
P á.ily ázati dokumentáció

onkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú telek béľbeadásáľa

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuĺáľosi onkormányzata a Képviselő-testtiletének l20t7.
(II. 02.) száműhatźrozata aIapjźln nýlvános egyfoľdulós páIyázatot hirdet a tulajdonát képező
Budapest VIII. keľü|et, Ttimő u. 15. ( Apáthy István u.4.) szám alatt elhelyezkedő 36202
helyľajzĺ számrĺ, 1205 nŕ alapteľületű, üres kivett beépítetlen terület bérbeadásaľa.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak brĺrmely szakaszábarl indokolás nélkĺil
visszavonni, és erről köteles hiľdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljárás
visszavonása esetén _ amennyiben a dokumentáciőt az ajĺánlattevő ellenérték fejében kapta
meg _ a Kiíró köteles az e||enértéket visszafizetĺi, ha az ajźn|attevó a dokumentációt
visszaadja. Apá|yazati dokumentáció ellenéľtékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más esetben
nem fizeti vissza.

1. A pályázati kiírás adatai

Apá.ilyázat kiíľója: Budapest Fővaľos VIII. Kerület
Józsefuárosi onkormányzat

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

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

nýlvános egyforduló s pá|y źzat

Bérbeadás

20.000,. Ft + ÁFA
átutalással fizetendő a Józseftarosi
Gazdálkodási Központ Zrt. K&H Bank
Zrt.-néL vezetett 10403387-00028859-
00000006 számu számlź$ára (megjegyzés
ľovat: telek címe, megvásárló neve (cégnév)

pźiyźzatí dokumentáció źrának źltutalása
után, átutalási bizony|at bemutatásával
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Kereskedelmi Célú bérbeadási Iroda

1083 Budapest, Or u. 8. I. emelet

2017. februáľ 10.től ügyfelfogadási
időben.

bľuttó 918.210'-Ft. Az ajźln|ati biztosíték
befizetése csak ma1yaÍ forintban
teljesÍthető, éľtékpapínal,

A pá'ily ánat Bonyolítój a :

Apá.tyánat jellege:

Apá.ilyá.zat célja:

A pálily ázati dokume ntácíő áľ az

A' pá.Jyázatĺ dokumentáció megvásárlásának

helye' ĺdeje:

-p1'

Az ajánllati biztosíték tisszege:
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Äz ajánlati bĺztosíték befizetésének módja,

számlaszám:

Az ajńn|ati bĺztosíték befizetés beéľkezésének

határĺdeje:

A' pá.ty ánat leadásának hatáľĺdeje :

A pá.ty ázattal kapcs olatban további infoľmáció

kéľhető:

A' p á|y ázattal éľintett in gatlan me gtekinthető :

A' pá|y ázat bontásának várható időpontj a :

A páiyánatok bontásának helye:

A pá.lyánat eľedményét megállapítĺó szervezet:

A pá.Iy ánat elbírálásának határidej e:

garanciaszerződéssel, záIog!átggya| nem
helyettesíthető.

źIhÍa|źrs, a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. K&H Bank Zrt.-né| vezetętt
10403387-00028864-00000008 számtl
szźmlájźtra

2017 . febľuár 22. 2400 őra

2017. febľuáľ 23.1200 óra

Kereskedelmi célú bérbeadási Iroda

Tel.: 06 I216 6962110I, |04 mellék

2017. febľuár 13. és 2017. februáľ 17.
előzętes egyeztetés szükséges a Budapest
VIII. keľĹilet, Tavaszmező u. 2. szźm alatti
Irodában, vaąy a 06 | 210 4928,2|0 4929
telefonszámokon

20t7. februáľ 23.1400 óra

1083 Budapest, Or u. 8. I. emelet. Az
aján|attev ő a pá|y źuat bontásán j el en l ehet.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testtilete

2017. ápľilis 24.

2. A' pá.ty álzatta| éľintett ĺn gatlan :

.Ą Kĺíľó kiktitĺ' hogy a pá|yánat tárgyáúképező telket |<lzńró|ag felvonulásĺ területként és
anyagtáro|ás céIjáľa lehessen hasznosítani, a ttizvédelmi előíľások betaľtása mellett.

A pá,Jyánćlnak kell vállalnia a telek felvonulásĺ teľületkéntĺ és/vagy anyagtáľolással
kapcsolatos kĺalakítási költségeĺt, ĺlletve a kĺalakítással kapcsolatos feladatok vĺselését.
Ezen ktiltségek megtéľítését a páůyátző (teháú a későbbi béľlő) |<izárő|ag a béľbeadóval
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előzetesen megkiitött megállapodás alapján kéľhetĺ. Amennyiben a ktiltségek méľtékéľő|
és megtérítéséről a felek előzetesen nem á|lapodnak meg, úgy a bérlő azok megtéľítését
semmilyen jogcímen nem ktivetelheti a béľbeadótól a béľleti jogviszony megszűnését
követően sem.

A Kiíľó kĺkłiti' hogy gépjáľművek paľkoltatása céljáľa tłiľténő hasznosítás kifejezetten
|<izárő feltételo így a telekľe nem beadható olyan béľbevételi ajánlat, amely gépjármiĺvek
paľkoltatására vonatkozĺk.

Telekĺngatlan leíľása:

Az Ingatlan a Corvin-negyedben helyezkedik eI, az előÍe lévő úttest kockakő buľkolatú, a
járda pedig tĺĺredezett aszfa|t. Äz utcában vízvezeték, csatoľna, elektromos- és gźzvezeték
van' a csapadékvíz elvezetésére egyesített rendszer szo|gá|. Az Ingatlantól a
tömegkĺlzlekedési eszk<izök megállói (villamos, autóbusz, metró) 10 percen belül elérhetőek;
parkolni személygépkocsival azIngat|an e|ott, az utcán lehet. Elelmiszer alapellátást szo|gźiő
bevásaľlási lehetőség gyalogosan, 5-10 percen belül; közintézmények, szolgáltatások, piac,
bevásárlóközpont pedig tömegközlekedési jármiĺvekkel, 10-15 percen belül elérhető. A
kömyezeti terhelés és a levegőszennyeződés kĺizepes, a kozbiztonsági he|yzet a kĺiľnyék
át|agánakmegfelelő.

Tárgyi tęlek deľékszögű trapéz alakú, nagy oldalarányű, a Tömő utca és az Apźńhy Istviín utca
között helyezkedik el. A telek hossztengelye E-D-i, keskenyebb oldala a Tĺjmő utcai frontra
esik. A teľület foghíjtelek, felszíne sík, a szomszédos épületekkel és tömör tég|a kerítéssel
bekerített; panoráma nincs. A telek kb. 80%-án beton térburkolat taLźůhatő.

3. A pályázat cé|ja, tartalma

A bérbeadásra keľülő telekingatlan a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat kizźrőlagos tulajdonát képezik, bérbeadásukľa a ÍLemzeti vagyonľól szóló
20||. évi CXCVI tv., a Budapest Józsefuarosi onkormányzatvagyonáról és a vagyon feletti
fulajđonosi jogok gyakorlásáľól szóló 6612012. (XII. 13.) szttmÍĺ önkormányzati rendelet, a
Képviselő-testĹilet 13612016 (VI. 02.) számtłhatttrozata (Versenyeztetési szabtiyzat), és az
onkormányzat tuIajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59l20ll. (XI. 07.) önkormźlnyzatí ľendelet
vonatkozik.

A Kiíró a 2. pontban körülíľt telket adja bérbe a nyeľtes ajánlattevő részére határozott időre,
2018. december 3I. ĺapjáig, a Ptk. 6:339. $ (2) bekezdése szerinti felmondási idő kikĺjtésével
(A hatarozott iđőre kdtött szęrzodést bĺármelyik fel rendes felmondással felmondhafia a
tĺiľvényes felmondási idő betaľtásával idő előtt gyakorolható felmondási jog esetén a hónap
végére, legkésőbb a hónap tizenĺjtĺjdik napjáig.) Amennyiben az ajźln|attevő ettől eltérő
bérleti jogviszony időtartamot kívlán létesíteni, azt a pá|yźnatában az aján|ati összesítĺĺn
jeleznie kell.

A béľleti szerződésben foglalt bérleti díj évente, az adotĹév januáľ l-től a KSH által kozzétett
előzo évi inflációs index mértékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első iđőpontja
2018.januáľ hónap. A januáľ havi ęmęlés összege februáľ hónapban kerül szám|źuásra.

A telek minimális havi bérleti díja a 2. pont a|atti táb|azatban ta|á|hatő. Kiíró óvadék
megfizetését köti ki, melynek mértéke a havi bruttó bérleti díj háromszorosa. Az ajźn|ati
biztosíték összege az ővadék ĺisszegébe beszámításra keľĹil.

Kiíró kiköti, hogy a béľleti szerződéshatá|yba lépésének feltétele kijzjegyzői előtt egyoldalú
kötelezettségvállaló nyi|atkozat a|áírása, melynek kĺlltségét a Bérlő viseli.
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A telekingat|an źtta|akítźĺsa, ätépítése, felujítása esetére is a fent hivatkozott jogszabźiyok az
irányadók, me|yhez a bérbeadó nevében a tulajdonosíhozzájtmlást a tulajdonosi joggyakoľló
adja ki a munkálatok megkezdése előtt. Eszerint a telekingatlanon folyatni kívĺĺnt
tevékenységgel kapcsolatban az engedé|yező hatóságok, szakhatóságok, és kĺjziizemi
szolgźitatők nyilatkozatait a bérlőnek kell beszeľeznie. A bérbeadás során az onkormźnyzat
nęm szavatolja, hogy bérlő a telekingatlanon az á|ta|akívánt tevékenységet folyathatja.

A Kiíró kiköti, hogy jogosu|t a pá|yźĺzatot eredménýelennek nýlvánítani, amennyiben olyan
tevékenységvégzése érdekében töľténő bérbevételi ajáriat érkezik, amelyet az onkormźnyzat
nem preferá|,tovźlbbájogosult apźiyźzat eredményét a telekingatlanon végzeĺďő tevékenység
tekintetében a benyújt ott aján|attől eltérő feltétellel megállapítani.

4. A pá,ly álzaton tiiľténő ľészvétel feltételei

Az aján|attevő részt vehet apźĺ|yázaton amennyiben:

a) megvásáro|ja aPźtIyázati dokumentáciőt, és az eno| szőIő igazolást csatolja,

b) az ajźn|ati biztosíték <isszegét megfizetí és azhatáĺidőn bęliil beérkezik'

c) az ajźn|atok leadásának hatáľidejéig az aján|atátbenýjtja.

A Kiíró kiköti, hogy az ajźn|attevó maqánszemélv nem lehet.

5. 
^z 

ajánlat taľtalmĺ kłivetelményeĺ

A versenyeztetésí eljárás nyelve amagyat.

Az aján|attevőnek:

a.) az ajtn|atbanközölnie kell a nevét/cégnevét, székhelyét, adószźtmźlt, adőazonosító szźmát,
cég esetében cégszĺámát, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszĺímla szźlmź.ĺ, az
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b.) az aján|athoz kell csatolni a pá|yźzott telekingatlannak megfelelő ajanlati biztosíték
befizetését visszavonhatatlanul igazo|ó átutalás teljesítését igazo|ő bankszámla kivonatot.

c.) az aján|atban nyilatkoznia kell alľól, hogy vá||a|ja aPá|yźzati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb feltételekęt, tovźtbbá a pá|yázat céljanak
megvalósításźlt. Az ajanlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a bérbevétel időtaľtamát.

đ.) az ajźn|atbarl nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozőan a201'5. évi CXLIII . torvény 62.
$ (1) és 63. $ (1) bekezdésben foglalt kizźrő kĺĺľĹilmények nem állnak fenn.

e.) az aján|atban nýlatkoznia kell aľról, hogy adó és adók módjára behajthatő koztartozása
nincs. E nýlatkozat me||é kell csatolnia a NAV igazo|źsźtt aľról, hogy nem áll fenn
koztartozása.

f.) a, ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben adó és bérleti dij tartozása
nincs, továbbá a Kiíróval szemben szerzodésben vállalt és nem teljesített kĺitelezettsége
nincs,

g.) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hogy ellene végrehajtási eljĺíľás nincsen folyamatban.

Haaz ajanlattevő egyéni vá||a|koző, fentieken tul

h.) az aján|attlhoz csatolni kell a vźi|a|kozői igazo|vźtny 30 napnál nem régebbi hiteles
másolatát

Haazajźtnlatlevó nem egyéni vállalkozó, fentieken túl

Ąo
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i.) az ajźtnlatźůloz csatolni kell a táľsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a
tarsaság képviseletére jogosultak a|áirási címpéldrĺnyának eredeti pé|dźnyź.ľ- vagy hiteles
másolatát.

j.) az ajźn|atban nyilatkoznia kell aľľól, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-,
felszámolási és végľehajtásí eljźrás nincs folyamatban.

k.) a, aján|atban nýlatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI.
t<ĺrvény 3. $ (1) bękezdés 1. pontja szeľint átIáthatő szervezetnęk minősül.

Az ajźnlattevőnek nyilatkoznia kell aľról és igazo|nia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló
2o1l. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint źú|áthatő szervezet, me|yet az
eľedeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonattal vagy végzéssel aszervezetbejegyzéséről
tud megtenni. Amennyiben ezen okirat a\apjáĺnem igazolhatók a törvény 3. $ (1) bekezdés 1.
pontjában megltatározott feltételek, további okiratok becsatolása szükséges (pl: több mint
25%o-os fulajdonnal bíró jogi személy 30 napnál nem régebbi 30 napnál nem régebbi hiteles
cégkivonata, kĺilfoldö n bejegyzett cég esetén annak hiteles fordítása is).

Amennyiben az ajźtnlattevő nem egyéni vá||a|koző, a veľsenyeztetési eljaľás soľán benyújtott
aján|atát, tovźlbbá az ajźlnlat mellékleteként benyujtott valamennyl nýlatkozatźi cégszeru
aláírással kell ellátnia. Cégszeru a\áírás soľĺín a cég képviseletére jogosult szeméLy/személyek
a társasźry kézze|, vagy géppel íľt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve a|á nevétlnevfüet
cinállóaďegyüttesen ítJa/írj?k a\á hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően.

A Bonyolítő az aján|attęvőt _ az ĺisszes ajánlattevo szźtmźraiLzonos feltételekkel - ajanlott,
tértivevényes levélben, 5 munkanapos hatĺĺľidő kitűzésével felszólítja az Ąźn|attal kapcsolatos
formai vagy i.artalmi hiányosságok pőt|ásźra, amennýben a szükséges nyilatkozatokat,
igazolásokat nem megfelelően, ill. nem teljes körűen csatolta. Amennyibęn az ajánlattevő a
felhívás kézhezvétęlét kĺjvetően az abban megjelölt hatáľidőre ahiány|nem' vagy nem teljes
kĺjnĺen pótolja, úgy ajźn|ata a hiánypótlási hataľidő elteltének napját követő naptól
érvénytelennek minősül, és apá|yźtzat további ľészében nem vehet ľészt.

A Bonyolító a hiłánypótlási felhívásban pontosan megjeltilt hiányokról és a hiánypótlási
határidőľől egyidejűleg, közvetleniil, íľásban kĺiteles tájékoztatni az ĺjsszes ajanlattevőt.

A hián1pótlás nem teĺjedhet ki az ajźn|atmódosítására.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az aján|atĺevi5 aján|ata érvénytelennek
minősül, amennyiben

a.) az aján|ati biztosíték összege a pá|yźzati dokumentáció 1. pontjában megllatározott
hatáľidőn belĹil nem keľĹil jóváíľásra a Kiíľó bankszźmlräjźn.

b.) nem jelöl meg bérleti díjat.

6. Az ajánlLat formaĺ kiivetelményei

A pá|yáző pá|yäzatát zárt, je|zés nélktili borítékban, 1 példányban ktiteles az ajánlatok
benyújtásáľa nyitva áI|ő határidőben és helyen, az adott pźiyźnatra utaló jelzésse|, apá|yźzati
felhívásban meghatározott módon benffi tani.

Az aján|at minden oldalát folyamatos számozással kell ellátni és össze ke|l fűzni. Az
oldalak soľľendjét a 11. sz. mcllóklet tarta|mazza.

Az iratot|ezźtrt, sértetlęn borítékban, személyesen, kézbesíto vagy futaľ útján vagy postai úton
lehet benyújtani. A borítékra kizźtről'ag a pá|yźnat tźrgyátkell ráimi, az a|ábbiak szerint:

ĄĄ
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,, Budapest VI[. kerület Tiimő u. 15. (Apáthy István u.4.) 36202hrsz..ű, telekĺngatlan
bérbevétele''

A Bonyolítő|ezárat|an vagy séľĹilt borítékot nem vesz át.

A Bonyolíto az ajźn|attételi határidő |ejźtrta után csak abban az esetben vesz át ajénlatot,ha az
ajánlattevő vagy meghata|mazottja az ajáĺ|attételi határidő előtt az ajźn|attételi felhívásban
megjelölt helyen megjelent, de azt méltányolható okból a Bonyolító érdekkörében felmertilt
tlkból nem ĺ.uclta icl{Jben benyújtani (pl.: soľban állás). A Bonyolító minden ajánlattételi
hatĺĺľidőn túl benýjtott ajánlatot érvénýelennek nyilvĺánít.

Amennyiben az ajźln|attevő a veľsenyeztetési eljárás báľmelýk szakaszábaĺ megllata|mazott
iftján jfu el' a teljes bizonyító eľejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eľedeti példrínyát is
mellékelni ke|| az ajźtn|athoz. A Polgári Perľendtartás 1'96. $-a szerint a teljes bizonyító erejrĺ
magánokiratnak az a|ttbbi feltételek valamelýkének kell megfelelnie:

a) akiá||itő az okiratot saját keziÍleg írta és a|źirta;'

b) két tanú az okiraton a|áitáséĺva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem źita\a íľt okiratot előttĹik
irta a|á, vagy a|źńrását előttük sajátkezu a\áitźsának ismerte e|; az okiraton a tanúk
lakóhelyét (címét) is fel kell ttintetni;

c) a kiállító aláirásavagy kézjegye az okiraton kozjegyző által hitelesítve van;

d) a gazdźikodő szervezet á|tal'uzleti körében kiállított okiľatot szabáIyszeruen a|áirták;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készített okirat szabáIyszeru ellenjegyzésével bizonyítja,
hogy a kiállító a nem źita|a írt okiratot előtte írta a|á, vagy a|źtírását előtte sajrít kezű
aláírásáĺak ismeľte €l, illetőleg a kiállító minősített elektľonikus aláírásával a|źtírt
elektronikus okirat l'arta|ma azĺj;gyvéd źitalkészitett elektľonikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektľonikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el.

Amennyiben az ajĺánlattevő egyéni vá||a|kozó, a versenyeztetési eljáľás soľán nęvében
ĺyĹIatkozatot maga vagy meghata|mazottja útján tehet. Amennyiben az ajźn|attevő jogi
személy vagy egyéb szewezet. a versenyeztetési eljárás során nevében nýlatkozatot a
képviseleti joggal ľendelkező személy, vagy e jogi szemé|ylszervezet meghatalmazottjatehet.

7. Az ajánlat módosítása

Az aján|attevő az aján|attéte|i hataridő |ejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pálryźnati

aján|atźú, az aján|attéte|i hatariđő |ejźntát kĺĺvetően azonban a benyújtott ajĺĺnlatok nem
módosíthatók.

Az aján|ati kötöttség az aján|attételi határidő lejáľtĺĺnak napjával kezdődik.

8. Ajánlati ktitöttség

Az ajźn|attevő 60 napig terjedő ajźnÍatí kötöttséget köteles vállalni, amely az ajánlattéte|i
határidő |ejártźnaknapjáva| kezdődik. Az ajźn|aÍtevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a
Kiirő az ajánlatok birá|atźra vonatkozó határidőt elhalasztotta, űgy vállalja az ajźn|ati
kötĺittség ugyanannyi nappal tĺjľténő meghosszabbítását.
Az aján|ati kötöttség hrta|mánakmegllatźrozźsźra a Polgári Törvénykönyvről sző|ő 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései iranyadóak, ktilĺin<is tekintette| a 6:64. $-ra.

Az aján|at olyan megállapodást, kezdeményezó nyilatkozatot jelent, amely legalább a törvény
a|apjźn lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tuta|mazza, s egyéľtelműen kittĺnik

Ą3.
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belőle, hogy az abban foglaltak Ĺigyletkötési akaľatot tükľöznek, tehát a nyilatkozó _
elfogadás esetén _ aztmagáranézve kĺitelezőnek ismeri el.

Az ajánlati kötöttség azza| jár, hogy ha a másik fé| az adott időhatrĺron belül az aján|atot
elfogadja, a szerzőđés a törvény rendelkezése folytán létrejĺin. Az ajźnlat megtételével tehát
fiiggő helyzet alakul ki, mely az ajan|ati kÓtöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az ajánlattevő az ajáĺ|ati kötöttségének ideje alatt ajźn|atát visszavonja, a
b eťĺzetett aj źn|ati bizto s ítékot elveszti.

A Kiíľó az ajźtnlati biztosítékot a fe|hivźts visszavonása, az eljárás eredménýelenségének
megállapítása esetén, illetve _ az aján|atok elbírását követően _ a nem nyertes ajánlattevők
részére kötelęS a ktĺzléstől szĺĺmított 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíľó az ajźn|ati
bizosíték után kamatot nem ťlzet,kivéve,Ilaavisszaťĺzetési határidőt elmulasztja.

9. A pályázatok bontása

A pźiyázati ajánlatokat larta|maző zźlrt borítékok felbontását a Bonyolítő végzi a pźiyázati
felhívásban megjelcilt időpontban. Az aján|atok felbontásán, a Bonyolítón kívül megbízott
jogi képviselőjének is jelen kell lennie, továbbá jelen lehetnęk az ajánlattevők, va|ałnint az
általuk írásban meghatalmazott személyek. A képviseleti jogosultságot megfelelően igazo|ĺi
kell (szemé|ý igazo|vĺłny, meghat a|mazás).

Az ajźn|attevők a bontás időpontjráľól külcjn éľtesítést nem kapnak. Az ajźnLatok felbontásán
jelen lévők jelenlétfü ígazo|źsźrajelenléti ívet írnak alá.

Az ajánlatok felbontásakoľ a Bonyolító ismeľteti az ajanlattevők nevét, takóhelyét
(székhelyét), aZ általuk felkínált bérleti díj ajźn|atot, aZ ingatlanban végezni kívant
tevékenysé get, az egyéb vállalásokat.

Az ajánIattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A Bonyolítő az ajźnlatok felbontásáról, az ajźn|atok ismeľtetett tarta|márő| jegyzőkönyvet
készít, amelyet az aján|attevőknek erľe vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A
jegyzőkĺinyvet a Bonyolító képviselője és a jegyzőkönywezető ír1a alá, és a bontáson
megj elent aj ánlattevők kcjzül felkért személyek aláírásukkal hitelesítik.

10. Az ajánlat érvénytelenségeinek eseteĺ

A Bonyolító érvénýelennek nyilvánítja az ajźnIatot,ha

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

b.) az ajétn|attevo az aján|attételi hatáľidőn túl nyújtotta be aján|atát, va1y az ajźn|at az
ajźnIattételi hatĺíľidőn túl éľkezik be'

c.) azt olyan ajĺĺnlattevő nyújtotta be, aki az onkormźtnyzatta| szembeni korábbi fizetési
kĺitelezettségét (helý adó, béľleti díj, stb) nem teljesítette,

d.) a páIyázatot nem a Kiíľó á|ta| jćxźůlagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő foľmában
és adatokkal nyújtotta be,

e.) u ajánlattevőnek a páIyźzati dokumentációban szereplő iľatokat, igazolásokat nem, vagy
nem az előírásnak megfelelően csatolta, ideéľtve' ha az ajánlattevő nem csatolta arrő|
szóló nýlatkozatát, hogy nincs koztartozása, (adó, viĺm, társadalombiztosítási járulék és
egyéb, az á||anháztntás más alrendszeľęivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége), ha
ezek csatol ásétt a pá|y azati kiírás előíľta,

f.) a, ajétn|at nem felel meg a pá|yazati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy
azajźnlattevő nem tettapá|yázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő aján|atot,

ną.
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E.) aZ ajánlattevő valótlan adatot kcjzölt,

h.) az ajźn|attevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a ľendelkezésére átló hataľidőn
belül nem vagy nem teljes kĺlnĺen tett eleget,

i) amennyiben az ajĺánlatban foglalt tevékenységi kör végzését magasabb szintii jogszabá|y
kizáĄa.

Az eljźľás további szakaszában nem vehet tészt az, aki éľvénýelenpźiyźzati ajánlatot tett.

11. A páÄyáuati ajánlatok elbíľálása, az elbírá.Jiás szempontjaĺ

A Bonyolítő apźiyázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult
megvizsgá|ni az ajźn|attevok alkalmasságát a szęrzođés teljesítéséľe, és ennek során a csatolt
dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

A benyujtott ajánlatok a|ap1an a Bonyolító éľtékeli aptĺytzatokat, meghatátozza a benffitott
pá|yźĺzatok sorrendjét, és javaslatottesz aKiírónak apá|ytzat eredményének megállapitźsźra.

Amennyiben a benyújtott ajánlatok alapjan több ajanlattevő a meghatiĺrozott éľtékelési
szempontok szerint a legmagasabb pontszźmot én el, a BonyoIitő a második foľdulóban -
ezen ď1án|atíevőktől _ tĄ aján|atot kér. Amennýben ismételten azonos ajánlatok érkeznek,
Bonyolító addig kér be újabb ajánlatokat, ameddig olyan ajźn|at nem érkezik, amíg nem
vá|aszthatő ki a meghatározott értékelési szempontok szerinti legmagasabb pontszámot elérő
ajźn|at.

A pá,|yźnatok eredményét a Kiíró állapítja meg. A pźiyázati ajanlatok eredményét Kiíró a
bontástól szźlmitott 60 napon beltil állapítja meg. Az eredmény megállapításának határideje
egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Az ilj hatáľidőľől, illetve annak
fiiggvényében az ajan|ati kötöttség időtaľtamának meghosszabbításáről a Bonyolító kötęles
hiľdetményi úton táj éko ztatni az érintetteket.

A Kiíró a pá|yźzati dokumentációban meghatźtrozott értékelési szempontok alapján źi|apitja
meg a pźůyázat eredményét és rangsorolja a páLyźtzati ajźn|atokat. Apźiyázat nyeľtese az, aki
apźůyźnati dokumentációban rogzített feltételek teljesítése mellett amegllatározott értékelési
szempontok alapján legjobb ajánlatott tette.

A Kiíró jogosult a pźńyázat eredményét a benyújtott ajanlatban foglaltaktól eltérő feltétellel
megállapítani.

A Kiíľó a Ptk. 6:74 $ (2)bekezdése alapján kiköti, hogy a pä|yazati felhívásban foglaltaknak
megfelelő, legkedvezőbb ajrĺnlattevővel szemben is fenntaľtja a jogát arra, hogy ne kössön
bérleti szerződést.

Az e|bíráiás fő szempontja:

. a Iegmagasabb bérleti díj összege,

o felvonulásĺ teľiilet ós anyagtáľolás cé|jáľa történő hasznosítás.

A pźiyázati ajánlatok elbírálása során a Kiíró írásban felvilágosítást kéľhet a pźlyázati
aján|atlevotőI az ajánlatban foglaltak pontosítása éľdekében. A Kiíľó a felvilágosítás kéréséről
és annak taĺta|márő| haladéktalanul íľásban étesíti a többi pá|yazati ajánlattevőt is.

12. osszeférhetetlenség

A veľsenyeztetési eljárás sorĺĺn összeferhetetlenséget kell megźilapitani,ha a versenyeztetési
eljárás bonyolításábaÍI va1y az aján|atok elbírálásában olyan személy vesz részt, aki maga is
aján|attevo, vagy
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a.) annak kĺizeli hozzźttartozója (Ptk.: 8:1. $ (1) bekezdésénekl. pontja),

b.) annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,

c.) akitől bĺĺľmely oknál fogva nem vĺíľható eI azngy elfogulatlan megítélése.

13. A pá'tyánati eljáľás érvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

A Kiíró érvénýelenné nyllvánitja a versenyeztetési eljĺírás, ha

a.) az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették,

b.) valamelyik ajánlattevő az eljĺáľás tisńaságát vagy a többi ajanlattevő éľdekeit súlyosan
séľtő cselekményt követ el.

A Kiíro eľedménýelennek nyilvánítja az e|jźrást,ha

a.) nem érkezett aján|at,

b.) az ajánlattevőkkizáro|ag érvénýelen ajánlatot nyújtottak be,

c.) az ajánlatok birźlata során a Bonyolító az összes ajrĺnlatot érvénýelenné irányitotta,

d) az onkormányzat érd,ekeinek védelmében.

Eredménýelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásról.

1 4. Eredményhiľdeté s, szerződ,éskiités

A pá|yánat eredményéľől a Kiíľó legkésőbb 2017. ápľĺľs 24.ig dont, amelyľől Bonyolító 15
napon belül valamennyi ajáĺ|attevót írásban éľtesíti.

A Bérbeadő apáiyźnatnyeľtesével a döntés átvéteIétkĺivetően az onkormányzattulajdonában
ál1ó iiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának
feltételeiről szóló 59l20ll. (XI. 07.) önkormźnyzati rendelet 15. $-ában foglatt hataridőn belül
béľlęti szerzőďést köt. A nyeľtes ajén|attevo visszalépése esetén a béľbeadó jogosult a
pá|yazati eljárás soľon következő helyezettjével bérleti szerzodést kötni, amennyiben a
pä|yźnat eľedményének megállapításakoľ a második legjobb ajźn|atmeghattrozásra került.

A nyeľtes ajánlattevő esetében a beťlzetett aján|atí biztosíték a ťlzetendő óvadék ĺisszegébe
beszámításľa keľül, azonban ha a szerződés megkotése az ajánlattevőnek felróhatő, vagy
érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, az aján|ati biztosítékot elveszti. Az elvesztett
aján|ati biztosíték a Kiírót illeti meg.

15. Egyéb ľendelkezések

Az ingat|an megtekinthętő a dokumentáció 1. pontjában megjelölt időpontban, azonban a
megtekintés időpontjáľól a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. murlkatársával.

Az ajźn|attevő az ajanlatok felbontásig köteles titokban taľtani az ajźn|atának tarta|mát, és a
Kiíró által a részletes dokumentációban vagy bĺármely módon rendelkezéséľe bocsátott
minden téný, infoľmációt, adatot ktiteles bizalmasan kezelni, arľól tájékoztatést harmadik
személynek nem adhat.Ez a tilalom nem terjed ki a finanszitoző bankkal és konzorciális
ajźn|at esetén atésztvevőkkel való kapcsolattaľtásra. Ha az ajźĺn|attevő vagy az érdekköľében
álló más személy apá|yźzat titkosságát megsértette, a Bonyolitő az ajan|atát éľvénýelennek
nýlvánítja.

A Bonyolító az ajźn|atok tartalmát a pźiyézat |ezárásźig titkosan keze|i, taľtalmukľól
felvilágosítást sem kíviilállóknak, sem apá|yézaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajźn|atokatkizárő|ag elbírálásrahasznźihatja fe|, más célú fe|hasznźĺ|źts esetén az
ajźln|attevovel külĺjn meg kell anól állapodnia.
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A Kiíľó a páLyźnati eljríľás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megórizni, továbbá ilyen jellegú e||enőrzés esetén az e||eĺőruést végző szew) személyek
rendelkezéséľe bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Budapest Fővĺĺros VIII. keľĹilet
Józsęfuáľosi onkoľmanyzat Képviselő-testtiletének 13612016. (VL O2.)határozata, va|amint a
vonatko zó egy éb j o gszab á|yok rendelkez és ei az ir tny adő ak.

Budapest,

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat

nevében eLjárő

Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpo nt Zrt.

Mellékletek:
1. szźtmumelléklet: Jelentkezésilapegyénivállalkozókszámźra
2. számumelléklet: Jelentkezési lap jogi személyek és egyéb szervezetekszźlmźlra
3. szłámú melléklet: Ajanlati összesítő
4. szánu melléklet:Ný|atkozat végelszámolásľól, csődeljárásról, felszĺĺmolásról,

végrehaj tási elj árásról
5. számí melléklet: Nyilatkozat a páIyź"ĺ;ati feltételek elfogadásrĺľó|, szerződéskötésről,

szerződéskötési képességről, ajtn|atí kötöttsé$ől
6. számí melléklet: Nýlatkozat Kiíróval szemben fennálló tartozäsrő|, továbbá adó és

adók módj ára behaj that ő koztartozásr ő|
7. számúmelléklet:Nýlatkozatpénz;ugylalkalmasságról
8. szárÍlmelléklet: Nýlatkozat abankszĺámlaszźlmrőI
9. szźlmumęlléklet: Nýlatkozat a szewezet át|áthatősźĺgźrő|
10. szźnnűmelléklet: Bérleti szerződéstewezet
11. számtmelléklet: osszefoglaló a benyújtandó ajźn|at formai és tartalmi

kĺivetelményeirő1
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l. számú melléklet

a Budapest vI[. kerület, Ttimő u. 15. (Apáthy István u.4.)36202he|yrajzi számú
telekĺngatlan bérbeadása

Jelentkezésĺ |ap

e gyéni vállalkoz ők számár a

Budapest,

Az aján|attevő nevę:

Székhelve:

Telefonsziĺma:

Fax sziíma:

E-mail címe:

Honlan ĺ:írne.

Szźrrť'av ezető bankj anak neve :

Bankszámlaszáma:

Meehatalmazottnever.

Telefonszáma:

Faxszáma..

E-mail címe:

l Meghatalmazott ęsetén

ajánlattevő a|áírása

Ą+
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2. számú melléklet

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

Jelentkezési lap

jogi személyek és egyéb szervezetek számáľa

Budapest,

Jogi szemé|ylszervezet neve'
cégformźĄa:

Székhelve:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax szttma:

E-mail címe:

Statisztikai szźmięI:

Cégnyilvántartási/nýlvántartási
ązÁrnq.

Adószáma:

Szám|av ezető bankj ĺának neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meshatalmazottnevď:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

2 Meghatalmazott esetén

cégszerű a|áítás

t3
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3. szźtmumelléklet

a Budapest VIII. keľĺĺlet, Tiimő u. 15. (Apáthy István u. 4.) 36202 helyraizi számú
telekĺngatlan bérbeadása

AJÁNLATI ÖsszpsÍľo

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

../...l... he|yľajzí szźmń telekingatlan béľbęadására kiírt pźiyázatra ajźnIatomat az
alábbiakban foglalom össze:

Nettóhavibérletidijajźn|at: ..'.... ............Ft

Bérbevétel időtartama*: hatźlrozott idő: .. . ... . ...év

A bérbevéte| cé|ja/ tęlekben végzendő tevékenység:

(A telekbęn végeznikívánt tęvékenységhez szĺikséges TEAOR körrel ręndelkezni kell')

Egyéb vállalások:

Budapest,

aj ánlattevő a|źlír ása/ cégszerii a|áir ás

4 ł.-gal megjelölt résznél a megfelelő szĺiveg a|źhűzandő.

ng
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4. számű'melléklet

a Budapest VIil. keľület, Tiimő u. 15. (Apáthy István u. 4.) 36202he|yrajzi számr'ĺ
telekingatlan béľbeadása

NYILATKOZAT

Végelszámolásľĺól, csőde|jáľásrĺíl, felszámolásľólo végľehajtási eljáľásľól

Alulírott. (név) kijelentem, hogy az egyéni
v źi|a|ko zásom el l en végrehaj tás elj ĺírás folyamatb an * vaďnincs

Budapest,

ajrĺnlattevő a|áirása

Alulírott
(ogi szemé|ylszervezet neve) képviseletében kijelentem, hogy atźrsasáýszervezet

. végelszámolás alatt *źů|lĺem á||

. ellen csődeljárás folyamatban *vaďnincs

. ellen felszámolási eljaľás folyamatban xvaďnincs.
o végrehajtási eljaľás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

cégszeru aIéúrźs
ĺj

2o

A *-gal megjelĺilt részné| a megfelelő szöveg alźŕrtlzandő.

vidaknecs
Írógép
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5. számú melléklet

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

NYILATKOZAT

a pá.Jy ázafr, feltételek elfogadásáľól,

szeľződéskiitésről,

szeľződéskiitésĺ képességľől,

ajánlati kiitiittségľől

Alulírott.
. (névlj o gi szené|y l szerv ezęt neve) kij el entem, ho gy a p á|y źnat tár gy át részl etesen

megismeľtem, az aján|attétel feltételeit, a pá|yázati kiírást magamľa nézve kĺjtelezően
elfogadom.

Nýlatkozom, hogy a telket megtekintettem, az á||apotátmegismertem és azt elfogadom.

APá|yźzathoz mellékelt bérbeadásí szerzodés szĺivegét megismertem és elfogadom.

Kij elentem, ho gy Magyarors zźtgon b éľleti j o gvi szony létesítéséľe j o gosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pá|yazati dokumentációban szereplő 60 napos aján|ati kötöttséget
vállalom. Amennýben a KLírő az ajźn|atok bíráIatát elhalasztotta, íEy vállalom az aján|,ati
köttittség ugyanannyi nappal töľténő meghosszabbítását.

Budapest,

2i

ajétn|attevÍĺ a|áírása / cégszeru a|áfuás

vidaknecs
Írógép
15 



ó. számú melléklet

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

NYILATKOZAT

Kiíróval szemben fennálló taľtozásról, továbbá adó és adók mĺódjáľa behajtandó
kfiztartozásľól

Alulíľott ..... (mint a.....

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

- Kiíróval szemben bérleti/hasznźiati-, kapcsolódő kozizemi- és ktilönszolgáltatási díj
tartozása * van/nincs;
- Kiíľóval szemben szeruodésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van/ nincs;
- Kiíľóval szembenadőtartozása * vanlnincs;
- Kiíróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása * van/nincs,

melyeket az a|źlbbi okiratokkal igazo|ok:

1.

2.

3.

továbbá kijelentem, hogy adó és adók módjtra behajtandő köztartozásom nem áll fenn,
melyet a 30 napnál nem régebbi NAv źt|ta|kiźilitott nullás igazolással igazolok.

Budapest,

aj ĺĺnlattevő a|áír ása/ cégszeru a|źir źs

4 *-gal jelĺilt ľésznél a megfelelő sztĺveg a|źlhtnandő.

ĄĄLA)

vidaknecs
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7. számú melléklet

a Budapest VIII. kerület, Ttimő u. 15. (Apáthy István u.4.)36202he|yrajzĺ számú
tclckĺngatlan béľbeadása

NYILATKOZAT

Pénzügyi alkalmasságľól

Alulíľott ...... (mint a

.... űogi szemé|ylszewezet neve) vezętő tisztségviselője,) kijelentem, hogy a
pá|yźzat targyźtt képezo ingatlan béľleti đíjanak megf,lzetésére képes vagyoWaz általam
képviselt jogi szemé|ylszervezęt képes, a bérleti-, közilzemi és kt'ilönszolgáItatźsi díj
megfizetéséhez szükséges anyagi eszközök a rendelkezésre állnak.

Budapest,

ajźn|attev ő cégszerťi aléit ása

^Ô
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8. számú melléklet

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

NYILATKOZAT
a bankszámlaszámľól

A pźiyźnati felhívás visszavonása, a pźůyázati e|jźrás eredménýelenségének megźi|apitása,

illetőleg _ az ajánlatok elbírálását kcivetően - más ajanlattevő nyertessége esetén kérem az

źita|aml a jogr szeméIy/szewezet źita| befizetett ajánlati biztosíték összegét az a|źtbbi

bankszáml aszźmra visszautalni :

Bankszáml av ezető pénzintézet:

Bankszámlaszźlm:

Bankszámlával rendelkeznij ogosult:

(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

aj anlattevő a|áír ásal cégszerű aláit ás

0l^
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9. számú melléklet

a Budapest VIII. keľůilet, Tłimő u. 15. (Apáthy István u. 4.) 3ó202he|yrajzi számú
telekingatlan béľbeadása

NYILATKOZAT

Alulírott ..... (név), mint a

fiogi szemé|ylszervezet neve) vezętó tisztségviselője kijelentem, a
tźlrsasäýszervezet aĺemzeti vagyonĺól szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1.)
p ontj a szeľi nti źú|źtthatő szew ezetnek minő sül.

Atlátható szervezetnek minősül :

b) az o|yan belÍłjldi vagy külfiildi jogi személy vagy jogi szemé|yiségge| nem rendelkező gazdźikodó szervezet, amely
megfelel a kdvetkező feltételeknek:

ba) _ a nyilvánosan működő ľészvénytáľsaság kivételével _ tulajdonosi szerkezete, a pénanosás és a terľorizmus
ťlnanszirozźsa megelőzésértil és megakadá|yozźlsźtó| szóló törvény szerint meghatáÍozott tényleges fu|ajdonosa
megismerhető,

bb) azEurópai Unió tagállamćtban, az Európai Gazdasź4i Térségről szóló megállapodásban ľészes államban, a Gazdasági
Egytittműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan ál|amban rendetkezik adóillettíségge|, ame|lyel
Magyarországnak a kettős adóztatźs elkertiléséről szó|l egyezménye van'

bc) nem minősü| a társasági adóról és az oszta|ékadóról szóló törvény szerint meghat ározott e||enőrzłjtt kü|ňldi tĺĺĺsaságnak,

bd) a gazdźl|kodó szervezetben kcizvetlenü| vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati jogga|
bíľó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdálkodó szeÍvezet tekintetében a ba), bb) és Ďc) alpont szerinti
feltételek fennállnak;

c) azacivi|szervezďésavizi társulat, amely megfelel akövetkező feltételeknek:

ca) v ezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szeÍvezet és a vizi társulat, valamint ezek vezeÍó tisztségviselői nem átlátható szeľvęzętben nem rende|keznek
25%;o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagál|amában, az Európai Gazdasági Téľségľől szóló megál|apodásban, részes államban, a
Gazdasŕryi Egyiittműkŕidési és Fejlesztési Szervezet tagźt||amźlban vagy olyan államban van, ame|lyel Magyarországnak a
kettĺís adóztatrás e|kerülésértĺl szô|ó egyezménye Van.

Fentieket az a|ábbi okiratokkal igazolok:
1. Eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat va1y végzés a szervezet

bejegyzéséről,
2.

Kijelentem, a fenti ingatlan bérlete idoszakában a jogi szeméIy/szervęzet tekintetében nem
tervezĹink olyan vźitozźst, amely miatt ajogi szemé|ylszervezetmár nem minősiilne źÍllźiĺhatő
szervezetnek.

Tudomásul veszem, hogy amennýben báľmiféle vźitozás miatt ajogi szemé|ylszewezetmźr
nem minősülne átláthatő szervezetnek, a bérbeadó a bérleti szerződést jogosult felmondani.

Budapest,

aj anlattevő aIźiľ ása/ cégszeru a|źtir ás

z)
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10. számú melléklet

Kĺíľĺí felhívia az Aiánlattevő figvelmét aľra, how ielen me|lékletet a pálvázati
dokumentációhoz nem kell csatolni. kizáľĺílag táiékoztató ielleeű!

Telekingatlan béľleti szeÍződés teľvezete
határozott időľe

/egyoldalú kłitelezettségvállalásĺ nyĺlatkozattal egyíitt éľvényes/

amely egyÉszto|

a Budapest Főváľos YIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat (1082 Budapest, Baľoss u.
63-67. adőszálma |5735715-2-42 a továbbiakban: onkoľmányzat), mint a béľlemény
tulajdonosa és bérbeadőja (a továbbiakban: Béľbeadó) megbízásából és meghatalmazźsźhőI
eljźrő Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Központ Zrt. (1083 Budapest, Losonci u. 2, cégszźlma:
0I-09-265463, adőszáma: 25292499-2-42; képviseli: .. . ' . . ..Vagyongazdźůkod,ási
igazgatő)
másrészről

Cégnév
Székhely:
Cégsegyzékszám:
Adőszáma:
Képviselő neve:
Anyja neve:
SzĹiletési helye és ideje:
Telefonszám:
Lakcím:
Személýg.. szźlm..

Lakcímkártyaszźlm:
mint béľlő (a továbbiakban: Béľlő)
(a Bérbeadó és Bérlő a továbbiakban együtt: szerzódłĺ felek) között jött létre alulíľott helyen
és napon az a|ábbi feltételekkel:

1.

A Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosi Onkoľmányzat tulajdonát képezí a
Budapest VIII. keriilet, ............he|yrajzi szźm alatt nyilvĺántartott, a ........... ........ szém
a|att ta|á|hatő ...., m2 alapterületű (tulajdoni lapon: .......) telekingatlan (a továbbiakban:
bérlemény ). A bérlemény vagyonkeze|oje a Rév8 Rehabilitációs és Varosfejlesztési
Zártkoruen Működő Részvénýarsaság (székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.,
cé gtr e gy zékszźtma:O | - 1 0 - 04 3 5 4 8 ).

7

A Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaros onkormźnyzat Képviselő-testĺilete a ...l.......
(...........) szźtmthatźrozatźlban dĺjntött a bérleménynek _ üres telekingatlankéĺt - a Béľlő
részéte nvilvános ewfoľdulós pálvázat nverteseként történő béľbeadásáľól hatáľozott
ĺdőľe, 2018. december 31. napjáig. Erre tekintettel a Béľbeadó a jelen béľleti szerződéssel

)Lb
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bérbe adja, a Béľlő pedig megtekintett állapotban béľletbe veszi az 1. pontban megllatźrozott
bérleméný. A Béľtő kijelenti, a béľleményt megtekintette, az á||apotźúismeri, azt e|fogadja.

3.
A szerzóđő felek rögzítik, hogy az onkoľmźnyzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésből
eredő bérbęadói jogok _ ezen belül a bérleti közmű díj - és terhelik a bérbeadói
kĺitelezettségek. A Bérbeadó a bétbeadźts tekintetéb en aZ onkormĺányzat megbizźsa a|apjáĺ,
helyette és a nevé-ben jĺíľ el. A szerződésből eredő igények érvénýesítéséie bíróságok e,
hatóságok e|ótt az onkormányzat jogosult.

4.
A szerzóđő felek rogzitik, hogy a BéľIő a bérleméný felvonulási területként, és
anyagtáľolás céljáľa veszi béľbe
Béľlő kijelenti' hogy a szerzoďés megkötése időpontjában a nęmzeti vagyonĺól sző|ő 20I|.
évi CXCVI. tĺlrvény 3. $. szerinti átláthatő szetvezetnek minosül. Tudämásul veszi, ha a
bérleti időszak a|att a tulajdonosi szerkezetében beállott vá|tozás folytán miír nem minősül
át|áthatő szęrvezetnek, a bérbeadó a béľleti szerződést azoma|ihatá||ya|és kártalanítás nélkül
felmondhatja.
A Béľlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban
az engedé|yező hatőságok, szakhatóságok és közüzemi szolgáltatók (a továbbiakban együtt:
hatóságok) ny1latkozatát, illetve a jogszabźlly szerinti tulajdonosi hozzájźm|ást neki kell
megszeÍeznie. Erre tekintęttel a BéľbeadĺĎ nem szavato|ja, hogy a Béľlő a telekben az źĺ|ta|a
kívánt tevékenységet folytathatja. Amennýben a jelen pontban megllatározott tevékenység a
Béľ|őnek nem felróható okból, az e|łĺbbi hatóságok elutasító dtintése miatt nem végezhető, a
fe l ek a b éľl eti szer zo đést közĺi s me ge gy ezés sel fel bontj ĺĺk.

J.
A Béľbeadő az 1. pontban megllatározott béľleményeket határozott időre adja bérbe a
Béľlőnek.
A bérletijogviszony kezdete: a szeľződés kelte
A bérleti díjfizetési kötelezetts égkezdete: 

-:

A béľleti jogviszony vége: a Polgráľi tcirvénykönyvľől szóló 2OI3. évi V. törvény (Ptk.) tĺta| a
hatźlrozott idejű bérleti jogviszonyra irányadó ľendelkezések a|apjźn, a felmondás útján
töľténő megsziintetés a Ptk. 6:339 $ (2) bekezdése szerint. Ahatározótt időre kötött szerzőđést
báľmelýk fél rendes felmondással felmondhatja a hónap végéte, legkésőbb a hónap
tizenötödik napjáig. Amennyiben a szeruiidés bármely okból hatźrozat|aniđőtaľtamúvá alakul
át, a bérIeti jogviszonyra a hatérozat|an időre szóló bérletľe vonatkozó szabályait kell
alkalmazni, melynek kezđő időpontjakéntaz eredeti szerződésmegkĺitését kell tekinteni.

6.
A szerzĺ\dŕ| felek a bérleti jogviszony'kezdetén a bérteti díiat ............ Ft/hó + ÁFA ) azaz

forint/hó + 
-Áľ.q. 

o..""gb@ľIő fudomásul
veszi, hogy a béľleti díj évente, az adott év január l-től a KSH által kozzétett ę|őzo évi
inflációs index mértékével emelkedik. A béľleti díj emelkedésének első időpontja.......
janvźn hónap. A január havi emelés összege február hónapban keľül szám|źzźtsra.

A Béľlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony báľmilyen megsztĺnése
esetén a 32. pontban foglalt kitirítési kötelezettségének nem tesz eleget, u Ĺé.l"ti szerződés
megszrĺnését követő naptól a telek tényleges kiürítéséig a jogcím 

"en.ulĺ 
hasznáIat után

havonta, a bérleti jogviszony megszűnésének időpontjaban iľĺínyadó béľleti díjjal azonos

Ĺ+
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összegú hasznźiati díjat kell megfizetnie. A használati díjról a Bérbeadó nem állít ki havonta
szám|át, csak utólag, a hasznáIati dij megfizetése utiĺn. A használati díjat havonta előre,
minden hónap 15. napjáigkell megfizetni a béľleti dij megťlzetésére szo|gźúő _ a bérleti díjról
kiállított utolsó havi sziĺmlan levő - bankszámláľa tĺiľténő áfutalással. Amennyiben a
bankszámlaszźlmvtůtozilk a Bérbeadó enől tájékoztatást ad. A hasznźůati díj akkor tekinthető
teljesítettnek, ha az a táľgyhónap 20. napjug a Bérbeadó bankszĺĺmlźĄán jćxáításra kerül. A
hasznźůati díj késedelmes fizetése esetén a Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben
meghatáľozott késedelmi kamatot szźmítja fe|.

7.
A Béľlő egyéb fizetési kötelezettségei:
Yízéscsatomadíj lvá|tozől A szerződés kĺjtésekoľ ...........,-Ft/hó + AFA, évente a

bérbeadó á|ta| meghatźrozott összegre vźůtoz1k. A
Szolgáltatóval kötött megállapodás a|apján fizetenđő.
Amennyiben az ingatlanon íj vizőra/vizőtttk felszeľelése
megtörténik, és a SzoIgźitatóval kötött megállapodást a
Bérlő bemutatja, az átalźľrydíj tĺirlésre keriil. Az ata|arrydij
összege egyénileg (az adott hźne|szźmolás alapján) kerül
kiszámo1ásľa.

Szemétszállítás díja:

Áľamdíj lvá|tozől

A szerződés kötésekor 2.091'..Ft/hó + AFA, évente a
b érb eadó által me ghat ár o zott ö s szegre v źitozik.
A Szolgáltatóval kötött megállapodás alapj rĺn fizetendő.

A fizetési kcjtelezettség összege a vonatkozó rendeletek vźitozása esetén módosul.
A Béľlő az e|obbi ťlzetési kötelezettségek teljesítését vállalja.
8.
A Bérlő a havi bérleti díjat havonta előre, a táľgyhónap 15. napjáig köteles megfizetni, a
Bérbeadó nevében kiállított szźlmla a|apján, a szám|tn szeľeplő bankszámlrĺra. A bankszźtm|a

száma a bérleti szerződés megkötésének időpontj ában 1043387-00028864-00000008 (K&H
Bank ZÍt). A bankszámla száma a bérleti szeruódés időszaka a|att vźitozhat, amelyről a

Béľbeadó tźĺjékoztatja a Bérliőt. A Béľlőt a béľleti dij az 5. pontban szereplő időponttól
terheli. A Béľlő a béľleti díjat abban az esetben is kĺiteles havonta megfizetni, ha a havi
szám|át valamilyen okból nem kapja kézhez. Ez esetben a bérleti dijat az e|őzo havi számlan
levő bankszámJrźra köteles átutalni. A bérleti díjf,rzetés akkoľ tekinthető teljesítettnek'ha az a
tźrgyhőnap 20, napjtig a Béľbeadő bankszámlájtn jőváirásľa kerĹil. Amennýben a BéľIő a
fizetési kĺitelezettséget helýe|eĺ szźlm|ára fizetí be, az nerrl szźĺnít teljesítésnek. A Béľlő
késedelmes fizetése esetén a Béľbeadó a Polgári Törvénykĺinyvben megllatározott késedelmi
kamatot szźmlitjafe|.
Ha a kĺilön szo|gźůtattlsok díját a Béľbeadő sztm|źnza aBérI'ő fe|é, azt a Bérlőnek a sztĺmlźln
szereplő hatáľidoig kell átutalnia a megjelölt szźlm|źra. A fizetéssel és késedelemmel
kapcsolatosan egyebekben a bérleti díjra vonatkozőak azirźnyadőak.

9.
A Béľlő hozzźĘźlrul allhoz, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben szeľeplő ađatait
nýlvántartsa.

10.
A Béľlő hozzźĘźtruL a|lhoz, hogy bérleti dij, köziizemi díj, haszná|ati díj és egyéb hátraLék

esetén -ha a fizetési kĺitelezettségének nem tesz eleget - a Bérbeadĺó a jelen szeľződésben

szerepl ő adatait k<jvete lé sk ezeÍo cé gnek ki adj a.
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11.
A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj,kozmti díj, késedelmi kamat
vagy a követelés beszedésével kapcsolatos kĺiltség merĹil fe|, az źita\a a Béľbeadónak
beťĺzetett összeget a Bérbeadó előbb a költségekĺe, majd a kamatokra, ezutátn a béľleti díj,
majd a konjzemi ďijhrtozásra számolja el.
12.
A Bérbeadó a bérlemény ätadás - átvételi eljarással adja biľtokba, amennýben a Béľlő a
jelen szerződés hatályba|épéséhez szükséges feltételeket teljesítette. A felek az átadás-tĺNéte|i
eljáľás soľán jegyzőktinyvet vesznek fęl' amelyben riigzitik a béľlemények á||apotát, a
mérőórák á||tsát, valamint minden, a béľlettelkapcsolatosan rögzíteni szükséges köľülméný.

13.
A Bérbeadó szavatol azért, hogy haľmadik személynek nincs a telekre vonatkozó olyan joga,
amely a Bér|íjt a telek birtokbavételében, zavarta|an haszná|atban akađá|yozzu' ,ugy
korlźttozza.

14.
A bérlet tartama a|att a Bérbeadĺó gondoskodik a Béľlő tűrési kötelezettsége me||ett, az
életveszélyt okoző, a telek rendeltetésszerű hasznáLatát lényegesen akadá|yoző' a Béľbeadót
terhelő hibák kijavításáról' A Béľlő e munkálatok elvégzését a bérbeadóval tortént
megállapodás al apj an źttv áI|a|hatja.
A béľlemény hasznáIata során úgy köteles eljáľni, hogy azzal másokat ne zavarjon. Bérlő
köteles a bérleménye teljes teľĹiletét és annak megközelítésére szolgáló teľületet, az ingat|an
előtt található kĺĺzterti|etet az évszakoknak megfelelően _ hó eltakarítása, jégmentesítés,
gazirtźs _ takarítani.
A Béľlő źita| végzett tevékenységek során, a Magyaľországon hatályos köľnyezetvédelmi
renđeletek betartásĺĺnak elmulasztása miatt keletkezett károk és hatósági kifogások a|apján
történő intézkedések megtétele a Bérlő kĺitelezettsége.
A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény teriiletén vagy a bérlemény e|ótt az utcafronton
elhelyezendó tájékoztatő táb|áinakvagy lógóinak látvrínytervét a Bérbeadőva| e|ózetesen jóvá
kell hagyatnia. A Bérlő a jővźhagyott táb|ákat, logókat a Bérbeadó íľásbeli engedélyének
birtokában helyezheti ki, illefue módosíthat azok kivitelezésén, elhelyezésén. Felek
megállapodnak, hogy a szükséges hatósági engedélyeket ebben az esetbęn is a Bérlő köteles
határidőben beszerczni, továbbá, hogy az esetleges közteľülęt-hasznźiati díjat is a Bérlő
köteles teljes egészében megfizetni.
Béľlő tuđomásul veszi, hogy a béľleti szerződés megkötésének időpontj ában hatá|yos az
építésĹiggyel összefüggő egyes helyi önkotmányzati hatósági eljráĺások részletes szabźĺIyaítő|
szóló önkormźnyzati rendelet a|apjźn, a telek, illetve kerítésének megvźitoztatása esetén
településképi eljáľást kell lefolytatnia.

15.
A Béľlő kijelenti, hogy a Bérlemények kizźtrő|ag a 4. pontban megjelölt tevékenységének
végzése céljából veszi igénybe.
A Szeľződő felek rogzítik, hogy a Bérlő tita| a bérleményekbe töľténő befogadáshoz,
albéľletbe ađáshoz, a telek cseréjéhez, a bérleti jog źúruházásához a bérbeadó írásbeli
hozzájźtru|źtsa' valamint a Béľbeadó és Béľlő ezze|kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti
szerződésmódosítás) szfü séges.
A Bérlő tudomásul veszi, hogy a további haszná|atba la|bér|etbęl adás kapcsán kizárő|ag
természetes személlyel, valamint anemzeti vagyonról sző|ő 20|1. évi CXCVI. tĺirvény 3. $
(1) bekezdésének 1. pontja szerinti éú|źltbatő szęrvezettel köthet szerzőđést. Tudomásul veszi
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továbbá, amennyiben a vele szeruođott fel tulajdonosi szeľkezetében, vagy egyéb okból olyan
vźitozás áll be, amely alapjan már nem minősül ź/l|áthatő szervezetĺek, kciteles vele szemben
a bérleti szerzódést azoĺ,lna|i hatállyal felmondani. E téný ahasznźiatba /aIbér|etbe/ adásról
sző|ő szeruődésben rögzítenie kell. Az előbbiek elmaľadása esetén a Béľbeadó a Béľlővel
szemben a bérleti szerződést azonna|i hatállyal felmondhatja. A bérlemény béľleti joga
kízźlró|ag a Béľbeadőhozzźtjźrulása mellett ruházhatő át másľa vagy cseľélhető el teľmészetes
személlyel vagy a nemzeti vagyonľól szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (l) bekezdésben
meghatźr o zott źlt| áthatő szew ezettęI.

16.
A Béľlő kĺitelezettséget vállal aľ:a' hogy a telek biľtokba adźsźú kĺivető 8 napon belül,
amennyiben a telek rendelkezik közmrĺ ellátottsággal, kezdeményezi saját költsé géĺ a vízőra
felszerelését/hitelesítését, |ejźrő vizőralvizőrák cseréjét (a cseľével kapcsolatos k<iltségek
vźi|a|ásźxa|), vagy a nevére töľténo átitását valamint valamennyi, a bérlemény hasznźt|atához
a Béľbeadó szeľint szükséges szolgáltatási szerzőđés megkĺitését (a továbbiakban:
szo|Fá|tatási szerződés) a Fővárosi VízmúvekZtt-veI, a Díjbeszedő Zrt-veI, azELMIJ Zrt-ve|,
a FOTAV Zrt-ve|, aGźzmuvekZrt-ve| és egyéb szo|gźitatőval (a továbbiakban: Szolgáltató),
és a szolgáltatási szęrződés megkĺitését a Bérbeadó felé 60 napon belül a szolgáltatási
szer ző dés e gy más o latanak átadás áv a| igazolj a.
A Béľlő tudomásul veszi' amennýben a Béľbeadó a bérleti jogviszony fennállása a|att kíván
közmrĺ mérőőrát felszereltetni a bérleményben, azt tílrni kĺiteles, és a mérőóra felszerelését
követő 8 napon belül a saját nevében a szolgáltatási szerződést meg kell kĺitnie, a megkĺités
tényét pedig a szoIgá|tatási szerzódés egy másolatának megküldésével kell igazo|nia a
Béľbeadó felé.
A Béľlő vźl|alja, hogy a szolgáItatźtsi szeľződésekben szereplő, illetve a szo|gá|tatő á|ta|
kiszátiázott szo|gźĺItatási és egyéb díjakat a bérleti jogviszony _ jelen szerződés 5. pontjában
szereplő _ kezdeti időpontjátó| a szerződésben, illetve a szám|ában szeľeplő hataľidőig a
szolgá|tatok részére rend sz ere s en me gfrzeti.

17.
A Szerződő felek rogzitik, hogy a Bérlő a béľleti szeruődés megkĺĺtését megelőzően a
Béľbeadó álta| megállapított bankszźm|áta 3 havi bruttó béľletĺ díjnak megfelelő,

.....,- Ft összegű óvadékot megÍizetett. A befizetett ajánlatĺ bÍztosíték az
óvadék tis szegébe b eszátmítáls ľa keľiil.
A Bérbeadő az óvadékot a BérI'ő által meg nem fizetett bérleti dij, a kozuzeĺni díj vagy
kaľokozás esetén a kźlrta|anítás kiegyenlítésére, valamint ezek kamataiľa és költségeiľe
szabadon, a BéľIő hozzźĄźtru|átsa nélk{il felhasználhatja. Ez esetben a Béľtő köteles az
óvadékot az eredeti összegre a Béľbeadó írásos felhívásátó| számitott 8 napon belül
kiegészíteni.

A befizetett óvadék ĺisszeg nem kamatożik és a béľleti szeruődés megszrĺnése kapcsán a telek
Béľbeadĺinak tĺjľténő visszaadását követő 30 napon belül visszajar a Bérlőnek, ha ekkor
nincs semmifele hátraléka' és a bérleménýli$ra hasznosítható állapotban adja vissza birtokba
a Béľbeadónak. Amennýben a telek visszaadásakor a Béľ|őnek az onkormanyzat, vagy a
Béľbeadĺí fe|é a bérleménnyel kapcsolatosan |ejárt l.arl'rlzása van, a tartozźst a Bérbeadő az
óvadékĺjsszegéből levonhatj a.

18.
A Béľlő kĺiteles a bérleméný rendeltetésszeľűen hasznźini, valamint gondoskodni a saját
magatartása folýán keletkezett hibák kijavításáľó| és az okozott kar megtéľítéséről.
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A Bérlő köteles a bérlemény közvetlen kĺĺľnyezetében akaľ abérlő vagy taga, dolgozói, iJ,zletí
partnerei, iigyfelei által tanúsított, a k<izösségi együttélés követelményeivelkirívóan ellentétes
magahrtásokat, az ĺinkormanyzat közteľület felügyeletét ellátó szerve felé haladéktalanul
bejelenteni.
A BéľIő a bérleményben kízźrőIag az źl|ta|a beszerzett, a tevékenységhez szükséges
engedélyek (pl. működési engedély, építési engedély, haszná|ati módváltoztatás _ be|eértvę az
energia igéný is) birtokában kezdheti meg a tevékenységét. A bérleményben csak a
szerződésben foglalt tevékenység e|Iátásźůtoz szükséges gépeket és berendezéseket
üzemeltetheti. Az iizemeltetés a saját kockźzatára, felelősségéľe és teľhére történik.
A Béľlő fudomásul veszi, amennýben a béľleméný a Béľbeadó felhívása ellenére nem a 4.
pontban meghatźrozott célra haszĺźtLja, a Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszoný felmondani'

19.
A bérlő tulajdonában áI|'ő, a bérleményben levő vagyontaľgyaka, valamint a tevékenységbol
eredő kaľokľa a Béľlő kĺiteles biztosítást kötni, és a biztosítási ktjtvényt köteles a béľleti
szerződés megkĺĺtését kcivętő 90 napon belül a Béľbeadónak bemutatni.

20.
A Béľlő saját költségén k<iteles gondoskodni:
a) a telek á||agźnak megőrzéséről,
b az te|ek tisztźntartásáról és megvilágításaľól, ha ez a Bér|ő tevékenysége miatt válik

sztikségessé,
c) a tevékenységévelkapcsolatban kęletkezett hźntartásí és ipari hulladék e|szá|Iításárő|,
e) a telken folytatott tevékenység kĺiľében felmerülő felújításról, pótlásľól, illetőleg cseréľől,
f) működésével ĺjsszefiiggő hatósági engedélyek beszerzéséről, valamint
g) ha a bérlemény előtt jĺĺrdavar\ annak atisztántartásátő|.
h) a hatósági,tuzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírások maradéktalan

betartásáról.

i) a béľleti szerzódés megszűnését követő 15 napon belül a cégnyilvantaľtásból töľöltetni a
székhelyként illetve telephelyként bejelentett bérleményeket, és ezt a Bérbeadó felé
igazolni

j) mindazt, amit j ogs zabá|y ok előímak.

21.
A Bértő a bérleményben csak a Béľbeadó előzetes íľásbeli engedélye alapjan végezhet
bĺáľmifélę áta|akítást, beleéľtve tevékenységéhez szĹikséges saját költségén végezendő
átalakításokat is.
Az źta|akitási munkálatokhoz szükséges hozzájaralások és hatósági engedélyek beszeruése a
Béľlő kötelessége'
A Bérlő tudomásul veszi, bármiféle tLta|akitásí, felújítási, karbantartási munka _ beleértve a
bérlemények szerződéskĺjtéskor megismert á||apotźhoz képest szükséges állagmegóvő, javítő
és kaľbantartási munkákat is - ellenértékének bérleti díjba tĺiľténő besziímítására, kül<jn
igényléséľe, illetve emiatt a bérleti díj csökkentésére csak a munka megkezdését megelőzően
a Béľbeadőva| e|ozetesen tcirtént megállapodás alapjan van helye.
A Béľlő éľtéknövelő beruhánásait jogosult - a Béľbeadóval eze|<te tcjrténő megegyezés
hiźnyában pedig köteles - a szerzodés megszűnésekor a bérlemény á||agának sérelme nélkül
leszerelni, illetve kĺjteles a leszereléssel okozott állagsérelmet a Bérbeadĺónak meg!énteni, az
eređeti állapotot helyľeállítani. A Béľbeadó a BérIő éľtéknĺjvelő beruhĺázásainak

3A

vidaknecs
Írógép
25 



megtérítésére akkoľ kĺiteles, illetve abban az esetben kĺiteles jogalap nélkiili gazđagodás
címén a Bérlő részéľe pénzcisszeg megfizetésére, ha a beruhtuźlshoz vagy értéknóvelő
munkához e|őző|eg a Béľbeadó hozzájaru|t. és abban a felek írásban megállapodtak. A Béľlő
ilyen címen béľleti díjba tciľténő beszámításľa csak akkor jogosult' na a ľĺľreadó ęhhez
e|őzo|eghozzźljźrult.

))
A Bérlő kijelenti, hogy a nemzetí vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1)
bekezdés 1. pont b. alpontja a|apján át|áthatő szervezetnek minősül. Ezt a téný' a
Bérbeadónak átadott cégkivonattal ígazo|ja. Vállalja, hogy a bérleti szerződés tartama a|att a
tulajdonosi szerkezeténnem változtat olyan módon, amely a|apjánmár nem minősül átláthatő
szewezetĺek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a fulajdonosi szerkezetében történt vźltozás
miatt vagy egyéb okból mĺír nem minősül át|áthatő szervezetnek, a Bérbeadó a jelen
szeruő đést azoma|i hatál lyal fe lmondhatj a.
Bérlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező vá|tozástköteles a
cégbírósági vźitozásjelentési kérelem benyújtását követő 15 napon beltil a Bérbeadónak
bejelenteni. Hasonlóképpen közölni kell a szeľzőđésben szeľeplő bankszámlája megszűnését
és az tĺj bankszáml a szźtmát. Az ennek elmulasztásából eredő káľokéľt a Bértő felel.
Az értesitéseket a Szerződő Feleknek a szeruődésben rögzített székhelyéľe lehet éľvényesen
kézbesíteni kézbesítővel és postán. A fetek rogzitik, amennyiben a Bérlő a székhelyében
bekövetkezett vtitozźlst a Béľbeadónak nem jelenti be, a Béľbeadó źitaI az utolsó ismert
címľe krilđött leveleket aBér|ő részére kézbesítettnek kell tekinteni.
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megkĹildött küldeméný a
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni' ha a cimzett az átvételt
megfagadja.Haakézbesítés azértvo|teredménýelen,mert acimzettaziratotnemvętteát/az

''Ílem 
kereste'', ,,elkĺiltözött', vagy,,ismeretlen helyre kĺjltözött'' jelzéssel érkezett vissza/ az

iratot annak visszaérkezése napián kell kézbesítettnek tekinteni.

23.
A Béľlő a tudomásľa jutástól szźtmított 8 napon belül köteles bejelenteni a Béľbeadónat ha
vele szemben felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy avégelszĺímolását hatáľo zta e|.

24.
A Szerzódő Felek báľmelyike jogosultak a bérleti szeľződést indokolás nélkül a hónap végére,
legkésőbb a hónap tizenöt<jdik napjźig felmondani.

25.
A bérleti jogviszony az 5. pontban meghatiírozot|kezdeti időponttó| határozoľt ideig tart, a
felek azt csak egyezo akarutta| szüntethetik meg, kivéve a 26. pontban , valamint
j o gszab źl|yban m eghatáro zott es eteket.

26.
A határozott idő a|att a Bérbeadó jogosult a Ptk. 6:339. $ (2) bekezdése alapján, a hónap
végéľe,.legkésőbb ahónap 15. napjáig felmondani abérleti jogviszoný, ha
a) az Onkormányzat a telket nem önkormźnyzati tulajdon esetén az onkormźnyzatoh'ra

érvényes jogszabá|yban megllatátozott mindęnkori kisajátítási jogcímek alapjźn
kisajátíttatná, feltéve, hogy a Képviselő-testtilet azon célr megvalósítźsárő| máľ döntést
hozott, ame|yhez a telekre szüksége van.
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b) a telek /a teleket érintő épületrészt/ áta|akitásźlÍa, lebontásźlra, vagy rendeltetésének a
megvtitoztatására az Önkormányzat jogerős és végľehajtható hatósági engedélý kapott,
va8Ł

c) az onkormłányzat jogszabá|y va1y a jogszabźiyon alapuló hatósági hatźrozat alapján
köteles a telket harmadik személynek átadni.

A határozott időre ktitĺitt szerződést bármęlyik fél rendes felmondással felmondhatja a
törvényes felmondási idő betartásával idĺĺ előtt gyakorolható felmondási jog esetén a hónap
végére. legkésőbb a hónap tizenötĺjdik napiáig.

27.
A Béľlő ľendkívtili felmondással szĹintetheti meg a jogviszoný,ha a Bérbeadó a jelen bérleti
szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

28.
A Bérbeadó rendkívüli felmondással szĹintetheti meg a bérleti jogviszoný ktilönösen akkor,
ha a Béľlő
a) A bérleményekben a szükséges engedélyek hiányában kezdi meg a tevékenységet,
b) A bérleményeket nem a jelen szerződésben meghatáĺozott célra haszná|ja, vagy másnak a

Bérbeadó hozzájara|ása nélktil részben vagy egészben használatra áltengedi, vagy aÍÍa a
Bérbeadó hozzajaru|ásához kötött báľmilyen szerzőđéstkot,hozzźljárulás nélkül.

c) A Béľbeaďó részére fizetendő béľleti dij, köń,lzemi díj, káľtéľítés, illetve egyéb ťrzetési
kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, és a Bérbeadó írásos - a felmondás kilátásba
helyezését is i'ulrta|maző - felhívására a fizętési kötelezettségének a felszólítás

. kézhezvételét követő 8 napon beltil nem tesz eleget.
d) A bérleti szeľződés megkötését kĺivető 8 napon belül nem kezdeményezi, vagy a Bérbeadó

felhívását kcĺvető 8 napon belül nem intézi avízőra nevére töľténő átírását, valamint nęm
kĺiti meg a bérlemények használatáůloz sziikséges valamennyi szolgáltatási szeľződést,
vagy a szo|gźitatő felhívásában szereplő határidőn beliil a szolgáItatźlsi szeľződések
szükség szerinti módosítását, vagy ezek megkötését az e|obbi hatáľidőn belĹil a Bérbeadó
felé a szerződések egy másolatának leadásával nem igazolja. Meghiúsítja, il,J. akađáIyozza
az íj m&óóra beszerelését.

e) A szolgáltatási szerzódésekben szereplő, illetve aszo|gá|tatő á|ta|kiszám|źzott szolgáltatási
és egyéb díjakat a bérleti jogviszony kezdeti idĺĺpontjátóI a szerzodésben, illetve a
szźtriában szeľeplő hatĺáĺidőig aszo|gáItatő részére nem fizeti meg.

f) A befizetett óvađék ľészbeni vagy egészbeni felhasznźůása esetén azt az eredeti összegre a
Bérbeađó írásos felhívásától számított 8 napon belül nem egészíti ki.

g) A bérleméný és berendezési targyait nem rendeltetésszeľűen használja, az ezekben źita|a
okozott hibákat a Bérbeadó felhívására, 8 napon beltil nem javitjameg, ill. akźrt nęm téríti
meg a bérbeadónak.

h) A Bérbeadó felhívása ellenére nem végzí eI az źilagmegóvás éľdekében a bérleményen
belül felmeľülő kaľbantartási, j avítási munkfüat.

i) A bérleméný a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül végez áta|akítást. A Béľbeadó előzetes
engedélye nélktil, vagy epitési engedély nélktil heIyez ki ľeklámot illetve cégtźlb|át,
légkondicionáló berendezést.

j) A bérleméný úgy hasznáLja, a Bérlő, a tagsaí, a ďolgozői, az uz|eti paľtnerei olyan
magatartást tanúsítanak, amely a szomszédokat a tevékenységében zavarja va1y
veszélyhelyzetet, és ezt,amagatartásźlt aBérbeadő fe|sző|ítźlsát követő 8 napon belül nem
sztinteti meg.

k) A Bérlő a bérleményt ktizvetlen környezetében akar a bérlő vagy tagja, dolgozói, üzleti
paľtnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi egyĹittélés követelményęivel kirívóan
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ellentétes magatartźsokat neki felróható okból az önkorm ányzat köztęrület felügyeletét
ellátó szerve felé nem jelenti be.

l) A béľleméný a Béľbeadó felhívása ellenére sem haszná|ja, i]ľ.. nem rendeltetésszenĺen
haszná|ja.
m) Nem köt biztosítást a bérleményben levő vagyontźrgyaira, valamint a tevékenységéből

eľeclő károkra, a kĺitvényt a Bérbeadónak a szerzĺidésbcn meghatározoÍt hatlĺľidőn belül
nem mutatja be, és mindezt a Bérbeadó felhívása ellenére 8 napon belül nem pótolja.

n) A hatósági, hĺzvédelmi, balesetvédelmi és polgĺári védelmi előírásokat a Béľbeadó felhívása
ellenére nem taľtja be.

o) A székhelyében, lakcímében bekövetkezettvá|tozást nem jelenti be a Bérbeadónak.
p) Nem engedi be a Bérbeadó képviselőjét a béľleménybe a ľendeltetésszeru hasznźiat

ellenőľzése, illetve a Bérbeadót terhelő felújítási munkák végzése érdekében, ill. ezek
végzés éb en akadźiy o zza.

q) A jelen szeľződésben foglalt esetekben.

29.
A bérleti jogviszony egyebekben a Ptk. ręndelkezései szerint szabźiyozott esetekben szíĺnik
meg. Ha a béľleti idő lejĺíľta utiín a Bérlő a bérleméný tovább haszná|ja és ez ellen a
Bérbeadó 15 napon belül nem tiltakozik, a bérlęti szętződés nem alakui át hut.ĺ.ozatIan
időtartamúvá.

30.
A bérleti jogviszony báľmilyen megszűnése esetén a Béľtő köteles a bérleti jogviszony utolsó
napjźtn a bérleméný kiürítve, tisztźn, aZ átvételkori felszeľeltséggel, a Béľbeadó
képviselőjének átadni. A felek az átadott bérleményről állapotfelvételĺ és helység|ehárt,
tarta|maző jegyzőkĺinyvet vesznek fel. A Béľlő hozzě|áru| a|.lhoz, hogy amennýben u bé.l"ti
jogviszony megszűnését követő 8 napon belül ingóságaitól kiiirítve nem hagyj a e| a
bérleményét, a bérbeadó, illetve képviselője jogosulttá válik arra, hogy a telket felnýssa, az
ingóságokat a bérlő költségéľe elszállítsa, és a bérleményt biľtokba vegye. A Béľbeadĺí az
ingóságokon törvényes zálogjogot szerez a hátralékos bérleti és haszná|ati díj, valamint a
járulékai eĘéig.

31.
Ha a bérlemények korábban a BéľIő székhelyeként vagy telephelyeként a cégbíróságon
bejelentésre keľült, a bérleti jogviszony megszűnését kĺivető l5 napon beltil a béľlő kĺitel es-azt
töröltetni.

32.
A BéľIő a bérleti jogviszony báľmely okból töľténő megszűnése ęsetén cseretelekĺe nem
tarthat igéný. Kźtrta|anitásra abban az esetbęn tarthat igéný, ha a bérleti jogviszony _ részérő|
tĺjrténő _ felmondására a Béľbeadó szerzódésszegése miatt keriilt sor.

33.
A jelen bérleti szerzódében nem szabá|yozott kérdésekberL a nemzeti vagyonĺól szóló 20II.
évi CXCVI. tĺirvény, a Polgári Törvénykönyvről sző|ő 2013. évi V. törvény, valamint az
onkormĺĺnyzat tu|ajdonában álló tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkócsi-beállók és
dologbérlet bérbeadásrának feltételeiről szóló 59l20I1. (XI. 07.) Buđapest Józsefuárosi
onkormán yzati rendelet mindenkori vonatko ző rende|kezései az iránvadóak.
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34.
Szerződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peľen kí\,ĺili megállapodással kíséľlik
meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményľe, a bérlemények helye szerint illetékes
bíľóság kizárólagos illetékességét kötik ki.

35.
A Bérlő kijelenti, hogy a jelenszqződésben foglalt kdtelezettségei vállalásfuakozjegyző e|őtt
egyoldalri kötelezettségvállalási nýlatkozatot it a|á. Ez a|apjáĺ bírósági végrehajtásnak van
helye. A bérlő tudomásul veszi, amennýben az egyoldalú kĺitelezettségvállalási nýlatkozatot
a jelen bérleti szerzódés a|áírását kcivető 5 munkanapon belül nem ífia a|á, az
onkormĺĺnyzatnak, illetve a Bérbeadónak a Béľlő kijelöléséről szóló jognyilatkozatáhozva|o
kötöttsége megszűnik, a jelen bérlęti szerzódés ahattiyátveszití.
A Szerződő Fe|ek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor fennálló bérleti díj,
közmű díj és egyéb tartozás méľtékét a Béľbeadő szźlmlźli, nýlvántaľtásai, könyvei alapjan
készült kozjegyzói okiratba foglalt ténýanúsítvány igazoLja, amelynek elfogadására a Felek
je|enszerződésa|ákásávalkĺitelezettségetvállalnak.
A Szerződ'ő Felek megállapodnak abban, hogy a Béľbeadő a koĄegyzőtő| a teljesítés
kötelezettség |ejárta, a bérleti jogviszony megszúnése megállapításźnak ténytanúsítvźnyba
foglalását is kérheti, amennyiben a bírósági nemperes eljáráshoz eľre szükség van.
A Szerződő Felek a felkért közjegyzőnek a titoktaľtási kĺjte|ezettsége a|őI a felmentést
megadják, abból a célból, hogy a fenti egyoldalú köte1ezettségvá||a|ási nyilatkozatot, í|I. a
ténýanúsítvanyt elkészítse.
A Szerződő F'elek rogzitLk, hogy egyoldalú kötelezettségvállalási nyiLatkozat és a
ténýanúsítvĺĺny ktlltségei a béľlőt terhelik.

36.
A jelen bérleti szerzodés akkoľ lép hatá|yba, ha a Bóľlő az ővadékot a Bérbeadónak
megfizette, valamint akozjegyzoné| az egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozatot a|źlirta.

37.
A jelen béľleti szetzőđés megkcitéséveI a Szerződő felek között a bérlet tźtrgyában korábban
esetlegesen létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodások a hatályukat vęszitik' kivéve
azokat, amelyek ajelen szerzőđés mellékletét képezik.

38.
A Szeľződő ľ'elek kijelentik, hogy a béľleti szerzőđés a|áirásźra jogosultak. E kijelentésükéľt,
valamint a bérleti szeľződésben leírt adatok helyességééľt teljes anyagi felelősséget vállalnak.

39.
A jelen szeruodés mellékletét képezi a Béľlő cégkivonata, a|źńrtsi címpéldánya, a képviselő
személýígazo|vźnyźtnakéslakcímkártyźtjánakmásolata.
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40.
Jelen szeľződés . ..(...) szźlmozott oldalból áll és 5 (öĐ eľedeti példánybankészült. A
béľleti szerzőđést aSzerződő Felek elolvasás után, mint akaľatukkal mindenben megegyezót,
j óváhagyó |ag irtéů< a| á.
Kelt: Budapest,

Budapest Józsefváľosi onkormányzat Béľlő képviselője
Bérbeadó me ghatalm azásá.}, ői és megbízás ából elj áró

Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
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1 1. sz. melléklet

osszefogla|ĺó a benyújtandó ajánlat formaĺ és taľtalmi követelményeiľő|

Az ajánlatot az ajźnlattevőljogi szemé|ylszervezet képviselője minden oldalon kézjegyével
köteles ellátni. Az ajźnlatnak folyamatos soľszámozással kellrendelkezĺie.

A borítékon a kĺjvetkező szoveget kell feltüntetni: ,,Budapest VIII. kerület, T<!mő u. 15.
(Apáthy István u. 4) . szám a|atti, 3 6202 helyr ajzi szźmí tel ekingatl an b érb evétęl e''

Az aján|atot sértetlen borítékban kell benyujtaĺri, sérült, felnýtott borítékot a Bonyolító nęm
vesz źi.

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, M eredeti ígazo|ást kell csatolĺi az
ajźnlathoz.

Az aján|ati biztosíték beťrzętésénél a kcizlemény ľovatba a következőt kell beími: ajanlati
biztosíték, és a telekingatlan címét

Az aján|at1'arta|mźtt a következő sorľendben kell összefiĺzni:

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

2. Ajánlati cisszesítő (3. sz. melléklet)

3. 30 napnál nem régebbi hiteles másolat avá|Ia|kozőiigazo|vźnyról (egyéni vállalkozás
esetén)

4, Eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat va1y végzés a szervezet
bej e gyzé s éľő l ( o g i szeméIy l szerv ezet e s etén)

5. Aláírási címpéldány eľedeti példánya vagy másolata (jogi szemé|ylszervezet esetén)

6. A Ptk. előíľásai szerinti bizonyítő erejtĺ meghata|mazźs, amennyiben az ajźnlatot nem a
cég képvise|ője írja a|á

7. Pá|yázati dokumentáció megvásźtr|ásérő| szóló bevéte|ipérutarbizony|atmásolata

8. Ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazo|ás másolata

9. Nyilatkozat végelszámolásľól, csődeljárásról, felszámolásról, végľehajtási eljĺĺľásról (4.
sz. melléklet)

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

11. Nyilatkozat a pá|yázati feltételek elfogadásáróI, szerzódéskcjtésľől, ingat|anszerzési
képességrő|, aján|ati kcitcittségről (5. sz. melléklet)

|2. Nyilatkozat adó és adók módjźtrabehajthatőkoztartozźsrő|; Kiíróval szemben fennálló
tartozásrő| (6. sz. melléklet)

13. NAV igazo|ása arról, hogy nem áll fenn kĺiztaľtozása.

|4. Helyi adő igazo|ás (beszerezhető: Józsefuĺĺľosi Polgármesteri Hivata|a 1082 Budapest,
Baross u. 63-67. II. em.)
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15. Béľbeadóval szemben fennálló tartozźsigazo|ása(beszerezhető: JGK Zrt. Kereskedelmi
Célú Bérbeadási Iroda, Díjbeszedési és hátra\é|<kezelési csoportnál, 1083 Budapest, Őr
u.8. I. emelet)

|6. Nyilatkozat pénzĹigyl alkalmassá grő| (7. sz. melléklet)

17 . Nyilatkozat abaĺ.tkszám|aszźlmrô| (8. sz. melléktet)

1 8. Nyilatkozat a szervezęt átl'źńhatősźryárő| (9. sz. melléklet)

t 9 . Amennýb en szükséges, további okiratok a szerv ezet źú|áthatőságźnak igazo|źsár a
20. A bérleti szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok
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