzat Képviselő-testülete a ...l.......
(...........) számuhatározatában dcjntĺjtt a bérleménynek _ üres helyiségként - a Béľlő részére

nvilvános egyfordulós pálvázat nveľteseként t<jľténő béľbeadásáľól
határozat|anlhatározott időľe. Erre tekintettel a Béľbeadó a jelen bérleti szeľződéssel bérbe

ađja, a Béľlő pedig megtekintett állapotban béľletbe veszi az 1. pontban megha

,f

I?"
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bérleményeket. A Bérlő kijelenti, a bérleményeket megtekintette, az á|Iapotźú ismeri, azt
elfogadja.

3.

A szerzođó felek ľogzítik, hogy az onkoľmáĺyzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésből
eredő bérbeađói jogok _ ezen bęlül a bérleti közmű díj - és terhelik a béľbeadóí
kotelezettségek. A Bérbeadó a bétbeadás tekintetéb ęn aZ onkoľmanyzat megbizása a\apjtn,
helyette és a nevében jár el. A szeľződésből eredő igények érvényesítésére bíróságok és
hatóságok előtt az onkoľmányzat jogosult.

4.

A szerződo felek rögzítik, hogy aBérlő a bérleményt . céIjáta veszi béľbe.

Béľlő kijelenti, hogy a szerzőďés megkötése időpontjában aĺemzeti vagyonľól szó|ő 20II.
évi CXCVI. töľvény 3. $. szerinti át|éthatő szervęzetnek minősül. Tudomásul veszi, ha a
béľleti időszak alatt a tulajdonosi szerkezetében beállott változás folytán már nem minosül
át|áthatő szervezetnek. a bérbeadó a béľleti szeľződést azonna|ihatźi|ya| és kártalanítás nélkül
felmondhatja.

A Béľlő tudomásul veszi, hogy a bérleményekben folytatni kívant tevékenységgel
kapcsolatban az engedéIyezo hatóságok, szakhatóságok és kozizemi szolgá|tatók (a

továbbiakban együtt: hatóságok) nyl'Iatkozattń, illetve a jogszabá|y szerínti tulajdonosi
hozzájáruLást neki kell megszeręznie. Eľľe tekintettel a Béľbeadĺó nem szavatolja, hogy a
Béľlő a helyiségben az źita|a kívant tevékenységet folytathatja. Amennyiben a jelen pontban
meghatározott tevékenység a Bérlőnek nem felróható okból, az előbbi hatóságok elutasító
döntése miatt nem végezhető, a felek a bérleti szerzođést közös megegyezéssel felbontjak.

Béľlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége megkezdése előtt a jelen béľleti
szeľződésben megállapított helyiség hasznáIati módja megvá|toztatásához a táľsasház
be|eegyezó ny||atkozata szükséges lehet. Ha a beleegyezést nem kapja meg' a béľbeadóval
szemben kźĺr- vagy megtérítési igénnyel nem léphet ťę|.Ez esetben a felek a béľleti szerzóďést
közos megegy ezéssel felbontj ak.

A Béľbeadő az I. pontban meghatttrozott bérleményeket határozat|an időľe adja béľbe a
Béľlőnek.
A bérleti jogviszony kezdete: a szeľződés kelte

A bérleti díjf,lzetési kötelezettség kezdete: ..-
A bérleti jogviszony vége: határozott idejű esetén a Ptk. 6:339. $ (2) bekezdése szerint.,
hatźrozat|an idejű esetén, 30 napos felmondási hatáľidő kikiitésével.

6.

A szerzođó felek a bérleti jogviszony kezdetén a bérleti díiat ...........- Ft/hó + ÁF'A ) azaz
...... forintlhő + AFA összegben hatźlrozzźtk meg. A Béľlő tudomásul

veszi, hogy a bérleti díj évente, az adott év januar l-től a KSH által kozzétett e|őzó évi
inflációs index mértékévęl emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja.'.....
januźr hónap. A januáľ havi emelés összege febľuár hónapban keľül számlázásra'

A Béľ1ő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony bármilyen megszűnése
esetén a 31. pontban foglalt kiĺirítési kötęlezettségének nem tesz eleget, a bérleti szęrzodés
megszűnését követő naptól a helyiség tényleges kiürítéséig a jogcím nélktili hasznáIat uttn
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havonta, a bérleti jogviszony megszűnésének időpontjában iranyađó bérleti díjjal azonos
összegű hasznáIati díjat kell megfizetnie. Ahasznźiati díjról a Bérbeadó nem állít ki havonta
szźmťláí-, csak utólag, a haszntiati díj megfizetése után. A haszná|ati díjat havonta előre,
minden hónap 15. napjáig kell megfizetni a bérleti díj megfizetésére szo|gáIő - a bérleti díjról
kiállított utolsó havi számlán levő _ bankszámlára l.rlrténo átutalással. Amerrnyiben a
bankszámlaszttm váItozík a Bérbeadó enől tájékoztatást ad. A hasznźtIati díj akkor tekinthető
teljesítettnek, ha az a taľgyhónap 20, napjáig a Bérbęadó bankszámlájan jőváításra kerĹil. A
haszná|ati díj késedelmes ,ťrzetése esetén a Bérbeadó a Polgári Tĺirvénykönyvben
meghatározottkésedelmikamatotszámitjaf eI,

,7

A Bérlő egyéb ťlzetési kötelezettségei:

Yiz és csatoľnadíj lváItozől A szeruodés kötésekor ...........'-Ft/hó + AFA, évente a
bérbeadó á|ta| meghatáľozott összegľe vá|tozik. A
Szolgáltatóval kötött megállapodás alapjáĺ fizetendő.
Amennyiben a helyiségben i$ vízőralvizőrtlk felszeľelése
megtĺiľténik, és a Szolgáltatőva| kötött megállapodást a
Béľlő bemutatja, az áta|źtnydrj torlésľe kerül. Az áta|ánydij
összege egyénileg (az adoÍt háze|szźĺnolás alapján) kerül
kiszámolásra.

A' szerződés kötésekoľ 2.091..Ft/hó + ÁFA, évente a
b érbeadó által me ghat ár o zott ö s sze gre v áIto zIk.

A S zo l gáltatóval kötött me gál l apo d ás a|apj tln fizetendő'

A S zo l gáltatóval kĺjtott me gá1l ap o d ás a|apj án ťlzetendő .

Szolgáltatóval kötött megállapod ás a|apjtn fizetendő.

Szemétszállítás díja:

Aľamdíj lvá|tozől

Gáz szolgttltatás díja lvá|tozől

Fűté s s zo 1 g áltatás l v á|to zo l
A f,lzetési kötelezettség összege avonatkozó ręndeletekváItozásaesetén módosul.

A Béľlő az e\őbbifizetési kötęlezettségek teljesítését vállalja.

8.

A Bértő a havi bérleti díjat havonta előre, atźtrgyhőnap 15. napjáig köteles megťlzetni, a
Bérbeadó nevében kiállított szźmla a|apján, a sztlm|án szereplő bankszámlára. A bankszámla
száma a bérleti szerzőđés megkötésének időpontj ában 1043387-00028864-00000008 (K&H
Baflk ZÍt)' A bankszámla száma a bérleti szerződés íđőszaka alatt vźl|tozhat, amelyről a

Bérbeadĺó tájékoztatja a Béľlőt. A Béľlőt a bérleti díj az 5. pontban szereplő időponttól

teľheli. A Béľlő a bérleti đíjat abbarl az esetben is köteles havonta megťtzetni, ha a haví
szźtmLát valamilyen okból nem kapja kézhez. Ez esetben a béľleti dijat az előző havi szám|áĺ
levő bankszám|źľa köteles átutalni. A béľleti díjfizetés akkor tekinthető teljesítettnek,ha az a

taľgyhónap 20, napjáig a Béľbeadĺí bankszámLáján jőváírásra keľül. Amennyiben-a Bér|ő a
fizetési k<jtelezettséget helytelen számlfua fizeti be, az nem számít teljesítésnek. A Bérlő
késedelmes fizetése esetén a Béľbeadó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi
kamatot számítjafel.

Ha a külön szo|gá|tatások díját a Béľbeadő számlźnza aBér|ő fe|é, azt a Béľlőnek aszám|án

szeľeplő hatáľidőig kell átuta|nia a megjelöIt szźlmlára. A f,rzetéssel és késedelemmel

kapcsolatosan egyebekben a béľleti díjra vonatkozóak az irányadőak.

9.

r'
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A Béľlő hozzájárú althoz, hogy a Bérbeadĺí a jelen szerződésben szereplő ađatait
nyilvántaľtsa.

ĺ.0.

A Béľtő hozzájfuu| aŁlhoz, hogy bérleti díj, közüzemi díj, haszntllati díj és egyéb hátralék
esetén _haa fizetési kotelezettségének nem tesz eleget - a BérbeałJő ajelelr szeľződésberr

s zeľep 1ő adatait követe lé sk eze|ő cé gnek ki ađj a.

11.

A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj, közmű díj, késedelmi kamat
vagy a kövętelés beszedésével kapcsolatos költség merĹil fe|, az tita|a a Béľbeadónak
befizetett összeget a Bérbeadĺí előbb a költségekľe, majd a kamatokľa, ezután a bérleti díj,
mai d a kozizemi đíjbrtozásra sztlmolja e|,

12.

A Béľbeadó a béľleményeket átadás _ átvételi eljarással adja biľtokba, amennyiben a Bérlő a
je|enszerződés hatályba lépéséhez szükséges feltételeketteljesítette' A felek azátadás-tfivételi
eljaľás soľán jegyzok<lnyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a béľlemények állapotźú, a
mérőórák á|Iásat, valamint minden, a bérlettel kapcsolatosanrcgzíteni sztikséges köľülményt.

13.

A Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik szęmélynek nincs a helyiségre vonatkozó olyan
joga, amely a Bérlőt a helyiség biľtokbavételében, zavarta|anhaszná|atban akadályozza,vagy
koflátozza.

14.

A bérlet tartama alatt a Béľbeadó gondoskodik a Béľlő tűrési kĺjtelezettsége meI|ett, az

életveszélyt okoző, az ingatlan áIlagátveszé|yeztető, a helyiség rendeltetésszeľű haszná|atát

lényegesen akađáLyoző, a Béľbeadót terhelő hibák kijavításaról. A Béľlő e munkálatok

e|v é gzé s ét a b éľb e adó v al tciľtént me gál l apo d as a|apj źn źltv źů|a|hatj a.

15.

A Béľlő kijelenti, hogy a Béľlemények kizárő|ag a 4. pontban megjelĺilt tevékenységének

végzése céljából veszi igénybe.

A Szeľződő felek rogzitik, hogy a Béľlő á|ta| a bérleményekbe töľténo befogadáshoz,

albéľletbe adáshoz, a helyiség cseréjéhez, a bérleti jog átruházźsźrhoz a béľbeadó íĺásbeli
hozzájáru|tlsa' valamint a Béľbeadó és Bérlő ezzeIkapcsolďos íľásos megállapodása (bérleti

szerződésmódosítás) sztikséges.

A Béľlő tudomásul veszi, hogy a további haszná|atba /albérletbel adás kapcsán kizćrőIag
természetes személlyel, valamint anemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. torvény 3. $

(1) bekezdés 1. pont szerinti at|áthatő szętvezettel köthet szerzőđést. Tudomásul veszi

továbbá, amennyiben a vele szeruodott fél tulajdonosi szeľkezetében, vagy egyéb okból olyan

vá|tozás á||be, amely a|apjánmáľ nem minősül átlźÍhatő szervezetnek, köteles vele szemben

a béľleti szerzőđést azoma|ihatá||ya| felmondani. E téný ahaszná|atba laIbérletbe/ adásľól
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sző|ő szeruődésben rcgzítenie kell. Az előbbiek elmaradása esetén a Béľbeadó a Béľlővel
szemben a bérleti szerződést azollnaIi hatá||ya| felmondhatja. A bérlemények bérleti joga
kizárő|aga Béľbeadĺó hozzájnu|ása mellett ruházhatő átmásravagy cserélhető elteľmésżetés
személlyel vagy a nemzeti vagyonľól sző|ő 20L1. évi CXCV. törvény 3. $ (1) bekezdésben
me ghatár ozott átl átható szerv ezette|.

16.

A Bérlő kötelezettséget vállal ana, hogy a helyiség birtokba ađásźt követő 8 napon belül,
amennyiben a helyiség rendelkezik kĺjzmű ellátottsággal, kezďeményezi a helyiségekben a
saját költségén a vizóta felszerelését/hitelesítését, lejáľó vízőralvízőľák cseréjét (a cserével
kapcsolatos költségek vál|a|ásáva|), vagy a nevéľe történo átírását valamint valamennyi, a
béľlemények használatához a Béľbeadĺí szerint sztikséges szo|gá|tatási szerzŕiđés megkcilését
(a továbbiakban: szolgáltatási szerződés) a Főváľosi Vízművek Zrt-ve!, a Díjbeszedő Zrt-vel,
az ELMŰ Zft-ve|, a ľ.oľłv Zrt-ve|, a Gázmuvek Zrt-ve| és egyéb izo|gáItatőval (a
továbbiakban: Szolgáltató), és a szolgáItatźsi szetződés megkötését a Bérbeadó felé 60 napon
beliil a szolgáltatás i szerzođés egy másolat ának átadásával igazolja.

A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben a Bérbeadó a bérleti jogviszony fennállása a|attkíván
közmű méľőórát felszereltetni a bérleményekben, azttumi köteles, és a mérőóra felszeľelését
követő 8 napon belül a saját nevében a szolgáltatási szerződést meg kell kötnie, a megkötés
tényét pedig a szo|gá|tatási szerzőđés egy másolatának megküldésével kell igazolnia a
Béľbeadĺó'felé.

A Béľlő vtů|a|ja, hogy a szo|gá|tatási szeľzodésekben szeľeplő, illetve a szo|gá|tatő á|ta|
kiszttmlázott szolgáltatási és egyéb díjakat a béľleti jogviszony - jelen szerződés 5. pontjában
szeľeplő _ kezdeti időpontjátó| a szerzođésben' illetve a szám|ában szereplő hat;tľiđőig a
szo|gá|tatőkrészérerendszeresenmegťlzeti.

17.

A Szeľződő felek rogzítik, hogy a Béľlő a bérleti szerződés megkötését mege|ozoen a
Béľbeadó áItaI megállapított bankszámlára 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő,
,)')),',)'),)),)- Ft összegű óvadékot megfizetett, melybe az aján|ati biztosíték összege
beszámításľa keriilt.

A Béľbeadő az ővađékot a Bérlő áIta| meg nem fizetett bérleti đíj, a köziizemi dij vagy
káľokozás esetén a kárta|anítás kiegyenlítésére, valamint ezek kanataira és költségeire
szabađon, a Bér|'ő hozzájáruIása nélkül felhasználhať1a. Ez esetben a Béľlő kcjteles az
óvadékot az eredeti összegre a Bérbeadó írásos felhívásától számított 8 napon beltil
kiegészíteni.

A beťlzetętt óvadék osszeg nem kamatozik és a béľleti szerződés megszűnése kapcsán a
helyiség Béľbeadónak töľténő visszaadását kcjvető 30 napon beltil visszajáĺ a Bérlőnek, ha
ekkoľ nincs semmiféle hátraléka, és a béľleményeke újľa hasznosítható állapotb an ađjavissza
birtokba a Béľbeadĺinak. Amennyiben a helyiség visszaadásakor a Béľlőnek aZ
onkormanyzat, vagy a Béľbeadó feté a bérleménnyel kapcsolatosan |ejárt tartozźtsa vul, a
tartozást a Béľbeadő az ővađékösszegéből levonhatja.
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18.

A Béľlő köteles a bérleményeket és a berendezési tárgyaít rendeltetésszerúen hasznźůni,
valamint gondoskodni a berendezési tźtrgyakban, - ideéľtve az épiilet szerkezeti elemeiben,
vezetékekben, épület-felszerelési télrgyakbaĺ - mind akizárő|agosan használt, mind a közösęn
hasznźt|t helyiségekben a saját, vagy a bérlemények haszná|atára vele együtt jogosított
személyek magatartása folytán keletkezett hibak kijavításáró| és az okozott kiĺr megtérítéséről.

A Béľlő koteles az áIlagmegóvás éľdekében a bérleményeken belül felmerĺilő karbantartási,
javítási munkákat sajat költségén elvégezni. A bérlemények burkolatainak, ajtóinak,
ablakainak és a bérlemények berendezéseinek, a portálnak az üzlethomlokzatnak a
katbarftartásával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a Béľlő
kĺjtęles. Ettől a felek kül<jn megállapodásban eltérhetnek.

A Bérlő az épületben levő tobbi béľlő, a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát és

munkáját zavatő tevékenységet nem folytathat. A Bérlő, a tagsai, dolgozói, üzleti partnerei
sem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a többi béľlő, a szomszédok, valamint a lakók
nyugalmát vagy munk tĺj át zav afi a.

A Béľlő köteles a béľlemények közvetlen kömyezetében akźr a béľlő vagy taga, dolgozói,
üz|eti paľtneľei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi egyiittélés követelményeivel kirívóan
ellentétes magatartásokat, aZ ĺinkormányzat kozterület felügyeletét e||átő szerve felé
haladéktalanul bej elenteni.

A Bérlő a béľleményekben kízárőlag az á|tala beszerzett, a tevékenységhez szükséges
engedélyek (pl. működési engeđély, építési engedély, hasznáIati mődvá|toztatás _be|eértvę az
energia igéný is) biľtokában kezdheti meg a tevékenységét. A bérleményekben csak a

szerzodésben foglalt tevékenység ellátásához szfüséges gépeket és berendezéseket
üzemeltetheti. Az üzemeltetés a saját kockźzatára, felęlősségére és terhére történik.

A BéľIő tudomásul veszi, amennyiben a béľleményeket a Béľbeadó felhívása ellenére nem

haszná|ja a 4) pontban meghatározot| céIra, a Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszoný
felmondani.

19.

A béľlő tulajdonában á||ő, a béľleményekben levő vagyontáľgyaka, valamint a

tevékenységből eredő káľokĺa a Bér|ő köteles biztosítást kötni, és a biztosítási ktitvényt

köteles a béľleti szeruoďés megkötését kĺjvető 90 napon bęltil a Bérbeadónak bemutatni.

20.

A Béľlő saját költségén köteles gondoskodni:

a) a bérleményeket, a bérleménye|<hez tartoző eszközök, beľendezések áI|agának

megőľzéséről,

b az épulet továbbá a kĺjzös haszná|atra szo|gá|ő helyiség és területek tisztźntartásáľól és

megvilágításáľól, ha ez a Béľlő tevékenysége miatt válik szükségessé,

c) a tevékenységével kapcsolatban keletkezetthźLztartźIsi és ipaľi hulladék e|száIlításáróI,
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d) az épület olyan kozponti berendezéseinek karbaĺtartásáról, amelyeket a Béľlő
kizárólagos an hasznźů, illetőleg tart üzemben,

e) a helyiségekhez esetlegesen tartoző uz|ethom|okzat, kirakatszekĺény, védőtető,
eľnyőszeľk ezet, biztonsági beľendezések karbantartásáról'

f) a helyiségekben folytatott tevékenység köľében felmeľtilő felújításról, pótlásról, illetőleg

cserérő1,

g) műköđésével osszefüggő hatósági engedélyek beszerzéséről, valamint

h) ha a bérlemények előtt járda van' annak atisztźnl.artásárőI.
i) a hatósági,tuzvéđelmi, balesetvédelmi és polgáľi védelmi előíľások maradéktalan

betaľtásáról.
j) a bérleti szęrzóđés megszűnését követő 15 napon belül a cégnyilvántartásból töröltetni a

székhelyként illetve telephelyként bejelentett béľleményeket, és ezt aBérbeadó felé

igazolni
k) mindazt, amit jogszabályok előíľnak.

21.

A Bérlő a bérleményekben csak a Bérbeadó előzetes íľásbeli engedélye alapjćn végezhet
bármiféle áta|akítást, beleértve tevékenységéhez szükséges saját költségén végezendo
átalakításokat is.

Az túa|akítási munkálatokhoz szükséges hozzájáru|ások és hatósági engedélyek beszeruése a
Béľlő kotelessége.

A Béľlő tudomásul veszi, bármiféle átalakítási, felújítási, karbantartźtsi munka _ beleéľtve a
bérlemények szeruőđéskötéskor megismert áIIapotźĺhoz képest szükséges állagmegóvő, javitó
és karbantartási munkákat is - ellenértékének bérleti díjba történő beszámitásźna, külcjn

igénylésére, illetve emiatt a bérleti díj csĺikkentésére csak a munka megkezdését mege|ozően
a Bérbeadőva| e|őzetesen történt megállapodás alapjtn van helye.

A Bérlő éľtéknĺivelő beruházźsait jogosult _ a Bérbeadóval ezeke történő megegyezés
hitnyában pedig köteles - a szerződés megszĺinésekoľ a béľlemények állagának séľelme nélktil
leszeľelni, illętve kcjteles a leszereléssel okozott állagsérelmet a Béľbeadĺínak megféríten| az
eredeti állapotot helyreállítani. A Bérbeađó a Béľlő értékncjvelő beruházásainak
megtéľítésére akkor köteles, illetve abban az esetben köteles jogalap nélküli gazđagodźs
címén a Bérlő tészérę pénzösszeg megfizetéséľe, ha a bep'lházáshoz vagy értéknövelő
munkához e|őzó|eg a Bérbeadó hozztĺjźlru|t' és abban a felek íľásban megállapodtak. A Béľlő
ilyen címen bérleti đíjba történő beszámításra csak akkor jogosult, ha a Bérbeadó ehhez

e|őzo|eghozztĘárult.

))

A Béľlő az épu|et homlokzatĺín- a taľsasházban lévő helyiség esetén atársashźz k<izgyűlése,

tiszta clnkormányzati bJ|ajdonűhtzbarl lévő helyiség esetén a Bérbeadó előzetes engedélyével
és az áIta\a jőváhagyott helyre és kivitelben _ csak olyan cég!źhlát, emblémát, reklámot,
légkondicionáló berenđezést, szellőzo kivezetést helyezhet el, amely a vonatkozó
jogszabźiyoknak megfelelő. Az építési engedély köteles cégtáb|a, embléma, ľeklám,
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légkondicionáló berendezés sze||őzó kivezetést kihelyezése ezeÍI felül jogeľős építési
engedély birtokában helyezhető el. A társasház vagy a Bérbeadő e|őzetes engedélye nélkül,
vagy építési engedély nélkül kihelyezett dolog ęsetén a Bérbeadó a béľleti szeľződést
felmondhatja.

A tiszta önkoľmányzati tulajdonú hźnban lévő helyiség estén Béľbeadó a ľeklĺĺm
engedélyezését bérleti đíjhoz kĺjtheti.

23.

A Bér1ő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonĺól szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 3.$ (1) bekezdés
1. pont b. alpontja alapján atIathatő szeryezetnek minősül. Ezt a téný a Bérbeadónak átadott
cégkivonattal igazolja' YáIIa|ja, hogy a bérleti szerzőđés tartama a|att a tulajdonosi
szerkezetén nem váItoztat olyan módon, amely a|apjáĺ mź.ľ nem minősül át|áthatő
szewezetnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a tulajdonosi szerkezetében tcjľtént váItozás
miatt vagy egyéb okból már nem minőstil átláthatő szewezetnek, a Bérbeadó a jelen
szęr zo dést azonnali hatál lval fel mo ndhati a.

Béľlő a székhelyében, a cégsegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező váItozást köteles a
cégbírósági változásjelentési kérelem benyrijtását követő 15 napon belül a Bérbeadónak
bejelenteni. Hasonlóképpen közölni kell a szeľződésben szereplő bankszámlája megszűnését
és azilj bankszámla számát. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felel.

Az értesitésękęt a Szerződ'ő Feleknek a szerződésben rogzített székhelyére lehet érvényesen
kézbesíteni kézbesítovel és postán. A felek rogzitlk, amennyiben a Bérlő a székhelyében
bekövetkezett vá|tozást a Bérbeadĺinak nem jelenti be, a Bérbeadĺĺ á|tal az utolsó ismert
címľe küldött leveleket a Béľlő áIta|kézhezvęttnek kell tekinteni.

A Szeľződő Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megkiildött küldeményt a
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvéte|t

megfagađja.Haakézbesítés azértvo|t eredménýelen, mert acimzettaziratotnemvette źÍ laz

''ĺlem 
kereste'', ,,elkĺjltözött,, vagy ,'ismeľetlen helyre költĺjzött'' jelzéssel érkezett visszal az

iratot annak visszaérkęzése napján kell kézbesítettnek tekinteni.

24.

A Bérlő a tudomásra jutástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Béľbeadónak, ha
vele szemben felszámolási vagy csődeljaľás indult, vagy avége|szźtmolását határoztaę|.

Hatdľozatlan idejűí bérleti szerződés esetén

)t
A béľleti jogviszony az 5' pontban meghatározottkezdeti időponttóIhatározat|an ideig tart.
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26.

A Szerzodő Felek bármelyike jogosultak a bérleti szeruódést indokolás nélkül 30 napos
felmondási idővelfelmondással felmondani. A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat.

Hatúrozott ídejíí bérleti szerződés esetén

)ą

A bérleti jogviszony az 5. pontban meghatźrozott kezdeti időponttól hatáĺozott ideig tart, a
fe|ęk azt csak egyező akaratta| szüntethetik meg, kivéve az alábbi, valamint jogszabtůyban
me ghatár o zott e s eteket.

26.

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

a) az onkormáĺyzata helyiségeket ňem önkoľmányzatitllajdon esetén az onkoľmányzatoŁ'ra
érvényes jogszabáIybaĺ meghatározott mindenkoľi kisajátítási jogcímek a|apjtn
kisajátíttatná, feltéve, hogy a Képviselő-testület azon céI megvalósításárő| máľ döntést
hozott, ameIyhez a helyiségekľe szüksége van.

b) a helyiségek la helyiségeket érintő épületľésztl átalakítt.sára, lebontásáľa, vagy
rendeltetésének a megvźitoztatźsfua az onkormányzatjogeľős és végľehajtható hatósági
engedélyt kapott, vagy

c) az onkormanyzat jogszabá|y vagy a jogszabźůyon alapuló hatósági határozat a|apjáĺ
kĺjteles a helyiségeket harmadik személynek átadni.

A határozott idő alatt a Bér1ő joeosult háľomhavi felmondási idővel felmondani a bérleti
iogviszonyt. ha a bérlet fenntartása maľ nem áll érdekében.

27.

A Béľlő rendkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszonyt,haaBérbeadĺí a jelen bérleti
szerző désben fo glalt kötęlęzettségeit súlyo san me gsze gi.

28.

A szerzódó felęk rogzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint aZ

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokĺól szóló 1993. éví LXXvil. törvény 25. $-a
szerint a béľleti jogviszony Bérbeadó részérol t<jľténő rendkívtili felmondásának van helye a

következő esetekben és módon:

a) Ha a Béľlő a béľlęti díj fizetésre megállapított idopontig a bérleti díjat nem ťlzeti meg, a

Béľbeadó kĺjteles a Béľlőt - a kĺjvetkezményekre figyelmeztetéssel _ a teljesítésľe íľásban

felszólítani. Ha a Bérlő a ťe|sző|ításnak nyolc napon beliil nem tesz eleget, a Béľbeadó
további nyolc napon belül írásban felmondással élhet. A felmondás az elmulasztott
határnapot követő hónap utolsó napjára sző|hat. A felmondási idő nem lehet rĺjvidebb
tizęĺot napnál.

b) Ha a Bér1ő magalartása szolgźi a felmondás alapjául, a Bérbeadó kötęles a Béiot _ a
következményekĺe figyelmeztetéssel _ amagatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől
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valrő tartőzkodásra a tudomásáľa jutásától szźtrnított nyolc napon beltil írásban felszólítani.
A felmondást az alapjául szolgáIő magatartás folytatásaľól vagy megismétlésétol számított
nyolc napon belül írásban kell kĺizölni.

f9.

A 28. pontban meghatátozott jogszabályi ľendelkezésekľe tekintettel Béľbeadó rendkívĹili
felmondással szÍintetheti meg a bérleti jogviszoný különösen akkoľ, ha a Bérlő

a) A bérleményekben a szükséges engedélyek hiányában kezdi meg a tevékenységet,

b) A béľleményeket nem a jelen szeľződésben meghatćnozott célra hasznźůja, vagy másnak a
Béľbeadó hozzajaru|ása nélkül részben vagy egészben hasznáIatra átengedi, vagy affa a
Bérbeadó hozzájttnilástůloz kötött báľmilyen szerzőďéstkot,hozzájáľulás nélkül.

c) A Bérbęadó ľészére ťlzetendő bérleti đij, közuzemi díj, kártérítés, illetve egyéb fizetési
kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, és a Béľbeadó íľásos - a felmondás kilátásba
helyezését is larta|maző - felhívására a ťĺzetési kötelezettségének a felszólítás
kézhezvételét kĺjvető 8 napon belül nem tesz eleget'

d) A béľleti szeruódés megkotését követő 8 napon belül nem kezdeményezi,vagy a Béľbeadó
felhívását kĺjvető 8 napon belül nem intézi avízőta nevére tĺjľténő átírástlt, valamint nem
köti meg a bérlemények használatához sztikséges valamennyi szolgźitatási szerződést,
vagy a szoIgá|tatő felhívásában szereplő határidőn beliil a szolgźitatási szerződések
sziikség szerinti módosítását, vagy ezek megkötését az előbbi hatáľidon belül a Béľbeadó
felé a szerződések egy másolatának leadásával nem igazolja. Meghiúsítja, i11. akadá|yozza
az,űj mér őőra beszerelését.

e) A szolgáltatási szeľződésekben szeľeplő, illetve aszo|gá|tatő á|ta|kiszámlázottszo|gtůtatási
és egyéb díjakat a bérleti jogviszony kezdeti időpontjátóI a szerzodésben, illetve a
szám|ában szereplő határidőig aszolgá|tatő részére nem fizeti meg.

f) A befizetett óvadék ľészbeni vagy egészbeni felhasznćůása esetén azt az eredeti összegre a

Bérbeadó írásos felhívásátóI szélrnitott 8 napon beltil nem egészíti ki.

g) A béľleményeket és berendezési tćrgyait nem ľendeltetésszeľűen haszntija, az ezekben
áIta|a okozott hibĺĺkat a Béľbęadó felhívására, 8 napon belül nęm javítja meg, ill. a kar:t

nem téríti meg a béľbeadónak.

h) A Béľbeadó felhívása ellenére nem végzi eI az á||agmegóvás érdekében a béľleményeken
belül felmertilő felúj ítási, kaľbant artási,j avítási munkákat.

i) A bérleményekben a Béľbeadó előzetes engedélye nélkül végez źia|akítást vagy bővítést. A
társasház, vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély nélkiil helyez
ki reklámot illetve cég!áb|át,légkondicionáló berendezést, szę||óző kivezetést.

j) A béľleményeket űgy haszná\a, a Béľlő' a tagsai, a dolgozói, az uzleti partnerei olyan
maga:artást tanúsítanak, amely az épiiletben levő másik béľlőt, lakókat, szomszédokat, a
tevékenységében zavatja vagy veszélyhelyzetet, teremt, és eń. a magatartását a Bérbeadó
fe|szőIítását követő 8 napon belül nem szünteti meg.

k) A Bér1ő a bérlemények kozvetlen kiirnyezetébenakttr a bérlő vagy tagsa, dolgozói, üzleti
paľtneľei, ügyfelei által tanúsított, a közĺisségi egytittélés követelményeivel kirívóan
ellentétes magatartásokat neki felľóható okból az ĺjnkormányzat közterület felĹigyeletét

el|átő szeľve felé nem ielenti be.
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l) A bérleményeket a Bérbeadó felhívása ellenére sem használja, ill. nem rendeltetésszeľűen
haszná|ja'

m) Nem köt biztosítást a bérleményekben levő vagyontárgyafua, valamint a tevékenységéből

ęredő károkľa, a kötvényt a Bérbeadónak a szerzóďésben meghatttrozolt hatáľidőn belül
nem mutatja be, és mindezt a Bérbeadó felhívása ellenére 8 napon beltil nęm pótolja.

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

o) A székhelyében, lakcímében bekövetkezettvá|tozźst nem jelenti be a Bérbeadónak

p) Nem engedi be a Bérbeadó képviselőjét a bérleményekbe a rendeltetésszerű hasznźůat

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

v é gzéséb en akadá|y o zza.

q) A jelen szerződésben foglalt esętekben.

30.

A béľleti jogviszony egyebekben a 34. pontban hivatkozott jogszabtiyok által szabá|yozott

esetekben szűnik mes.

31.

A bér|eti jogviszony báľmilyen megszrĺnése esetén a Bérlő köteles a bérleti jogviszony utolsó

napján a bérleményeket kitirítve, tisztźn, az átvételkori felszeľeltséggel, a Bérbeadó

képviselójének átadni. A felek az túađoÍt' bérleményekĺol állapotfelvételt és helységle|ttlrt,

tarta|mazőjegyzőkönyvet vesznek fel. A Béľlő hozzájáru| althoz, hogy amennyiben a bérleti
jogviszony megszúnését követő 8 napon beliil ingóságaitól kiüľítve nem hagyja eI a
bérleményét, abérbeadó illetve képviselője jogosulttá vźiik arua, hogy a helyiséget felnyissa,

az ingőságokat abér\ő költségéľe elszállítsa, és a bérleményeket biľtokba vegye. A Béľbeadó

azingőságokon torvényes zálogiogot szerez a hátralékos bérleti és használati díj, valamint a

járulékai erejéig.

32.

Ha a béľlemények koľábban a Bér|ő székhelyeként vagy telephelyekénÍ. a cégbíľóságon

bejelentésre keľült, a béľleti jogviszony megszűnését kĺjvető 15 napon belül a béľlő köteles azt

tĺjľoltetni.

33.

A Bértő a béľleti jogviszony bármely okból tĺjľténő megszűnése esetén cseľe helyiségekľe

nem tarthat igényt' Kárta|anításra abban az esetben tarthat igényt, ha a bérlęti jogviszony -
Ész&ő|torténő - felmondásáta aBéľbeadó szeľződésszegése miatt kerĹilt soľ.

34.
A jelen bérleti szęrződében nem szabźiyozott kéľdésekben a lakások és helyiségek bérletéről

sző|ő 1993. évi LXXVIII. töľvény, anemzeti vagyonľól szőIő 2011. évi CXCVI. töľvény, a

Polgáľi Toľvénykönyvről sző|o 2OI3. évi V. tĺirvény, valamint az onkormányzat tulajdonában

álló nem lakás céljára szolgźĺIő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3 (VI.20.)

Budapest Józsefvárosi onkormányzati ľendelet mindenkoľi vonatkoző ľendelkezései az

iľanyadóak.
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35.

Szerződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peľen kívüli megállapodással kíséľlik
meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a bérlemények helye szerint illetékes

bíľóság kizárólagos illetékességét kötik ki.

36.

A Béľlő kijelenti, hogy a jelenszerzoďésben foglalt kötelezettségei válla|ásźlĺakozjegyző e|őtt

egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot ir aIá. Ez a|apján bírósági végrehajtásnak van

helye. A bérlő tudomásul veszi, amennyiben az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot
a jelen bérleti szerzőđés a|źtirását követő 5 munkanapon belül nem irja aIá, az

onkormányzatnak, illetve a Bérbeadĺónak a Bérlő kijelĺlléséľől szóló jognyilatkozattůlozva|ő

kötottsége megszűnik, a jelen bérleti szerzodés ahattiytúveszíti.

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

közmű díj és egyéb tartozás mértékét a Bérbeadő szźlm|ái, nyilvántartásai, konyvei alapjan

készült kozjegyzói okiratba foglalt ténýanúsítvány igazolja, amelynek elfogadásáľa a Felek
j eIen szer zo ďé s aláír ás ával kö te l ezetts é get v állalnak.

A Szeľződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó a kozjegyzőtő| a teljesítés

kĺjtelezettség |ejtrta, a bérleti jogviszony megszűnése megállapításanak ténýanúsítvttnyba
foglalását is kéľheti, amennyiben a bíľósági nemperes eljáráshoz eľľe szükség van.

A Szeľződő Felek a felkért kozjegyzonek a titoktaľtási kĺjtelezettsége alől' a fęlmentést

megadják, abból a célból, hogy a fenti egyoldalú k<jtelezettségváI|alási nyilatkozatot, i||, a

ténýanúsítványt elkészítsę.

A Szerződő Felek rogzítik, hogy egyoldalú kotelezettségvállalási nyi|atkozat és a
ténytanúsítvány költségei a bérlőt terhelik.

37.

ASzeruódő felek rogzitlk, hogy a lakások és helyiségek béľletéľől szóló 1993. évi LXXVIII.
töľvény 1 1/A. $ (1) bekezdése és a 95. $ (2) bekezdése értelmében 201 6. január 1. napjától a

Bérbeadó a nem lakás céljára szolgźiő helyiségek tekintetében a jogszabá|ybaĺ meghatározott

eneľgiahatékonysági tanúsítvány másolati pé|ďáĺyát a bérleti szerzőđés megkötését

megelőzően koteles az aj bér\onek bemutatni, és a^. a szerződés megkötésével egyidejűleg a

Béľ1ő tészére átađni'

A Béľ1ő jelen okirat a|ttításávalkijelenti, hogy ....'... azono sító számma| ellátott

energiahatékonysági tanúsítvány eredeti példanyát megtekintette,

megegy ező másolati példányt źftv ętte,

38.

A jelen bérleti szerzodés akkoľ Iép hatá|yba, ha a Bérlő az ővađékot a Béľbeadĺínak
megťlzette, valamint akozjegyzonéI az egyoldalú kötęlezettségvállalási nyilatkozatot a|áirta.

39.

A jeten béľleti szerzóďés megkötésével a Szeľződő felek közott a bérlet ttĺrgyában koľábban

esetlegesen létľejött szóbeli vagy íľásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve

azokat, amelyek a jelen szerződés mellékletét képezik.

továbbá az azza| mindęnben
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40.

A Szeľződő Felek kijelentik, hogy a bérleti szeruóďés a|áirására jogosultak. E kijelentésükért,
valamint a bérleti szeľződésben leírt adatok helyességéért teljes anyagi felelősséget vállalnak.

41.

A jelen szęrződés mellékletét képezi a BérItő cégkivonata, aláírási címpéldánya, a képviselő
szemé lyi igazolv änyának é s l akcímkáľty äj anak más o lata'

42.

Jelenszerződés . ..(...) szárlozott oldalból áll és 5 (öĐ eredeti példanyban késziilt. A
bérleti szerzodést a Szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal minđenben megegyezőt,

j óváhagyól ag írták a|á.

Kelt: Budapest,

Budapest Józsefváľosi Onkormányzat Bérlő képviselője

Béľb eadó megh atalm azásź.ů, ći és me gbízásából elj á ró

Józsefu áľosi Gazdálkodásĺ Kĺjzpont Zrt.
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1 1. sz. melléklet

osszefoglaló a benyújtandó ajánlat foľmai és tartalmi kiivetelményeiről

Az aján|atot az ajźn|attevő/ jogi szemé|ylszęrvezet képviselője minden oldalon kézjegyével
kĺjteles ellátni. Az aján|atnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznię.

A borítékon a kĺjvetkező szoveget kell felttintetni: ,,Budapest VIII. keriĺlet, József kľt. 59-61.

szźlm alatti,3678010lN3 helyrajzi szám,űnem lakás céIjfua szo\gźiő helyiség bérbevétele''

Az ajánlatot séľtetlen borítékban kell benyujtani, sérült, felnyitott boľítékot a Bonyolító nem

vesz tÍ,

Aho| az nincs jelezve, hogy másolat is elegendó, az eľedeti igazo|źst kell csatolni az

ajźnlathoz.

Az ajtn\ati biztosíték befizetésénél a közlemény ľovatba a következot kell beírni: ajźn|atí

biztosíték

Az aján|attarta|mát a k<jvetkező sorrendben kell tjsszeflĺzni:

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

f. Ąánlati összesítő (3. sz. melléklet)

3. 30 napnál nem régebbi hiteles másolat a váI|alkozői ígazolványľól (egyéni vźila|kozás

esetén)

4. Eľedeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szewezet

bej e gyzé sérő 1 ( o gi szeméLy l szerv ezet esetén)

5. Aláíľási címpéldány eredeti pé|ďanyavagy másolata (ogi szeméIylszervezet esetén)

6. A Ptk. előírásai szeľinti bízonyitő erejű meghata|mazás, amennyiben az ajánlatot nem a

cég képviselóje irja aIá

7 . P á|y ázati dokumentáció megvás aiásátőI szóló bevételi pénztarb izony|at másolata

8. Aján|atibiztosíték befizetéséről szóló igazo|ásmásolata

9. Nyilatkozat vége|számolásľól, csődeljáľásról, felszámolásról, végrehajtási eljárásról (4.

sz. melléklet)

10. Bérbeszámítási kérelem esetén a kérelem leírása és a bérlemények felújításáva|

kapcsolatos elképzelé sek, hozzávetőleges ktiltségvetés

11. Nyilatkozat a páIyázati feltételek elfogadásárő|, szerződéskötésről, ingatlanszetzésí

képességrő|, ajźnlati kotöttségről (5. sz. melléklet)

12. Nyilatkozat adó és adók módjfuabehajthatő köztaftozásrőI; Kiíróval szemben fennálló

hrtozástő| (6. sz. melléklet)

13. NAV igazolása aľról, hogy nem á11fenn köztaľtozása.

14. Helyi adő igazo|ás (beszerezhető: Józsefuarosi Polgáľmesteľi Hivata|a |082 Budapest,

Baross u. 63-67 .II. em.)
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15. Béľbeadóval szemben fennálló tartozás isazo|ása (beszerezhető: JGK Zrt' 1083

Budapest, Losonci u. 2. )

16' Nyilatkozat pénzngyialkalmasságtő| (7. sz. melléklet)

17. Nyilatkozat abaĺlkszárn|aszämtőI (8. sz. melléklet)

1 8. Nyilatkozat a szetvezet át|áthatőságárő| (9. sz. melléklet)

Í9. Amennyiben szükséges, további okiľatok a szetvezet átltthatóságának igazolásćra

20. A bérteti szerződéssel kapcsolatos észľevételek, módosítási javaslatok
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|f ' sz. melléklet

Általános Tájékoztató

Az onkormźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľület, József kľt. 59-61 . szám a|attí,
36780l0lV6 he|yrajzi szźmí nem lakás céIjára szolgáIő helyiség, amely az ingatl'an-

nyilvántaľtásban iroda besorolással szerepel.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában á1ló nem lakás cé|jźtra szolgáIő
helyiségekben a bérbeadó helyett e|végzett munkálatok kĺiltségeinek elszámolását, aZ

onkoľmanyzat Képviselő-testiilet 24812013. (VI. 19.) számu hatáĺozatźnak 34. pontja
szabtiyozza. Ez aIapjáĺ a béľbevett nem lakás cé|jara szolgź.Jő helyiség felújítása soľán a
béľbeadó helyett, a bérló tital eLvégzett munkálatok költségének elszámolástna az alábbiak
szerint van lehetőség.

. A helyiség béľbevétele elott több alkalommal is kérheti a helyiség megtekintését, amely
megtekintések során lehetősége van felmémi a szükséges munkálatokat, kikérheti szakembeľ
véleményét, tĺrajánlatot kérhet. Ez a|apjźn tud dönteni a helyiség bérbevételéről és

mega|apozott bérbevételre vonatkozó pá|yázatot nyújthat be a Józsefuáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-n keresztül a tulajdonos-béľbeadó onkormányzathoz. A helyiség megtekintését
a Keľeskedelmi célú béľbeadási Iľoda (1083 Budapest, Losonci u' 2.I. emelet 13. szoba, tel.:

06 I216-6962) altal kiadott,,Megtekintő''-vel kezdeményezheti. A megtekintés időpontjának
egyeztetést csak a megtekintőben meghatźrozott szeĺvezet meghatalmazźssa| ľendelkező
képviselóje (dolgozója), vagy a megtekintőn meghatátozott személy kezdeményezheti, a
megtekintésen csak az a személy vehet részt.

. Bérbeszámításra csak a tulajdonos előzetes jóvahagyása a|apjtn van lehetőség. Azazvagy a

még a páIyázathoz csatoltan, vagY a bérleti szęrzóđés megkötését követően a munkálatok
megkezdése előtt kell nyrijtani a helyiség felújítására vonatkozó tételes költségvetést. A
költségvetés elfogadásźľő|, a munkálatok költségeinek béľleti díjba történo beszźmitásárő| a

tulajdonosi joggyakorló dönt. A d<jntés a|apján megkötott Bérbeszámitási megállapodás
alapj źn torténik me g a munkálatok költségeinek el számo lása.

. A felújítás költségvetésének benyújtása előtt kérjük, egyeztessen az IngatIanszoIgtL|tatźEi

Iľodával (1083 Budapest, VIII. keľület oľ u. 8.; telefonszámok: 06 I334-I]45, 314-1098,
333-4146), amelyek azok a felújítások, amelyeket a bérbęadónak kell elvégeznie, igy a
koltségek a bérbeadót teľhelik, és melyek azok a munkálatok, amelyek elvégzése a bérlet
időtartama alatt a bérlőt terhelik, így ezen koltségek megtérítéséľe igény nem nffitható be a

béľbeadó felé.

. A Bizottság döntése után a Kereskedelmi célú bérbeadási Iroda megköti a Bérbeszámítási
megállapodást a béľlővel, ami utan kezdődhet csak e| a fe|űjitási munkálatok elvégzése, és a

költségek me gál lapodásban fo glalt feltételek szeľinti elszĺímolása.
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. A bérlő az áIta|a elvégzett bérbeadóra tartoző munkákĺól az onkormáĺyzat, mint vevő
részétę számlát állít ki. A bérbeadó abérbeszźlmítással lefedett béľleti díjat egy összegben, a
következő haví számlával egyidejrĺleg küldi meg a bérlő tészére. A bérlő ezt követően a
béľbeszámítás idotartamára, abérbeszćtmítás levonása után ferľrmarac]t összegnek megfelelći
bérleti dt1szám|át kap havonta, melyet köteles hataľidőre befizetni.

A bérbeszámításta vonatkozó igéný céIszeru már a pá|yázatban szerepeltetni (árajttnlat,
költségvetés mellékletként történő becsatolásával), hogy nyertes páIyázat beadása esetén a
pá|yázatot elbíráló, a bérbeadói jogokat gyakorló bizottsźą tudomást szerezzęn erről, és ennek
ismeľetében hozhassa mes döntését.

Bérbeadói kłitelezettség:

A helyiségekben lévo berendezési targyak és közműórák működő képes állapotának
biztosítása bérbeadói kötelezettség, amennyiben a méroórák átirtsćĺva| probléma meriil fel,
vagy azok hiánya esetén, a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. Ingat|arlszolgáltatási
Iľodájáhozkęll forđulni (1083 Budapest, VIII. keľĺilet, or u. 8. telefonszámok: 06I334-1745,
314-1098,333-4146).

A Béľbeadő szavato| azért, hogy harmadik személynek nincs a helyiségekre vonatkozó olyan
joga' amely a Béľlőt a helyiség biľtokbavételében, zavartaIanhasznáIatban akađá|yozza, vagy
kor|átozza.

A Béľbeadó gondoskodik a Bérlő trĺrési kotelezettsége mellett, az életveszélyt okoző, az
ingatlan á||agźiveszéIyeztető, a helyiség rendeltetésszęrĺl'haszná|atát lényegesen akadá|yoző,
a Béľbeadót tęrhelő hibák kijavításáľól' A Béľlő e munkálatok elvégzését a béľbeadóval
töľtént megállapod ás a|apj źn źńv áI|a|hatj a,

Bérlő kiitelezettsége:

A bérleményekben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban az engedélyező hatóságok,

szalđlatőságok és kozizemi szolgáltatók (a továbbiakban együtt: hatóságok) nyilatkozatát,
il letve a j o gszab áIy szeľinti tulaj do no si hozzźtj átu|ást megszeľzé séľő l.

A tevékenység megkezdése előtt a bérbevett helyiség hasznźtlati módja megvźitoztatásához a
tźtrsasházbeleegyezonyiIatkozataszükségeslehet.

A helyiségetkizźlrő|ag a béľleti szerződésben foglalt tevékenységrehasznáIhatja, továbbá a

béľleményekbe történő befogadáshoz, albér|etbe adáshoz, a helyiség cseľéjéhez, a bérleti jog
átnlházásáho z a he l yi s é g tulaj dono s ának ho zzáj áĺulás a szüks é ge s.
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A hel)ĺiségekben lévő kozműórák saját névre tcjrténő átíratása. amennyiben a helyiség
rendelkezik. víz kozmri ellátottsáegal. vállalia saját költségen a vízóra
felszerelésétihitelesítését (az ezzel kapcsolatos költséeek vállalását) vagy a nevére történő

tńíratásćtt.

Kötęles a bérleményeket és a berendezési tźrgyait rendęltetésszerűen hasznźůni, valamint
gondoskodni a berendezési táľgyakban, - idęértve az épiilet szerkezeti elemeiben,
vezetékekben, épület-felszeľelési ttngyakban - mind akizárőIagosan használt, mind a kozösen
haszná|t helyiségekben a saját, vagy a bérleményeket hasznáIatźĺra vele együtt jogosított

személyek magatartása folýĺín keletkezett hibák kijavításaľóI és az okozott kár megtéľítéséľől.

Köteles az áI|agmegóvás érdekében a béľleményeken belül felmeľülő karbantartási, javítási

munkákat saját költségén elvégezni. A béľleményeket burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a

béľleményeket beľendezéseinek, a portálnak aZ üzlęthomlokzatnak a karbantaľttsáva|,
illetőleg azok pótlásával, cseľéjével kapcsolatos költségek viseléséľe a Bérlo köteles.

Az épiilet homlokzatán- a tĺáľsasházban lévő helyiség esetén atttrsashźz közgyűlése,tiszta
önkoľmányzatí tn|ajđonuházban lévő helyiség esetén a Bérbeadó előzetes engedélyéve| és az

áIta|a jóváhagyott helyľe és kivitelbęn - csak olyan cégtźh|tt, emblémát, reklámot,

légkondicionáló berendezést, sze||őző kivezetést helyezhet 91, amely a vonatkozó
jogszabáLyoknak megfelelő. Az építési engedély kĺjteles cégtábla, embléma, reklám,

légkondicionáló berenďezést, szelloző kivezetést kihelyezése ezen felül jogeros építési

engedély birtokában helyezhető el.

A székhelyében, a cégegyzésében, vagy képviseletében bekovetkező vá|tozást köteles a

cégbírósági váItozásjelentési kérelem benyújtását követo 15 napon belül a Bérbeadónak

bejelenteni.

Bérlő a tudomásra jutástól sztmlított 8 napon beltil kcjteles bejelenteni a Béľbeadónak, ha vele

szemben felszámolási vagy csődeljaľás indult, vagy avége|számolását határoztae|.

Amennyiben az onkormányzati tulajdonú béľelt helyiségeket a bérIő székhelyeként vagy

telephelyeként a cégbíľóságon bejelentette, a béľleti jogviszony megszűnését követő 15 napon

beliil köteles azt töroltetni.
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