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Budapest Józsefváľosi onko rmányzat
Képviselő.testiilete számőr a

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

1.

1/I. Tényállás és dtintés taľtalmának ľészletes Ísmeľtetése

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céIjára szolgáló helyiségek
bérbeadásának fe|tételeit a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáľosi Onkoľmányzat Képviselő-
testiiletének 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabźiyozza. A
Rendelet 5. $ (3) bekezdésében előíľt szabá|yozźs szeľint a řIVT területén lévő helyiségek a Rév8 Zrt.-
vel töľténő egyeztetést követően hatźrozott időtartamľa vagy feltétel bek<jvetkeztéig adhatók béľbe. A
rendelkezés okafogyottá vált, mert már nincsenek folyamatban azoka projektek, melyek miatt a fenti
rendelkezések a bérleti szeľződés időtaľtamára nézve meghatźrozőakvoltak. A mai gazdaságí és piaci
igényeknek töľténő bérbeadás azt kívánja meg, hogy a béľlők hattrozat|an időre vehessék béľbe a
helyiségeket, hiszen egy esetleges beruházás megtérülésére ęgy hosszú távú bérlet esetében nagyobb
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Előteľjesztő: dr. Pesti ľvett igazgatóság elĺrĺike

A képviselő-testiileti iilés időpontj a: 20 I 7 . március 09. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat az Onkormźnyzat tulajdonábarl á||ő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI.20.) tinkormányzati rendelet módosításara,
valamint a Budapest VIII. kerület, Kľúdy u. 3. szám alatti nem lakás céljara szo|gá|ő
helyiségek pá|yázat útján töľténő bérbeadására

A napirendet nyílt ülésen kell trárgyalli, a határozat elfogadźsźthoz egyszeľű szavazattöbbség
szĹikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bĺzottság véleményezi tr
Határozati jav astat a bizottság számár a:

A Vĺáĺosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesztés
megÍárgya|ásźú.
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eséIy van, valamint azonkormźtnyzat tekintetében is előnyĺĺsebb ahatźrozat|an idejű bérleti szerzódés
megkötése 30 napos felmondási idővel, hiszen az idókózben esetlegesen bekĺĺvetkező vá|tozások okán
a bérleti szerződés indokolás nélkül felmondható.

A Rév8 Zrt. egyetértett azza|, hogy határozat|an időre, 30 napos felmondással is bérbe adhatók
legyenek a IIVT területeken ta|á|hatő helyiségek. Többlet adminisztrációt és feladatot ez egyik félnek
sem jelentene.

Fentebb leírtakra tekintettel javasoljuk a 35lfOI3. (vI.20.) önkormányzati rendelet 5. $ (3)
bekezdésének alábbiak szerínt töľténő módos íĺását :

,,5.$...

(3) A HVT teľĺiletén lévő helyiség a Rév8 Zrt-vel egyeztetetthatározott vagl határozątlan idótartamra
adható bérbe, ideéľtve a béľleti szerződés feltételeinek a IV. FEJEZET szerinti módosítását is.''

1/II. A beteľjesztés indoka

A rende|etmódosítrás a Képviselő-testület át nem ruházhatő hatáskorébe tartozik.

1IIII. A döntés célja, pénzügyi hatása

A határozatlan idótaľtamű szerzodések a beľuházási kedvet növelnék, így a befolyó bérleti díj fedezné
az onkormányzat kcizös koltség fizetési terhét' a béľbeadással a helyiségek állaga nem romlana
tovább, valamint az onkormányzatnakplusz bevétele is keletkezne.

A rendelet módosítása pénnlgyi fedezetet nem igényel.

A ľendelet módosítása várhatóan pozitívanbefolyásolja afO17. évi bérleti díj bevételt.

előzetes hatásvizsgá|at

A vizseáIt kľĺtéľiumok A vizseálat eredménve
A tervezett rendelet tarsadalmi hatásai

A tervezett rendelet gazdasági, k<iltségvetési
hatásai

Bér|eti díj bevétel növekedése' kinntlévőség
csökkentése

A tęrvezett rendelet környezeti következménvei A bérlők tilta| e|végzett karbantaľtási munkáktól,
esetleges felújításoktól a kömyezet minőségének
iavulása vźrhatő

A tervezett rendelet egészségügyi
következményei

A tervezett rendelet adminisztratív terheket
befolyásoló hatásai

A rendelet megalkotásának szükségessége, a
j ogalkotás elmaradásán ak v árhatő
következménvei

A béľlők szźlmának a n<jvelésével az
önkormányzati bevételek emelkedése várható

A rendelet a|ka|mazásához szükséges személyi,
szervezetí, tárgyi és pénnlgyi feltételek



l/rV. Jogszabálý ktiľnyezet

A Képviselő-testület hatásköre az A|aptorvéĺy 32. cil'k (1) bekezdés a) pondában és (2) bekezdésén,
valamint a Magyaroľszág he|yi önkormányzataiľól sző|ő 2011. évi CLXXXD(. törvény 42. $ 1.
pontján alapul.

2.

2ĺI.Tényái|rĺs és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsęfuárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormźnyzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľület, Kľúdy u. 3. szám a|atti, 3671.gl0lN3 hetyľajzi számű,
221 m2 alapterületű, pinceszinti nem lakás céIjára szo|gźiő helyiség, mely Ýjztrőlag a Budapest VIII.
keriilet, Krúdy u. 3. szám a|atti,367l3/0ĺN4 hľsz.-rĹ, 309 m2 alapteľü|etű, utcaibejáratú ftjldszinti
helyiségből kĺjzelíthető meg (a továbbiakban: Ingatlanok). Az íngatlan-nyi|vántartásban az Ingatlanok
ĺizlet besorolással szeręelnek.

A fenti Ingatlanok 20If. szeptember Z7-énkęru|tek birtokbavételre. A birtokbavéte|i jegyzokönyv
tanúsága szeńnt az Ingat|arlok átlagos állapotúak, kisebb felújítást igényelnek, (4) műszaki
besoľolásúak, ľendeltetésszeľű haszná|atra csak együtt alkalmasak, tekintette| aľra, hogy a kĺizmű
kialakításuk kĺizös.

A ftjldszinti üzletből közelíthető meg a pincei táľoló tertilet, Az uz|et utcai portálľésze faszerkezetíi,
üvegezett duplabejrárati ajtőva| renđelkezit fémrácsos, motoros redőnnyel kiegészített, jő á||apotű. Az
udvaľi bejáratú ajtók és ablakok faszerkezetíiek, közepes állapotuak' A fiildszinti részpađozata beton,
PVC burkolattal, illetve a vizes blokkokban jźnő|appa| ellátottak, jó állapotúak. A fatak vakoltak,
festettek, tapétázottak' fa-' illetve miĺanyag lambériával burkoltak, jó-közepes állapotúak. A vakolat
néhĺány helyen hiányos, nedvesedés miatt fe||anllt. A fijldszinti helyiségek álmennyezette| szereltek,
az timemyezetig2,8 m magasak, a teljes belmagasság 4,3 m. A fÍĺtéS 2Yai||antcirkóval megoldott, a
hő leadók radiátorok. A hasznźt|ati me|egvíz a ciľkón keresztül a forrővízttlrolóból jön, illetve az
elektromos vízme|egítók adják. A ftjldszinti rész sok helyiségre tagolt, az utcai ilz|ettér és az udvari
ablakokkal rendelkező helyiségek benapozottsága megfelelő, a t<jbbi helyiség mesterséges
megvi|ágitással használható' Több vizesblokk ta|á|hatő a ftildszinti ingatlanban.

A pince a ftildszinti rész belső folyosójárólnyílik. A bejárati ajtaja fémszerkezetu,közepes állapotú. A
pince helyiségeinek belmagassága2,8 m. A padozat beton, PVC burkolattal ellátott. A falak vakoltak,
festettek, jó állapotúak. A pince szellőztetése és fűtése a mennyezeten kiépített csőľendszeren
keresztül megoldott. osszességében a helyiségcsoport jó-k<izepes állapotú.

A Budapest VIII. kerület, Krudy u. 3. szám a|atti,3671310lN3 hrsz.-ú 22I Ír} alapterĺiletű helyiségre
az onkormá nyzat közös költség fizetési kötelezettsé ge: 38.7 Og,-Ftlhő'

A Budapest VIII. kerĹilet' Krudy u. 3. szám alatti,367I3/0lN4 hľsz.-ú, 3og 1# alapteľületíĺ helyiségľe
az onkormány zat közős költség ťlzetési kötelezettsé ge: 5 4.I1 l,-Ft/hó

Az onkoľmányzatktiziis köItség Íizetési ktitelezettsége összesen gf.820,-Ft.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a 32512014. (I[. 24.) szám,h
határozatában felkérte a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.jogelĺídjét (Kisfalu Kft-1) a fenti
helyiségcsoport béľbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós ptiyázat kiírására, 3|5.733,- Ft/hó +
ÁpA béľleti díj összegen, mely ptńyázatérvényesen, de eredménýelenül záru|t.
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A Bizottság döntése értelmében további két alkalommal került kiírásra béľbeadásra vonatkozó
pá|yázat, amely minden alkalommal érvényesen, de eľedménýelenül záru|t,

Az eddig kłírt pá|yázatok során a pźiyáżők egýől egyig a vendéglátást, illetve a szálláshely
szolgáltatás tevékenységeket jelolték meg a helyiségekben végezni kívánt tevékenységként, ezt
azonbaĺ az Önkormányzat nem támogatta, ezért jelen páIyźlzati kiírás alkalmával javasoljuk, hogy a
józsefuárosi |akosok egészségének megőrzése, sportolási lehetőségeinek bővítése céljából a pźiyázatot
sporttevékenység végzésére ílják kĹ A Budapest Főváľos VIII. Kerület Józsefuárosi Önkormányzat
Képviselő{estĹilete a 2I7/2016. (xI.10.) számu hatźrozatában elfogadta Józsefuáros
Sportkoncepciójának vźn|atát, ameĺyben Józsefuáros onkormányzatanagy hangsúlý kjvánhe|yezru a
keľületi lakosok fe|é töľténő egészséges életmód tomeges elteľjesztésére, az egészségludatos
magatartás és a sportolás ösztönzésére.

Az Ingat|anok keľü|eten belüli elhelyezkedése (tömegközlekedési eszközökkel töľténő kiváló
megközelíthetősége, iskolák, felsooktatási intézmények, kollégiumok közelsége) alkalmass áteszi arra,
hogy a sportolni szęretó lakosoknak, fiataloknak megfelelő helyiséget biztosítson ehhez, ezért
indokolt, hogy a pá|yázat kifejezetten sporttevékenység végzésére kerüljön kiírásľa. Mindezeken túl' a
pá|yázőnakvállalnia kell a helyiség felújítását.

Az Avant.lmmo Kft. á|talf0I6' november 17-énkészített és 2016. novembeľ 23-ánGődorLászIó
fiiggetlen ingatlanforgalmi szakértő áita| jőváhagyott értékbecslés szerint azIngat|anfoľgalmi éľtéke
130.890.000,- Ft (pince: I55.|7|.-Ftlfiŕ, ftildszint: 3|2.6f2,-Ftl1#). A367L3lOlN3. albetét forsalmi
értéke 34.290.000,-Ft, a367l3l0lN4. albetét forgalmi értéke 96.6oo.000,-Ft.

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek, gépkocsi-beállók,
egyéb dologbérletek bérleti dijárći sző|ő f48lf013. (VI. I9.) számű képviselő.testületi határozat (a
továbbiakban: Hattlrozat) II. Fejezet 7. poĺtja értelmében, ,,abban ąz esetben, ha a helyiség
bérbeądására versenyeztetés vagl pályázat útján kerüt sor, a minimáĺis bérleti díjat a helyiség ÁFA
néIktili bekt;ltzhető forgalmi értékének 80 %o-át alapul véve lehet meghatározni' Nyilvános
pályaztatds esetén önkormányzati érdekbőt a minimális bérleti díj alacsonyabb forgatmi értéken is
meghatározható, mely nem lehet kevesebb 50 o/o-nál,,.

A pá|yźnati felhívásban a bérbeadźts során végezheto tevékenység meghatározásra kerül, a
tevékenységhez (sport tevékenység) kapcsolódó bérleti díj éves mértéke a helyiség Ápa 

''ercĺinbeköltözhető forgalmi éľték 6 %o-a, aHatározat 8. a) ponda értelmében.

Az igy szźtmítolt bérleti díj a következőképpen alakul: a foľgalmi érték 50oÁ-a 65.445.000,-Ft, a
bérleti díj mértéke a helyiség Áp'ł neltuli beköltĺjzheto forgalmi értékének 6%o-a, azaz a nettó havi
béľleti díj 327 .225,-Ft.

Fentiekľe tekintettel javasoljuk a Budapest VItr. keľtilet, Kľúdy u. 3. szĺím aĘatti,3671310lN3 és
3671310lN4he|yrajzi szźlmu összesen 530 m2 alapterületű, üľes önkormányzati tulajdonú, nem lakás
cé|jźra szo|gá|ő helyiségek béľbeadásĺára vonatkozó, nyilvános, egyfordulós pá|yázati felhívás kiírását,
hatźrozat|an időtartamľa 30 napos felmondással, a forgalmi érték 50 %o-áĺ, azaz327.225.- Ft/hó +
Áľ'A minimális béľleti díj összegen

Fent leírtak szerint apźiyázatot az a|źtbbifeltételekkel javasolt meghirdetni:

A páiJyánat célja: a Budapest VIII. keľület, Krúdy u. 3. szám a|atti,367!3l0lV3 és 36713ĺ0lN4
he|yrajzi számu összesen 530 m2 alapteľületű, üres önkormányzati tulajdonú, nem |akás céljára
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szolgáló helyiségek, határozat|an időtaľtamľa 30 napos felmondással történő bérbeadása. Apźiyázati
kiírásban kerüljön r<igzítésre, hog5ĺL<lzárőlag sporttevékenység végzésľe adható beptt|yäzat.

A minĺmális béľ|eti díj összege: 327.225,-Ftlhó + ÁFA.

A p áIy ázat bírálati szempontj ai:
o a legmagasabb bérleti díj összege,
. a pá|yázatban éńntett helyiségek klzárő|ag sporttevékenység végzésére használhatók'

hasznosíthatók
o vállalja a helyiség felújítását.

Az éľvényes páiyázatra vonatkozó kikiités: A pá|yázati felhívásban a bérbeadás során végezhető
tevékenység meg!ĺatározásľa keriil, a tevékenységhez (sport tevékenység) kapcsolódó bérlęti díj éves
mértéke a helyiség Ápa neľ<uli bekoltözhető forga|mi érték 6 oÁ-a.

Továbbĺí javasoljuk, hogy eredménýelen versenyeztetési eljárás esetén az eljárás
eľedménýelenségének megá||apításźra a Képviselo-testület a Yárosgazdálkodási és Pénnlgyi
Bizottságot hatalmazza fę|.

Javasoljuk, hogy amernyiben a pá|yáző a helyiség felújítását bérbeszámítás údán kívánja
érvényesíteni, ań. a páIyázat beađásakor a pá|yázatí dokumentációban tüntesse fel, a helyiség
felújítására vonatkozó tételes munkanemekľe bontott költségvetés benyújtásával. A bérbeszámitás
feltételeit a ptiy ázati dokumentác iő tarta|mazza.

Apźiyázati felhívást a Versenyeztetési Szabályzat |1. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest
Főváros VIII' kerület Józsefoárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábl{ján, aJózsefuáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt. (a továbbiakban: Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefuáľos című
helyi lapban, az Onkormźlnyzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az onkormtnyzat és a Bonyolító
rendelkezésére á||ő egyéb intemetes hirdetési portálokon javasoljuk kozzétenri.

2ĺII. 
^ 

beterjesztés indoka

Az önkormányzati tulajdonťl üres Ingatlanok nyi|vános pźl|yázaton történő bérbeadásához béľbeadói
döntés meghozata|ára a tiszte|t Képvise|ő-testület jogosult, tekintettel arra, hogy az Ingat|anok éĺéke
összesen meghaladja a 100 millió forintot.

zĺIn. 
^ 

dtintés célja, pénzĺigyi hatása

A döntés cé|ja az Ingatlanĺa vonatkozó nyilvános egyfoľdulós ptiyázati felhívás kiírása, mivel a
bérbeadásából befolyó béľleti ďíj fedezi azOnkormányzatkózösköltség fizetési terhét, a bérbeadással
a helyiségek á||aga nem ľomlik, továbbá a pályázat eredményessége esetén még plusz bevétele is
kel etkezik az onkormá ny zatnak.

Az Ingat|anok bérbeadása pénzügyi fedezętetnem igényelnek.

Ahatźrozati javaslat elfogadása várhatóan pozítivaĺbefolyásolja a2O|7. évi bérleti díj bevételt'
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2 lľV. J ogszabálý kiirnyezet

A Budapest Józsefuĺíľosi onkormányzat vagyonáről és vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
sző|ó 66/20|f . (XIJ. l3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyorľendelet) 16. $ a) bekezdése
szeľint a Képviselő-testület a tulajdonosi joggyakoľló a 100 millió Ft feletti éľtékű vagyon
lrasznosításával kapcsolatos dĺjntés meghozatalában,

A Vagyonrendelet 7's Q)bekezdése a|apján,ha onkormányzat ľendelete vagy a Képviselő-testület
hatźtrozata mást nem taĺta|maz, a tulajđonosi jog gyakorlója határozza meg, hogy melyik
veľsenyeztetési eljárást kell alkalmazni.

Az onkorm ányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgá|ó helyiségek béľbeadásának fe|tételeiről
sző|ő 35/2013. (VL 20.) önkormányzati rendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja értelmében a helyiséget
csak veľsenyeztetés a|apján lehet bérbe adni, ha a beköltöztethető foľgalmi értéke eléri vagy
meghaladja a25 milllió forintot'

A nyilvános pá|yázat lebonyolításának szabá'Iyait az onkormányzat :oa'\ajdonźhan źilrő ingatlanvagyon
hasznosítására, tulajdonjogának átnlházásźra vonatkozó versenyeztetési szabályolaól szóló 4O/2O|7.
(II. 02.) számu képviselő-testületi hatźrozat (a továbbiakban: Versenyeztętési SzabáIyzat) tarta|mazza,
amelyet az onkormányzat tulajdonában á1|ő ingat|anvagyon hasznosítása és tulajdoĄogának
átruházása esetén a hasznosító és a tulajdonjogot szeruő személyének kiválasztásáľa kell a|ka|mazni,
ha a veľsenýárgya|ás tartása jogszabá|y a|apjtln kötelező, vagy atu|ajdonosi joggyakorló előírta, hogy
a vagyonelemet veľsenyeztetési eljarással kell hasznosítani vagy atulajdonjogot átrvházru.

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek, gépkocsi-beállók,
egyéb dologbérletek bérleti díjáról sző|ő 248/2013. (VI. 19.) számú képviselő-testületi határozat 7.
pontja éltelmében: a helyiség bérleti díjának alapjáut a helyiségelcľlek a jelen hątározat és a Kt. más
határozata szerint aktualizáIt beköttÓzhető forgalmi éľtéke szolgáI. Abbąn az esetben, ha a helyiség
bérbeadására versenyeztetés vagł pályázat útján kerül Sor, a minimális bérleti díjat a helytség ÁFA
nélküli bekaltazhető forgalmi értékének 80 %-át alapul véve lehet meghatározni. Nyilvános
pályĺźztatás esetén önkormányzati érdekbőt a minimĺźlis bérĺeti díj alacsonyabb forgalmi éľtéken is
meghatórozható, mely nem lehet kevesebb 50 %o-nál. A pá|yźzati felhívásban a bérbeadás során
végezhető tevékenység meghatározásra keľül, a tevékenységhez (sport tevékenység) kapcsolódó
bérleti díj éves mértéke a helyiség Ára neu<uli bekĺiltcizhető foľgalmi érték 6 %o-a, a 248/20|3. NI.
19.) számu képviselő-testületi határozat 8.a) ponda értelmében.

Fentiek a|apján kéľem a Tisĺelt Képviselő-testÍilete a rendelet megalkotására, valamint ana,hogy az
Iĺrgatlanok bérbeadiásávalkapcsolatospá|yźuatkjirźsára, és apá|yázaÍ, feltételeire vonatkozó döntését
meghozni szíveskedj en.



IJatőrozĺfr javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) az onkormányzat tu|ajdonźĺban álló nem lakás cé|jćra szolgźiő helyiségek béľbeadásrának
feltételeiről sző|ő 35/f013. (VI.20.) önkormányzati rendelet módosításának hatá|yba lépésével
egyidejűleg hozzájźru| a Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 3. szám alaff elhelyezkedő 367|3lO/N3, és a
367|3/0lN4he|yrajzi szźtmu, összesen 530 m2 alapterü|etű üres, önkormźnyzatitulajdonú, nem lakás
cé|jéra szolgtiő helyiségek egyĺittes bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pźiyázat tĺtjáĺ
történő béľbeadásáh oz, hatźt ozatlan időtatamra 3 0 napos felmondással.

Fe|elős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2017. március 09.

2.) elfogadja a batározat mellék|etét képező a Budapest VIII. kerület, Kľúdy u. 3. szźtm aIatt
elhelyezkedő 367|3l0/N3, és a 367|310lA14 he|yľajzi számú, összesen 530 m2 alapteľületű üres,
ĺinkormányzati tulajdonú' nem lakás céljríra szo|gá|ó helyiségek egyĹittes bérbeadására vonatkozó
pá|yázati felhívást az a|ábbi feltételekkel:
a.) a minimális bérleti díj összege 327.ffs,-Ftlhó + ÁFA.
b.) a pźiyázatban érintett helyiségek k'lzźrőIag sporttevékenység végzésére használhatók,
hasznosíthatók
c.) apá'|yźnatbírźiatiszempontjai:
- a legmagasabb bérleti díj összege,
- az cinkoľmányzat źita| prefeľált spoľttevékenység, és a kerületi lakosok által tdľténő

kedvezményes igénybevétel biztosítása,
- vállalja a helyiség felújítását.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20 |7 . máľcius 09.

3.) a pźůyźnati felhívást a Képviselő-testület 4O/2O|7. (II. 02) szźtmű határozatában
(Veľsenyeztetés i S zabál y zat) fo g|a|tak szerint teszi közzé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vag7ĺongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2017. mźrcius 09.

4.) a pályźnati felhívást a Képviselő-testület 4O/2O17. (II. o2.) számú hattĺrozatának
(Veľsenyeztetési Szabályzat) Il. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtáb|ź!án, a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(Bonyolító) ügyfe|fogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a Józsefuáľos című helyi |apban, az
onkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkoľmányzat és a Bonyolító sztlmáľaeléľhető
költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internętes hirdetési portálokon kell
kozzétenĺlj.

Felelős: Józsefuárosi GazdálkodásiK<izpont Zrt.vagyongtzdálkodási igazgatő
Határidő: 20|7. március 09.
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5.) felkéń a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t, hogy a versenyeztetési eljáľást bonyolítsa
|e, és a pźiyázat eredményéľe vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület e|é jővtthagyás
céljából. Amernyiben a pź/ryźľ;at eredménýelenül zárul' fe|hata|mazza a Varosgazdálkodási és
P éĺlnlgyi Bizottságot a péiyázatot |ezźrő eľedmény megállapítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Hataridő: 20|7. június |2,

A döntés végľehajtását végzo szervezęti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpontZrt.

Budapest, 201,7 . március 0 1.

^WWigazgatősźry elnöke

Tĺlrvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyzo

nevében és megbízásából

,t, ,Wh.Á,
-dr. Mészár Eľika

a|jegyző

Mellékletęk:
- p ály ázati đokumentaci ó
- értékbecslés



Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testületének

.....120|7 . (.... .....) önkoľmányzati ľendelete

az onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás céIjára szolgáló hetyiségek bérbeadásának
fe|tételeĺľől sző|ő 35ĺf0|3. (vI.20.) tinkoľmányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testülete az A7aptőrvény 32,
cikk (2) bekezdésébęn foglalt feladatkĺirében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére. va|amint az
elidegenítési.ilĺĺe vonatkozó egyes szabályokról szóló |993, évi LXXVIII. törvény 36. $ (2)
bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapján a követkęzőket rendeli el:

l.s A" onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szó|ő 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 5. $ (3) bekezdése ľlélyeue a következő
rendelkezés lép:

',(3) A FIVT teľületén lévő helyiség a Rév8 Zrt.-ve| egyeztetett hatźrozott vagy határozaÍ|an
időtaľtamra adható bérbe, ideéľtve a bérleti szerződés feltételeinek a tV. FEjEZET szeľinti
módosítását is'''

2.$Ez a renđelet 2017. március 09. napjáĺ 16.00 órakoľ lép hatályba, és hatályba lépését k<ivető nap
hatźiyát veszti.

Budapest, 2017. marcius ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester



B udapest Fővá ros VIII. keľĺilet Jĺózsefvá rosi
on koľmányzat Képvĺselő-testületének

az onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás
céljára szolgĺĺló helýségek béľbeadásának

fe|tételeiľől sző|ő 35/2013. (vI.20.)
önkoľmányzati ľendelete

5. $ (3) A HVT területén lévő helyiség a Rév8
Zrt-vel egyeztetett, határozott időtaľtamľa vagy
feltétel bekövetkezéséig adható bérbe, ideéľtve
béľIeti szeruődés feltételeinek a IV. FEJEZET
szerinti módosítását is.

Budapest Főváľos VIII. keľii|et Józsefuáľosi
onkoľmányzat Képviselő-testületének

.....120|7. (.... ...) tinkoľmányzati ľendelete

az Onkoľmínyzattulajdonában álló nem lakás
céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának

feltételeiľől sző|ő 35l20l3. (vI.20.)
fĺnkoľmányzati ľendelet módosításáľól

1.$ Az onkormányzat tu|ajdonában álló nem
lakás céljára szo|gźt|ó hetyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.)
önkormányzati rendelet 5. $ (3) bekezdése
helyébe a követkęző ľendelkezés lép:

,,(3) A řIVT terĺiletén |évő helyiség a Rév8 Zrt.-
vel egyeztetett határozott vagy határozat|arl
időtartamra adható bérbe, ideérľve a béľleti
szerződés feltételeinek a IV. FEJEZET szerinti
módosítását is.''

Indokolás
l. $-hoz

A hatályos rendelet szerint a HVT teľületén lévő helyiségek a Rév8 Zrt.-ve| töľténő
egyeztetést követően határozott időtaĺamľa vagy feltétel bekövetkeztéigadhatók bérbe.
A ľendelet módosítást indokolja, hogy a hivatkozott rendelkezés okafógyottá vá|t, mert már
nincsenek folyamatban azok a projektek, melyek miatt a fentiek 

-a 
bérleti szerződés

időtaľtamáľa nézve meghatérozóak voltak. A mai gazdasźryi és piaci igényeknek tciľténő
bérbeadás aztkívánja meg, hogy a bérlők hatfuozat|an időre vehessék béibe a helyiségeket,
hiszen aberuhźnźls megtéľiilésére csupán ilyen módon van lehetőségfü.

2. g-hoz

Hatźiyba léptető és hatá|yát vesztő rendelkezéseket taľtalmaz.

i.t
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P á-Jy ázati dokumentá cĺĺí
onkormányzati tulajdonú nem lakás célrĺ helyiség béľbeadásáľa

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormźnyzata a Képviselő.testůiletének
12017. (III. 09.) szźtműhatźrozata a|apjannyilvános egyfoľduló s pá|yazatot hirdet a tulajdonát
képező Budapest VIII. keľĺilet, Kľúdy u. 3. szám alatt elhelyezkedő 3,6713/0tN3. hľsz-ú
és 3671310|N4. hrsz-ú helyľajzi számú, iisszesen 530 m2 alapterületíÍ, üľes ftildszinten és
pinceszinten elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú, nem lakás céIjáľa szolgálĺó ĺizlet
bérbeadásaľa.

A Kiíľó jogosult a versenyeztetésí eljrírást annak báľmety szakaszźlban indokolás nélkül
visszavonni, és eĺről kĺjteles hirdetményt kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljĺáľás
visszavonása esetén _ amennyiben a dokumentáciőt az ajźn|attevő ellenérték fejében kapta
meg - a Kiíró köteles az e||enértéket visszafizetní, ha az ajźnlattevó a dokumentációt
visszaadja. ApáIyazati dokumentáció ellenéľtékét a Kiíró ezen kívĹil semmilyen más esetben
nem fizeti vissza.

t. A pátyázati kiírás adatai

A'pályánat kĺíľĺĎja: Budapest Fővráľos VIII. KerĹilet
Józsefu áľosi onkoľmányzat

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

Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási Kcizpont ZÍt.
(1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)

nyilvĺíno s e gyforduló s páLy źzat

Bérbeadás

20.000,- Ft + ÁFA
átutalással fizetendő a Józsefuarosi
Gazdálkodási Központ ZÍt. K&H Bank
Zrt.-né| vezetett 10403387-00028859-
00000006 szźlmű szám|ájara (megjegyzés
rovat: helyiség címe, megvásaľló neve
(cégnév)

pa|yazati dokumentáció fuának źńuta|ása
uttln, átutalási bizony|at bemutatásával
Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Kereskedelmi Célú bérbeadási Iľoda

1083 Budapest, Őr u. 8. I. emelet

2017. március 1,6-tő| tigyfélfogadási
ídőben.

A' páiy ázat Bonyolítój a :

A páiyár;at jellege:

Apáiyánat célja:

A páiy ázati dokumentáciő áraz

A' páiy ázati dokumentácĺó megvásáľlásának

helye, ideje:

í



Az ajánliati biztosíték tisszege:

Az ajánliati biztosíték befizetésének módja,

számlaszám:

Az aján|ati bĺztosíték beÍizetós beéľkezésének

hatáľideje:

A páůy áuat leadásának hatáľidej e :

A pá|y ánattal kapcs olatban további info rmáció

kéľhető:

A páIry ázattal éľintett ingatlan megtekinthető :

A páůy ázat bontásának várható ĺdőpontj a :

A pá|y ázatok b ontás ána'k helye :

A p á|y ánat eľed m ényét me gálla pítő szerv ezet:

Apályázat elbíľálásának határideje, és a-

v árhatő eľedményh irdetés :

bruttó |.246.727,-Ft. Az aján|ati biztosíték
bęfizetése csak magyaÍ forintban
teljesíthető,éľtékpapílľa|,garanciaszeľződés
se|, záIo gltn ggy aI nem helyette síthető.

átutďás, a Józsefuaľosi Gazdálkodási
Központ Zrt. K&H Bank Zrt.-néI vezetett
1 0403387-00028864-00000008 számú
szźtmlájáľa

2017.ápľilis 05. 2400 őra

20t7. ápľilis 10. 1700 óľa

Kereskedelmi célú bérbeadási Iroda

Tel.: 06 I216 696fl10l' 104 mellék

20|7. március 20. és 2017. március 31.
előzetes egyeztetés sztikséges a Budapest
VIII. keľület, Tavaszmező u.2. szźľľr a|atti
Irodában, vagy a 06 I 2I0 4928,2I0 4929
telefonszámokon

2017. április 12. 1000 óľa

1083 Budapest, Őr u. 8. I. emelet. Az
aj tn7attev ő a p áIy azat b ontásán j elen lehet.

Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi
onkorman y zat Képv isel ő -te stül ete

2017.június 12.

2. A pály álzatta| éľintett in gatlan :

2-'

,4,,ĄL



A Kiíľó kiköti' hogy Đ fenti helyiségek |<lzárő|ag spoľttevékenység végzéséľe
használhatók, hasznosíthatót csak spoľttevékenység végzésére vonatkozó aján|at
adható be.

A Kĺíľó kiköti' hogy amennyiben a pá.ilyánő a helyĺség felújítását béľbeszámítás útján
kívánja éľvényesíteni, azt a pályázat beadásakor a páI'yánati dokumentácĺóban tüntesse
fet' a helyiség felújításáľa vonatkozó tételes munkanemekľe bontott kiiltségvetés
benyújtásával.

Míĺszaki jellemzők:

A fenti címen lévő Ingatlan a tiĺľsashtz ťo|dszintjén és pincéjében helyezkedik el, a Knidy
utca felől közelíthető meg. A ftjldszinti tizletből közelíthető meg a pincei tĺáľoló teľület. Az
Íszlęt utcai pottáItésze faszerkezętli, üvegezett duplabejaľatí ajtő' femľácsos, motoros
redőnnyel kiegészítve, jó állapobl. Az udvaľi bejarutÚ ajtók és ablakok faszetkezettiek, az
ablakok fix femľáccsal kiegészitlłe, közepes állapotuak. A ftjldszintí tész padozata beton,
PVC burkolattal, vizes blokkokban jfuőIapozott, jő á|Iapotuak. A falak vakoltak, festettek,
tapétázottak, fa-, illetve műanyag lambériával bwkolt, jó-kĺizepes állapotu. A vakolat néhany
helyen hiiĺnyos, nedvesedés miattfe|Ianllt. A ftjldszinti helyiségek álmennyezeĹtel szeľeltek,
az źimennyezetíg 2,8 m magasak, a teljes belmagasság 4,3 m. A fiĺtés 2 Yaíllant cirkóval
megoldott, a hő leadók radiátorok. Ahasznźiati meleg vízet a ciľkó a forrővinétrolóból illetve
az elektromos vízmelegítők adjak. A Íijldszinti ľész sok helyiségre tagolt, azutcalüzlettéľ és
az uđvaĺi ablakokkal rendelkező helyiségek benapozottsága megfele|ő, a többi helyiség
mesterséges megvilágítássalhaszná|ható. Több vizesblokk talá|hatő a fijldszinti ingatlanban.

3. A pályázat cé|ja, taľtalma

A bérbeadásra keriilő nem lakás céIjara szo|gá|ő helyiség a Budapest Fővaros VIII. keľület
Józsefuarosi onkormĺĺnyzat |<tzźnőIagos tulajdonát képezik, bérbeadásukĺa a nemzęti
vagyonľól szőIő 2011. évi CXCVI tv., a Budapest Józsefuaľosi onkorményzat vagyonáról és
a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásráľól szőIő 6612012. (X[. 13.) szźlmtl
önkoľmányzati ľendelet, a Képviselő-testtilet 40l20I7. (II.02.) szźlmis' hatźrozata
(Versenyeztetési szabályzat), és az onkormĺínyzat tulajdonában á1ló nem lakás cétjaľa
szolgáló helyiségek bérbeadásrĺnak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) önkoľmiínyzati
ľendelet vonatkozik.

A Kiíró a 2. pontban körülíľt helyiséget adja béľbe a nyeľtes ajźn|attevo részére határozat|an
időre 30 napos felmondási idő kikötésével. A béľleti szeľződésben foglalt bérleti đíj évente, az
adott év janurár L-tóI a KSH által kijzzétett e|őzo évi inflációs index mértékével emelkedik. A
bérleti díj emelkedésének első időpontj a 20|8. januáľ hónap. A januĺáľ havi emelés összege
február hónapban keriil számlźnásra.

A helyiség minimális havi béľleti díja a 2. pont alattí táb|ázatban található. Kiíró óvadék
megfizetését köti ki, melynek méľtéke a havi bruttó bérleti díj hĺíromszorosa. Az ajánlati
bizto síték összege az őv adék összegébe beszámításra keľül.

Kiíľó kiköti, hogy a bérleti szerzőđéshatáIyba lépésének feltétele kozjegyzőí előtt egyoldalú
kötelezettségváI|aló nyilatkozat aláírása' melynek költségét a Bérlő viseli.
A helyiség átaIakitésa, átépítése, felújítása esetére is a fent hivatkozott jogszabáIyok az
irányadók, melyhez a bérbeadó nevében a tulajdono sihozzájaru|ást a tulajdo''oši joggýakorló
adja ki a munkálatok megkezdése előtt. Eszeľint a helyiségben folytatni kívránt
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tevékenységgel kapcsolatban a helyiséget magábarl foglaló társashźz és az engedélyező
hatóságok, szakhatóságok, és konjzemi szo|gáItatők ny1latkozatait a bértőnek kell
beszereznie. A bérbeadás soľán az onkormźnyzat nem szavatolja, hogy béľlő a helyiségekben
az á|tala kívánt tevékenységet folytathatj a.

A Kiíľó kiköti, hogy jogosu|t apźůyazatot eredménytelennek nyilviánítani, amennyiben olyan
tevékenységvégzése érdekében történő bérbevételi a1ánlat érkezik, amelyet az onkormźnyzat
nem preferá|, továbbá jogosult a pźiyazat eredményét a helyiségbeĺ végzendő tevékenység
tekintetében a benyújtott ajrínlattól e|térő feltétellet megállapítani.

4. A páIry átzaton tiiľténő ľészvétel feltételei

Az ajźnlattevo résú, vehet aptiyázaton amennyiben:

a) megvásaľo|ja aPáIyazati dokumentácíőt, és az erro| sző!ő igazolást csatolja'

b) az aján|ati biztosíték összegét megfizetí és azhatéridőn beltil beérkezik,

c) az ajźnlatok leadásĺának hatríľidej éig az ajźn\atátbenyujtja.

A Kiíró kiköti, hogy az aján7attevő magánszemély nem lehet.

5. Az ajánlat taľtalmi kiivetelményei

A versenyeztetési eljarás nyelve amagyat.

Az ajánlattevőnęk:

a.) az aján|atban kĺjzölnie kell a nevét/cégnevét, székhelyét, aďőszémát, ađőazonosítő szźtmát,
cég esetében cégszétmát, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszĺámla számźú., az
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b.) az ajźn|athoz kell csatoln a páIyźnott nem lakás célú helyiségnek megfelelő ajźnlati
biztosíték befizetését visszavonhatatlanul ígazolő átutalás teljesítését ígazo|ő bankszámla
kivonatot.

c.) u ajánlatbarl nyilatkoznia kell aĺľól, hogy vźilaLja aPá|yźlzati dokumentációban, illetve
melIékleteiben leírt szerzőđéskötési és egyéb feltételeket, tovtlbbá a páIyázat céljának
megvalósítását. Az ajźn7atÍevónek ajĺánlatában meg kelt jelölnie a bérbevétel időtaĺamát.

d.) az ajánlatban nyilatkoznia kell anól, hogy rá vonatkozőan a2OI5. évi CXLIII . torvény 62.
$ (1) és 63. s (1) bekezdésben foglalt l<lzarő korulmények nem állnak fenn.

e.) u ajánlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy adó és adók módjara behajtható kijztartozása
nincs. E nyilatkozat me|Ié kell csatolĺia a NAV igazo|ását aĺľól, ńogy nem áll fenn
koztartozása.

f.) a, ajanlatban nyilatkoznia kell aľról, hogy Kiíróval szemben adó és bérleti đij tartozása
nincs, továbbá a Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötělezettsége
nincs,

g.) az ajźnlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy ellene végrehajtasi eljáľás nincsen folyamatban.
Ha az aj étn|attev o e gyéni v áI|a|koző, fentieken tul
h.) az ajánlatához csatolni kell a vá|Ia|kozőí igazo|vźny 30 napnál nem régebbi hiteles

máso1atát

Haaz ajánlattevő nem egyéni vá|Lalkoző,fentieken túl
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i.) az aján|atához csatolni kell a tarsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatźtt és a
taĺsaság képviseletéľe jogosultak a|áítási címpéldanyának eľedeti pé|darlyát vagy hiteles
másolatát.

j.) az ajánlatban nyilatkoznia kell aról, hogy nem á11 végelszrámo|ás a|atĺ, ellene csőd-,
fe|szźmo|ási és végrehajtási eliaĺas nincs folyamatban.

k.) az ajánlatban nyilatkoznia kell aról, hogy aĺemzeti vagyonról szőIő 2OI1. évi CXCVI.
törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatő szewezetnekminőstil.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell alľól és ígazoLrua kell, hogy anemzeti vagyonĺól szóló
20LI. évi CXCVI. t<ĺrvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szervezet, me|yet az
eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonattaIvagy végzéssel aszervezetbejegyzéséről
tud megtenni. Amennyiben ezen okirat a|apjánnem igazolhatók a törvény 3. $ (1) bekezdés 1.
pontjában meghatĺáľozott fęItételek, további okiratok becsatolása szfüséges (pl: t<ibb mint
25%o-os tulajdonnal bíró jogi személy 30 napnál nem ľégebbi 30 napniíl nem ľégebbi hiteles
cégkivonata, ktilfijld<ln bejegyzett cég esetén annak hiteles forđítása is).

AmennyibeÍL az ajétnlattevő nem egyéni vá|lalkozó, a versenyeztetési eljaľás során benyújtott
aján7atźú,, továbbá az ajéntJat mellékleteként benyújtott valamennyi nyilatkozatźt cé-gsźerű
aláírással kell ellátnia. Cégszeru a|éirás soriín a cég képviseletérę jogosult szemé|ylszeńelyek
a táĺsaság kézzel, vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve a|á nevétlnevĹiket
önállóaďegyĹittesen ítJaJfuj?ů< alá hiteles céga|áírásínyilatkozatuknak megfelelően.

A Bonyolító az Ąánlattevőt _ az összes ajánlattevó sztnlźraazonos feltételekkel _ ajanlott,
téľtivevényes levélben, 5 munkanapos hataĺidő kitűzésével felszólítja az ajźn|atta|kapcsolatos
formai vagy tarta|mi hianyosságok pőt!źsára, amennyiben a sztikséges nyilatko zatokat,
igazolásokat nem megfelelően, ill. nem teljes kĺĺrűen csatolta. AmennyibeÍI az ajánlattevo a
felhívás kézhezvételét követően az abbarlmegjelölt hataĺidőľe a hiányĺne-, l'ugý nem teljes
köriĺen pótolja, úgy ajánlata a hiĺínypótlási hatándi5 elteltének napját kĺlvető naptól
érvénýelennek minősiil, és apěůyźnat további részében nem vehet részt.

A Bonyolitő a lĺánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiĺínyokľól és a hianypóttási
hataridőrőlegyidejrĺleg, kĺizvetlenül, íľásban köteles tájékoztatniaz összes ajánlattevót.

A hiĺánypótlás nem teľjedhet |<l az ajánlatmódosításĺáľa.

Nincs helye hianypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajánlattevo ajźn|ata éľvénytelennek
minősül, amennyiben

a.) az Ąánlatí biztosíték összege a pá|yazati dokumentáció 1. pontjában meghatfuozott
hataridőn beltil nem keľül j óváí tásra a Kiíró bank szám|áján.

b.) nem jelölmeg bérleti díjat.

6. Az ajánlat foľmai kiivetelményei

A páIyaző pá|yazatát zźrt, je|zés nélkiili boľítékban, 1 példányban kiiteles az ajźn7atok
benyújtásara nyĺffia á||ő hatańđőben és helyen' az ađott páIyazatráutaló jelzés se|, a fiá|yźnatifelhívásban meghatĺĺrozott módon benffi tani.

Az ajánlat minden oldalát folyamatos számozással kell ellátni és össze kell fĺĺzni. Az
oldalak soľľendjét a7|. sz. melléklet tartalmazza.
Az katot|ezźrt, séľtetlen borítékban, személyesen, kézbesítő vagy futáľ útján vagy postai úton
lehet benyújtani. A boľítékra L<lzuő|ag apáIyazattargyátketl ráinri, az aruabia*.szeľint:
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,, Budapest vlu. keľület Kľúdy u. 3. szám a|atti,36713l0/N3,367t3l0lU4 hľsz.-ú, nem
lalcás célj ára szolgálĺó helyiségek béľbevétele''

A Bonyolítő(ezźnat|anvagy sérĹilt boľítékot nem vesz át.

A Bonyolítő az ajánIattéte|ihatánđóIejtrta utiín csak abban az esetben vesz át ajźnJ,atot,ha az
ajźnlattevő vagy meghata|mazottja az ajánLattételi hatíľidő előtt az ajźnlattételi felhívásban
megielolt helyen megjelent, đe azt méltĺĺnyolható okból a Bonyolító érdekkörében felmeriilt
okból nem tudta időben benyújtani (p1.: sorban állás). A Bonyolító minden ajánLattéte|i
határidőn tul benyújtott aj ánlatot érvénytelennek nyi|vanit.

Amennyiben az ajźn|attevo a versenyeńetési e|jźĺrás báľmelyik szakaszában meghata|mazoÍ1
tftjaÍI jar el, a teljes bizonyítő eľejii magánokiratba foglďt meghatalmazás erędeti példanyát is
mellékelni ke|| az ajén7athoz. A Polgáľi Perrendtaľtás 196. $-a szerint a teljes bizonyító eľejtí
magánokiratnak az a|źhbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) aklá||ítő az okiratot sajźtkezÍi|eg íľta és a|áírta;

b) két taĺlú az okiraton a|ákźsź..val igazo|ja, hogy a kiállító a nem á|tala írt okiratot előttĹik
írta aIá, vagy a|źńtását előtttik sajźtkezu a|áításźnak ismerte e|; az okiraton a tanúk
lakóhelyét (címét) is felkell tĹĺntetni;

c) a kiállító alźirásavagy kézjegye M okiraton kozjegyzo által hitelesítve van;

đ) a gazđá|kodő szervezet áItaI izletí kcjrében kiállított okiratot szabá|yszeruen a|áírtźů<;

e) ügyvéd fiogtanácsos) az á|tala készitett okirat szabá|yszenĺ ellenjegyzésével bizonyítja,
hogy a kiállító a nem áIta|a írt okiratot előtte írta aIá, vagy aláírását előtte sajtt kezű
a|áirásźnak ismeľte el, illetőleg a kíá||ítő minősített elektronikus a|áírásávat a|áirt
elektronikus okirat tarta|ma azugyvéd áIta|készített elektronikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektľonikus aláírást helyezett el.

Amennyibęn az ajźnlattevő egyéni vźilra|koző, a versenyeztetési e|jtrás során nevében
nyi|atkozatot maga vagy meghatalmazoĄa útján tehet. Amennyiben az ajanlattevő jogi
személy vagy egyéb szervezet, a veľsenyeztetési eljarás során nevében nyi|atkozatot a
képviseleti joggalrendelkező személy, vagy e jogi szeméIylszervezetmeghatalmazottjatehet.

7. Az ajánlat módosítása

Az ajźnIattevó az ajánlattételi hatáľidő |ejafiáig móđosÍthatj a vagy visszavonhatja pá|yźaati
ajénlatát, az ajánlattételi hataridó lejártát követően azonban a benyrijtott ajánlďtok nem
módosíthatók.

Az aján|ati kötöttség az ajánlattételi hatráľidő lejaľtának napjźlva| kezdődik.

8. Aj ánlati kiitłĺttség

Az aján7attevő 60 napig teľjedő ajźn|atl kĺitöttséget kĺiteles vállalni, amely az aján|attéte|i
hatźridĺ3lejáľtanak napjával kezđődik. Az ajánhattevő k<jteles nyilatkozni, hogy aměnnyiben a
Kiírő az ajánlatok bírá|atára vonatkozó hatándőt elhalasztotta, így valla|ja az á1wiati
kötĺittség ugyanannyi nappal történő meghosszabbítását.
Az ajánlati kötöttség tartaLmźnakmeghatározásfua aPolgári Törvénykönyvről sző|ő 2013. éví
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései iľĺínyadóak, külonös tekintettel a 6:64. $-ra.
Az ajźnlat olyan megállapodást, kezdeményezo nyiLatkozatot jelent, amely legalább a töľvény
alapján lényegesnek tekintett szerzőđéses elemeket tarta|mazza" s egyeľtelmiĺen kitĺínik

4
(1,6

/



belőle, hogy az abban foglaltak iĺgyletkcitési akaľatot ttikľöznek, teht.ĺ- a nyi|atkoző -
elfogadás esetén _ aá.magátanénĺe k<jtelezőnek ismeri el.

Az ajánlati kötöttség azzaI jźr, hogy ha a másik féI az adott időhatĺíron belül az ajánlatot
elfogadja, a szerzódés a törvény rendelkezése folytĺín létrej<in. Az aján|at megtételével tehát
fiiggő heIyzet alakul ki, mely az ajén|ati kötöttség leteltével ér véget.

AmennyiberL az ajźn7attevő az ajánlati kĺitöttségének ideje alatt aján|atát visszavonja, a
b eťlzetętt aj źtn|atí biao sítékot elveszti.

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a felhívás visszavonása, az eljaľás eľedménytelenségének
megállapítása esetén, illetve _ az ajánlatok elbírását kĺjvetően _ a nem nyertes ajánlattevők
tészére köteles a kcizléstől számított 15 munkanapon beltil visszaÍizetni. A Kiíró az ajźn|ati
biztosíték után kamatot nem ťlzet,|<lvéve,ha avisszďrzetési határidőt elmulasztia.

9. A' pá.ly ánatok bontása

A pá|yazati ajánlatokat tarta|maző zárt borítékok felbontását a Bonyolítő végzi a pá|ytnati
felhívásban megjelölt időpontban. Az ĄfuLatok felbontásén, a Bonyolítón kívĹil megbízott
jogi képviselőjének is jelen kell lennie, továbbá jelen lehetnek az ajánlattevők, valamint az
általuk írásban meghatalmazott személyek. A képviseleti jogosultságot megfelelően igazolni
kell (személyi i gazolv ány, me ghata|mazás).

Az ajánlattevők a bontás időpontjaľól külön éľtesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásan
jelen lévők jelenléťrik igazoIásárajelenléti ívet íľnak alá.

Az ajanlatok felbontásakor a Bonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét
(székhelyét), az általuk felkínált béľleti díj ajźnlatot, az ingatlanban végezĺĺ kívánt
tevékenysé get, az egyéb vállalásokat.

Az aján|attevő a fenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Bonyolítő az ajránlatok felbontásaľől, az ajánlatok ismeľtetett tarta|mfuőI jegyzőkĺinyvet
készít' amelyet az ajźn7attevőknek erre vonatkoző igény esetén átad, illętve megküld. A
jegyzőkönyvet a Bonyolító képviselője és a jegyzőkönywezető ít1a a|á, és a bontáson
megjelent ajźn7attev ők köztil felkéĺt személyek aláírásukkal hitelesítik.

I0. Az ajánlat éruénytelenségeÍnek esetei

A Bonyolító érvénýelennek nyilvanítja az Ąán7atot,ha
a.) a felhívásban megjelölttőleltérő módon (elektľonikus úton) kézbesítették,

b.) az ajźn7attevő az ajánlattételí hataridőn tul nyújtotta be ajáłúatát, vagy az ajźn|at az
ajáĺiattéteIi hataridőn tul érkezik be,

c.) azt olyan aján1attevő nffitotta be, aki az onkormźnyzatta| szembeni korábbi fizetési
kötelezettségét (helyi adó, béľleti díj, stb) nem teljesítette,

đ.) a páIyazatot nem a Kiíľó álta| jőváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában
és adatokkď nyújtotta be,

e.) u aján7attevőnek a páIyźnatĺ dokumentációban szereplő iratokat, igazolásokat nem, vagy
nem az előírásnak megfelelően csatolta, ideéľtve' ha az ajátúattevő nem csato|ta arrő|
szóló nyilatkozatát, hogy nincs köztartozása, (adó, viím, taľsadalombiaosítási jaľuték és
egyéb, az á||anlháńaľtás más alrendszereivel szemben fennálló ťrzetési kĺitelezettsége), ha
ezek csatol ását a páIy azati kiírás e|őírta,

f.) a, ajánlat nem felel meg a pá|yazati dokumentációban meghatźrozott feltételeknek, vagy
az ajźnIattevő nem teÍt apá|yazati dokumentációban foglaltaknak megfelelő Ąánlato,t,
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e.) az aj ánlattev ó valótlan ađatot közo|L,

h.) u ajźtnlattevő a hianypótlási felhívásban foglaltaknak a rendelkezésére źĺ1'|ő hatźridőn
belülnęm vagy nem teljes könĺen tett eleget,

i) amennyiben az ajránlatban foglalt tevékenységi kĺir végzését magasabb szintli jogszabźiy
klzĄa.

Az e|jáĺás további szakaszábannem vehet tészt az, aki érvénýe|enpźiyázati ajźnJatottett.

11. A páůyázati ajánlatok elbírálása, az elbírá,láls szempontjai

A Bonyolítő apá|yázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is jogosult
megvizsgálru az ajánlattevők alkďmasságźú, a szeruődés teljesítésére, és ennek sorĺĺn a csatolt
dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

A benyújtott ajĺĺnlatok aIapjźn a Bonyolító éľtékeli apá|ytzatokat, meghatátozza a benyújtott
pźiyázatok soľľenđjét, és javaslatottesz a Kiírónak apá,Iyźnat eredményének megállapítására.

Amerrnyiben a benyijtott aján'1,atok alapjan tĺibb ajránlattevő a meghatźnozott értékelési
szempontok szerint a legmagasabb pontszĺámot éri el, a Bonyolító a második fordulóban _
ezen ajćnIattevőktől _ nj ajźnlatot kér. Amennyiben ismételten azonos ajanlatok érkeznek,
Bonyolító addig kér be újabb ajĺánlatokat, ameddig olyan ajarlat nem érkezik, amíg nem
váIaszthatő ki a meghattrozott értékelési szempontok szerinti legmagasabb pontszámot eléľő
ajánlat.

A páIyázatok eredményét a Kiírő áIlapítja meg. A pá|yźzati ajálllatok eredményét Kiíró a
bontástól számított 60 napon belüI állapítja meg. Az eredmény megállapításának határideje
egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Az il1 hatĺáľidőről, illetve aĺnak
fiiggvényében az ajáłiati kötöttség időtartamának meghosszabbitásáról a Bonyolító kĺiteles
hirdetményi úton tájékoztatru az éiĺtetteket.

A Kiíľó a pá|yazati dokumentációban meghataľozott értékelési szempontok a|apján áLLapítja
meg a pá|yazat eredményét és ľangsorolja a páIyazati ajánlatokat. A pá|yźzat nyertese az, alrĺ
aptiyźzati dokumentációban rogzített feltételek teljesítése mellett a meghataľozott éľtékelési
szempontok alapj rĺn legj obb aj ánlatott tette.

A Kiíró jogosult apá|yźnat eľedményét a benyújtott ajánlatbaĺ foglaltaktól eltérő feltétellel
megállapítani.

A Kiíró a Ptk. 6:74 $ (2)bekezđése ďapjrán kiköti, hogy a páLyazati felhívásban foglaltaknak
megfelelő, legkedvezőbb ajariattevővel szemben is fenntartj a a jogát aľra, hogy ne kössön
béľleti szerzóďést.

Az elbíľálás fő szempontja:

. a legmagasabb béľleti díj összege,

. az iinkoľmányzat á.Jrtal_ pľeferált spoľttevékenységo és a keriiletĺ lakosok által
tfiľténő kedvezményes igénybevétel biztosításao

o vá||alja a helyiség felújítását.

A páIyazati ajánlatok elbírálása során a Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a ptiyźlzatí
ajźtn|attevłĺtóI az ajánlatban foglaltak pontosítása érdekében. A Kiíró a felvilágosítás kéréséľől
és annak tartaLménő| haladéktalanul íľásban éľtesíti a tĺjbbi pá|yázati ajanlattevőt is.

Áť
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12. osszeféľhetetlenség

A versenyeztetési e|jźtrás során összeférhetetlenséget kell megállapítani,ha a versenyeztetési
eljaľás bonyolítás ában vagy az ajźn|atok elbírálásában olyan személy vesz tészt, aki maga is
ajáĺiattevő, vagy

a.) annak közeli hozzźúartozója (Ptk.: 8:1. $ (1) 1. pontja),

b.) annak munkaviszony ďapjĺĺn felettese vagy alkalmazoĹtja,

c.) akitől báľmely oknál fogva nem vĺĺľhatő eI aztigy elfogulatlan megítélése.

13. A páilyázati eljáľás éľvénytelenségének és eredménytelenségének eseteĺ

A Kiíró érvénýelenné nyilvánída a versenyeztetési eljaľás, ha

a.) az összeférhetetlenségi szabályokat megséľtették,

b.) valamelyik ajánlattevő az etjaľás tísztaságát vagy a tĺibbi ajĺánlattevő éľdekeit súlyosan
sértő cselekményt k<ivet el.

A Kiíró eredménytelennek nyilvanítja az e|1źnást' ha

a.) nem érkezett ajźnlat,

b.)a,ajánlattevőkkizańLagérvénýelenaján7atotnýjtottakbe,

c.) az ajĺínlatok bírá|ata során a Bonyolító az ĺisszes ajźnLatot érvénytelenné fuźnyította,

đ.) az Önkoľman y zat érdekeinek védelmében.

Eľedménýelen eljaĺás esetén a Kiíró dönt a további vagyonĺigyleti eljárásról.

14. Eredményhiľdetés, szeľződésktités

A pźiyazat eredményéről a Kiíľó legkésőbb 2017. június 12.ig dönt, amelyről Bonyolító 15
napon belül valamennyi ajanlattevőt írásban értesíti.

A Bérbeadő apá|yazat nyertesével a döntés áBĺételétk<jvetően az onkoľmźnyzattulajdonában
álló nem lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásĺának feltételeiről szóló 35l2O13. (VI. 20.)
ĺinkoľmányzati rendelet 18.$-ában foglatt hatráridőn beltil bérleti szęrződést köt. A nyeľtes
ajénlattevó visszalépése esetén a bérbeadó jogosult a pźiyźľ;ati etjĺĺľás soron k<jvetkező
helyezettjével béľleti szerződést kötni, amennyiben a pá|yázat eredményének
megáI|apításakor a más o dik le gj obb aj źnlat me ghatĺĺľozásra került.

A nyertes ajánlattevő esetében a beťlzetett ajfullati biztosíték a fizetendő óvađék ĺĺsszegébe
beszźmításra kerĹil, azonban ha a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróhatő, iagy
érdekkclrében felmerĹilt más okból hiúsul meg) az ajźnIatí biztosítékot elveszti. Az e|vesńett
ajáĺllati biztosíték a Kiírót illeti meg.

15. Egyéb rendelkezések

Az ingatlarlok megtekinthetők a dokumentáciő l. pontjában megjelölt időpontban, azonban a
megtekintés időpontjĺáľó| a Jőzsefvfuosi Gazdálkodási Közp oĺt Zrt. munkatársával.

Az ajén|attevo az ajánlatok felbontásig k<iteles titokban tartani az aján7atźnak tartalmźLt, és a
Kiírő áItaI a ľészletes dokumentációban vagy bźrmely módon renđelkezésére bocsátott
minden tényt' infoľmációt, ađatot kĺiteles bizalmasan kezelni, aĺrőI tájékoztatást haľmadik
személynek nem adhat. Ez a tiIa|om nem terjed ki a finanszítozó bankkal és konzoľciális
ajánlat esetén a részllĺevókkel való kapcsolattaľtásra. Ha az ajźn[attevő vagy az éľdekk<jľében
ál1ó más személy a pá,lyéuat titkosságát megséľtette, a Bonyolító az ajanlítat érvénytelennek
nyilvanítja.

4,
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A Bonyolító az aján7atok taĺtalmát a pźiyazat |ezfuźsáig titkosan keze\i, taľta|mukľól
felvilágosítást sem kí\,ii1állóknak, sem apźiyázaton részťvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajźn|atokat |<lzarő|ag elbíréiasra használhatja fel, más célú fe|haszná]ás esetén az
aj áĺiattev óvel ktilön me g kel 1 alľól állap o dnia.

A Kiíró a pźiyazati eljráľás során készítettjegyzőkĺinyveket, dokumenfumokat kdteles 5 évig
megőrizĺlj, továbbá ilyen jellegrĺ ellenőrzés esetén az e||enihzést végző szerv, személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban ĺem szabáIyozott kérdésekben a Budapest Fővaros VIII. keriilet
Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének 4Ol20I7. (II. 02.) hatáľozata, valamint a
vonatkozó egyéb j ogs zabáIyokrendelkezé seí az iranyadóak.

Budapest,

Budapest Fővaros VIII. keľüIet Józsefuarosi onkormźnyzat

nevében e|jarő

Józsefuaľosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.

Mellékletek:
1. szćlmímelléklet: Jelentkezési lap egyéni vállatkozók számźra2. szźmńmelléklet: Jelentkezési lap jogi személyek és egyéb szervezetek számára3. száĺnumelléklet: Ajánlati összesítő
4. számis. melléklet:Nyi|atkozat végelszĺĺmolásľól, csődeljaľásról, felszámolásról'

végrehajtasi elj áľásľól
5. szźnrÍl melléklet: Nyilatkozat a pátyazati feltételek elfogadásaľóI, szerződéskötésről,

szerződéskötési képességľől, ajariatí kötöttségről6. szźnrÍt melléklet: Nyilatkozat Kiíróval szemberrfennálló tartoiásrő|, továbbá adó és
adók módj ĺíľa behaj tható konarnzást ő|7. szĺĺmúmelléklet:Nyilatkozat pénnlgyialkalmasságĺól

#ť
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8. szźLrÍIumelléklet: Nyilatkozat abaĺlkszáttl|aszámrőI
9. száműmelléklet: Nyilatkozat a szewezet át|áthatőságárőI
10. szárńmelléklet: Béľleti szerződéstervezet
11. számú'melléklet: osszefoglaló a benýjtandó ajánlat formai és tarta|mi

követelménveiről
12. szźlműmelléklet: Általanos tuieko,tutd

é*
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1. szĺímú melléklet

a Budapest vln. kerůilet, Kľr'idy u.3. szám a|atti,36713t0ĺN3 és a36713l0tN4 helyrajzi
számú nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek béľbeadása

Jelentkezési lap

egyénĺ vállalkoz ők számára

Budapest,

Äz ajén|attevő neve:

Székhelve:

Telefonszáma:

Faxszźma:

E-mail címe:

Fłonlan círne.

Szálĺrťrav ezető banki anak neve:

Bankszámlaszźlma:

Meghatalmazott nevel:

Telefonszĺáma:

Fax szźľ,na:

E-mailcíme:

' Meghatalmazott esetén

ajźnlattevő a|áírása

,ĺa,
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2. számú melléklet

a Budapest VIII. keľüIet, Krúdy u. 3. szám a|atti,367t3l0lV3 és a36713t0lV4 helyrajzÍ
számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Jelentkezési lap
jogi személyek és egyéb szervezetekszámára

Budapest,

Jogi szeméIylszervezet neve'
cégformája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszĺĺma:

Fax száma:

E-mailcíme:

Statiszikai számiel:

Cégnyilvantaľtási/nyilvántartási
sz'áma..

Adőszźlma:

S zámlav ezető banki anak neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalmazottnevez:

Telefonsziĺma:

Fax szźlma:

E-mailcíme:

, Meghata|mazott esetén

cégszenĺ a|áítźs

ľí *{
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3. számú mellék]et

a Budapest VIII. keriilet, Krrlĺdy u. 3. szám a|atti,367|3t0lV3 és a 36713 t0tN4 helyľajzĺ
számú nem lakás cé|já'ľa szolgáló helyiségek béľbeadása

AJÁNLATr ossznsÍľo

Alulírott. .....(név/jogi
szeméLyl szewęzet neve) a Budapest VIu. szám a|aÍti,

../.../... helyrajzí számú nem lakás cé|jaru szoIgáIő helyiség bérbeadásaľa kiíľt
pá|ytnatraaján,7atomatazalábbíakbanfoglalomössze:

Nettó havi bérletí díj ajariat: ... ... ... .. ..Ft

Béľbevételidotartarna:határozatlanidőtaľtam

A bérbevéte| cé|ja/ helyiségben végzendő tevékenység:

Szeszesitalt xkívánok forgalmazni / nem kívĺĺnok forga\mazrĺ.
(A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez sziikséges TEÁOR könel ľendelkezni kell.)

Egyéb vállalások:

Budapest,

aj án7attev o a|áít ása/ c é gszera aIáir ás

A *-gal megjelölt ľésznél a megfelelő szöveg a|áhizanđő.

,L{,€,^



4. számú melléklet

a Budapest YIII. keľĺilet, Kľúdy u.3. szám a|atti,367l3|0tM3 és a367Í3/0ĺN4 hetyľajzi
számrĺ nem lakás céljáľa szolgáló helyĺségek béľbeadása

II-YILATKOZAT

Végelszámolásról, csődeljáľásľól, felszámolásľĺól, végľehajtási eljáľásról

Alulírott. (név) kijelentem, hogy az egyéni
v ź/'|aLko zásom ellen vé grehaj tás elj aľás fo l yamatb an * vaďninc s

Budapest,

aj źtnlattev ó a|étir ása

Alulírott
fiogi szeméIylszervezet neve) képviseletében kijelentem, hogy a táľsaság/s zervezet

o

o

a

a

Budapest,

végelszámolás alatt
ellen csődeljáľás folyamatban
ellen felszámolási elj ĺárás folyamatban
végrehajtási elj aľás folyamatban

*á|Ilnemá||
*vaďnincs
*vaďnincs.
tvaďnincs.

cégszeru aláírźs

A *-galmegjelĺilt ÉsznéI a megfelelő szĺlveg a|áhűzanđő.

{ ,r
ť-t -P/ /L^



5. szĺímú melléklet

a Budapest YIII. keľület, Kľúdy u.3. szám a|atti,36713/0tN3 és a 36713 toĺN4 helyľajzi
számú nem lakás céljára szolgálĺó helyÍségek bóľbeadása

II'YILATKOZAT

a pá|y ázzti feltételek elfo gadásáról,

szerződéskötésľől,

szerz ődéskiitési képessé gľől,

aj ánlatĺ ktitiittségľől

Alulíľott.
.(név/jogi szemé|ylszewezet neve) kijelentem, hogy a pá|yazattargyźńrészletesen

megismeľtem, az ajźn|attétel feltételeit, a pźiyázati kiírást m,agamÍa néżve kötelezően
elfogadom.

Nyilatkozom, hogy a helyiséget megtekintettem, az źú|apotźúmegismertem és azt elfogadom.

APá|yázathoz mellékelt béľbeadási szeľződés szĺivegét megismertem és elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyaľországonbérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pá|yazati dokumentáciőban szereplő 60 napos ajánlati kdtöttséget
vállalom. Amennyiben a Kiíľó az ajáĺiatok bíráIattú elhalasztotta, így ,,ál1ąlo- az ajan1ati
kotöttség ugyanannyi nappal tĺjľténő meghosszabbítását.

Budapest,

ą,
rc

ajźnlattevő aIáírása l cégszeru a|áfuás



6. számú melléklet

a Budapest VIII. keľület, Kľúdy u.3. szám alatti,36713l0lN3 és a36713l0lN4 helyľajzi
számű nem lakás cé|jára szolgálĺi helyiségek béľbeadása

NYILATKOZAT

Kiíľóval szemben fennálló tartozásrőI.,tová.}bá adó és adók módjáľa behajtandó
kőztartozásről

Alulíľott ...... (mint a .....

.... Űogi szemé|ylszetvezet neve) vezeti| tisztségviselője) kijelentem, hogy az
ajánlattevőnek,

- Kiíróval szemben bérleti/használati-, kapcsolódó kozuzemi- és kiilĺjnszolgáltatási díj
tafiozźsa * van/ nincs;
- Kiíróval szemben szęrzodésben vállalt és nem teljesített kĺitelezettsége * van/ nincs;
- Kiíróval szembenadőtartozása * van/nincs;
- Kiíróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása * van/nincs'

melyeket az a|ábbi okiratokkal igazolok:

l.

2.

a

továbbá kijelentem, hogy adó és ađók módjára behajtarldó kĺiztaľtozásom nem á11 fenn,
melyet a 30 napnál nem ľégebbi NAV áIta||rlá|Iított nullás igazolással igazolok.

Budapest,

ajźn|attev ő a|áfu ásď cé gszeríi alźir ás

A Ť-gal jelölt résznéla megfelelő szöveg a|tŕrízandő.

ut/
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7. szĺĺmú melléklet

a Budapest VIII. keľĺĺlet, Kľúdy u.3. szám a|atti,36713l0lil3 és a 36713l0lV4 helyľajzi
számú nem lakás céljára szolgálĺó helyiségek bérbeadása

NYILATKOZAT

Pénzügyi alkalmasságľĺól

Alulíľott . ..... (mint a

.... Űogi szemé|ylszervezet neve) vezető tisztségviselője,) kijelentem, hogy a
pá|yazat. táľgyát képező ingatlan bérleti díjanak megfizetéséľe képes vagyoWaz áIta\am
képviselt jogi szeméLylszewezet képes' a bérleti-, kozilzemi és kül<inszolgá|tatási đíj
megťĺzetéséhez sztikséges anyagi eszköz<jk a rendelkezésľe állnak.

Budapest,

ajźn|attev ő cégszera a|áir ása

A{/ *f/
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8. sztn7ilmelléklet

a Budapest vlil. kerĺilet, Krúdy u.3. szám alatti, 36713ĺ0lN3 és a36713l0lN4 helyľajzi
számű nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek béľbeadása

NYILATKOZAT
a bankszámlaszámľól

A pá|yázati felhívás visszavonása, a pttIytzati eljaľás eredménytelenségének megállapítása,
illetőleg _ az Ąánlatok elbírálását követően _ más ajźnlattevó nyeľtessége esetén kérem az
áItaLamJ a jogi szeméIylszervezet źtltal befizetett ajánlati biĺosíték összegét az aLábbi

bankszáml aszćlmr a vi s szautalni :

B ank száml av ezetó p énzíntézet:

Bankszĺĺmlaszám:

Bankszámlával rendelkezni j ogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

aj źnlattev ő a|áfu ásď c é gszeru a|áít ás

,Lŕ 4ű



9. szrámú melléklet

a Budapest VIII. keľĺilet, Kľridy u. 3. szám alatti,36713ĺ0lV3 és a 36713l0t1'/4 helyľajzi
számrĺ nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek béľbeadása

NYILATKOZAT

Alulírott ..... (név), mint a

;ä#';;;^;zil,:,?"#ťł:#;ľ"xľJ'ffi ľ)*ľĹę.3"ł:1ÍträJ;Ti"d?',T.1?:l"ä',.i
pontj a szeľinti źúIáthatő szeľvezetnek minősül.

Atlátható szervezetnek minősül :

b) az oĺyan belftIdi vagy külfiildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a követkęző feltételeknek:

ba) _ a nyilvánosan mĺiködő részvénýarsaság kivételével -
ťrnanszírozása megelőzéséről és megakadályozáséró| szó|ó
megismerhető'

bb) azEurőpai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megĺíllapodásbaĺr részes államban, aGazdą5ági
Egyĺittmúködési és Fejlesztési Szervezęt tagállamában vagy olyan államban ľendęlkezik adóiltetóséggel, amellyěl
Magyaĺországĺak a kettős adóztatts elkerülésérol sző|ó egyezménYę van'

bc) nem minősül a tarsasági adóľól és az oszta|ékadóról szóli törvény szerint meghatiározott ellenőrzött kiilÍöldi tláľsaságnak,

bd) a gazdźt|kodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint25%o-os fulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal
bíró jogi szemé|y, jogi személyiséggel nem rendelkęző gazdálkodó szeÍyezęt tekintetében a ba), bb) és bc) a|pont.ź"iinti
fęltételek fęnnállnak;

c) az a civil szeÍvezęt és a vízi tarsulat, amely megfelel a követkęző feltételeknek:

ca) v ezetó tisztségviselőí megismerhetőt

cb) a civil szervezet és avizí tarsulat, valamint ezekyezető tisztségviselői nem átlátható szeĺvęzętben nem rendelkemek
25%o-ot meghďadó részesedéssel,

cc) székhelye az Európď Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásbaĺr, ľészes államban, a
Gazdasági Egyiittműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamábaĺl vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkertiléséről szóló egyezménye van.

Fentieket az a|ábbi okiratokkal igazolok:
1. Eredeti, 30 napniíl nem ľégebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szeÍvezet

bejegyzéséről,

Kijelentem, a fenti ingatlan bérlete időszakában a jogi szemé|ylszeÍvezet tekintetében nęm
terveztink olyan vá|tozást, amely miatt a jogi személy/szeÍvezďmáľ nem minősiilne át|athatő
szervezetnek.

Tuđomásul veszem' hogy amennyiben báľmiféle vtitozás miatt a jogi szemé|ylszervezet máT
nem minősülne átláthatő szervezetnek, a bérbeađó a bérleti szeruődést jogosultfelmondani.

Budapest,

tulajdonosi szeľkezete, a pénzmosás és a terrorizmus
tcirvény szerint meghatáĺozott tényleges tulajdonosa

f.

%

aj źn|attev ő a|áír ása/ cé gszeru a|áír ás
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10. számú melléklet

Apáůyálza;ti dokumentáciőhoznem kell csatolni, |<lzárőlagtáĘékoztatőjellegű!

Helyiség bérleti szerzőť|és tew ezete

határozatlan időre
/egyoldalú ktitelezetts égvá|lalási nyilatkozattal egytitt élvényes/

amely egyrészĺi5|

a Buđapest Főváľos VIII. Kertilet Józsefuaľosi onkormányzat (1082 Buđapest, Baross u. 63-
67. adoszźlma: |5735715-2-42 a továbbiakban: onkoľmányzat), mint a béľleménye
tulajdonosa és bérbeadőja(a továbbiakban: Bérbeadó) megbízźsźbőI és meghata|mazásźhőI
eljĺĺró Józsefuárosi Gazđálkodási Központ Zrt. (1083 Budapest, Losonci u. i, cégszáma: 01-
09-265463, ađőszémla: 25292499-2-42; képviseli: Bozsik István Péter vagyo''g*dakoda'i
igazgatő)

másrészrő1

Cégnév

Székhely:

Cégegyzéksziím:

Adószáma:

Képviselő neve:

Anyja neve:

Születési helye és ideje:

Telefonszám:

Lakcím:

Személyig.. sztĺm..

Lakcímkáľtya sztml..

mint bérlő (a továbbiakban: Béľlő)

(a Bérbeadó és Bér1ő a továbbiakban egyĹitt: szęrződő felek) kcizĺjtt jött létre alulírott helyen
és napon az a|ábbi feltételekkel :

l.
A Budapest Fővaros VIII. Keľület Józsefuráľosi onkormányzattulajdonát képezí a Budapest
VIII. kerĹilet, .- .. he|yrajzi szźnrĺ alatt nyilvźntartott, a .... szétm a|att
ta|áIhatő ..... m2 alapterĹiletú (tulajdoni lapon: .......l I. emeleten elhelyezkedő nem lakás
cé|jćra szolgźiő helyiség (a továbbiakban: ).
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2.

A Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuiíľos onkoľmanyzatKépviselő-testĹilete a ...l.......
(...... .....) száműhatátrozatában dcjntĺitt a béľleménynek _ tires helyiségként - a Bérlő részére
nyilvános egyfordulós páIyazat nyeľteseként történő béľbeadásaről hatźrozatlan időre. Eľre
tekintettel a Bérbeadó a jelen bérleti szerződéssel bérbe adja, a Bérlő pedig megtekintett
állapotban bérletbe veszĺ az 1. pontban meghatfuozott bérleményeket. A Bérlő kijelenti, a
bérleményeket megtekintette, az éú|apotát ismeri, azt elfogađja.
ĄJ.

A szęrződo felek rögzítik, hogy az onkoľményzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésből
eľedő bérbeadói jogok _ ezen belül a bérleti közmrĺ díj - és teľhelik a bérbeadói
kötelezettségek. A Bérbeadó a bérbeadás tekintetéb en az onkormĺányz at megbízása alapján,
helyette és a nevében jĺáľ el. A szerződésből eređő igények érvényesítésére bíľóságđ. os
hatóságok előtt az onkoľmanyzat jogosult.

4.

A szerződő felek rĺigzítik, hogy a Bérlő a bérleményt . céIjaraveszi bérbe.

Béľlő kijeleľrti, hogy a szerzŕ5dés megkötése időpontjábaÍI anemzeti vagyonľól szóló 20II.
évi CXCVI. törvény 3. $. szerinti átIźúhatő szeľvezetnek minőstĺl. Tudomásul veszi' ha a
bérleti időszak a|att a trrlajdonosi szerkezetében beállott vźitozás folytan maľ nem minősül
átláthatő szervezetnek, a bérbeadő abérleti szerzőđést azoma|ihatállyal és káľtalanítás nélkül
felmondhatja.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményekben folytatni kívant tevékenységgel
kapcsolatban az engedélyező hatóságok, szakhatóságok és közüzemi szolgáltatóť (a
továbbiakban együtt: hatóságok) nyilatkozatźú, illetve a jogszabály szeľinti fulajdonosi
hozzájaru|ást neki kell megszereznie. Erľe tekintettel a Bérbeadó nem szavatolja, hogy a
Béľlő a helyiségben az źita|a kívĺínt tevékenységet folytathatja. Amennyiben a jelen pontĹan
meghatĺáľozott tevékenység a Bérlőnek nem felróható okból, az e|(lbbi hatóságok élutasító
döntése miatt nem végezhető, a felek a béľleti szerzőđéstktizös megegyezésselfelbontjfü.

Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége megkezdése előtt a jelen bérleti
szeľződésben megállapított helyiség hasznźiati módja meg:ĺźitoztatásához a tĺĺľsashiŁ
beleegyező nyl|atkozata szfüséges lehet. Ha a beleegyezést nem kapja meg, a bérbeadóval
szemben kaľ- vagy megtérítési ígénnyel nem léphet fel.Ez esetben a felek a bérleti szerzőđést
k<iz<is megegy ezéssel felbontj ák.

A Bérbeadő az I. pontban meghatźrozott bérleményeket hatźrozatlan időľe adja bérbe a
Bérlőnek.

A bérleti jogviszony kezdete: a szerződés kelte

A béľleti díjfizetési kĺjtelezettség kezdete:

A bérleti jogviszony vége: 30 napos felmondási hatánđőkikötésével.
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6.

A szeruőđő felek a béľleti jogviszony kezdetén a bérleti ďijat . ..,- Ft/hó + AFA, azaz
forint/hó + Ár.a összegben határozzźů< meg. A Bérlő tudomásul

veszi, hogy a bérleti díj évcntc, az ađott év január L-tőI a KSH által kózzétett e|óző évi
inÍlációs index mértékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja......'
januar hónap. A januaľ havi emelés összege februaľ hónapban kerül szám|ázásra.

A Bérlő fudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony bĺármilyen megszúnése
esetén a 31. pontban foglalt kiiiľítési kötelezettségének nem tesz eleget, a bérleti szerzőđés
megszűnését követő naptól a helyiség tényleges kitirítéséig a jogcím nélkiili haszná|at utźn
havonta, a béľleti jogviszony megszűnésének időpontjźban irényadő bérleti díjjal azonos
ĺisszegű hasznáIati díjat kell megťĺzetnie. A haszná|ati đíjről a Bérbeadó nem állít ki havonta
szám|źń, csak utólag, a haszná|ati díj megfizetése után. A hasznźlati díjat havonta előre,
minden hónap 15. napjáig kell megfizetni a béľleti đíj megfizetésére szolgéůő _ a bérleti díjról
kiállított utolsó havi szźtmlźn levő _ bankszámlźra lrlrténł| átutalással. Amennyiben a
baĺlkszámlaszźlmváItozk a Bérbeadó eľrőltájékońatást ad. A hasznźiati díj akkor tekinthető
teljesítettnek, ha az a taryyhőnap 20. napjáig a Bérbeadó bankszĺĺmlájan jőváírásra keľül. A
hasznáLati díj késedelmes fizetése esetén a Bérbeadó a Polgáľi Töľvénykönyvben
meghatĺáĺozott késedelmi kamato t szźmítja fe|.

7.

A Bér1ő egyéb fizetési kötelezettségei:

Yízés csatoľnadíj lvtitozől A szerzodés k<jtésekoľ ...,-Ft/hó + ÁFA, évente a
bérbeadó áItaI meghatáľozott összegľe váItozik. A
Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő.
Amennyiben a helyiségben új vízőra/vízőtttk felszerelése
megtöľténik, és a Szolgáltatóval kotott megállapodást a Bérlő
bemutatja, az áta|źnydíj tciľlésre keľĹil. Az áta\ánydíj összege
egyénileg (az ađott hźze|számolás alapjĺán) kerĹil kiszámolásra.

SzemétszáI|ítás díja:

Aĺamdíj lváLtoző/

A szerzóďés kötésekor 2.09l,-Ftlhő + Áľ.ĺ.' évente a béľbeađó
á|ta| meghatźtrozott <jssze gre váItozik.

ASzolgáltatőva|kötöttmegállapodása|apjánťĺzetęnđő.

Gźa szoIgáItatás ďíja lvá|tozőlA Szolgáltatóval kötött megĺállapodás atapjtnťrzetendő.

Fútésszolgá|tatźls lváItozől Szolgáltatóval kötött megállapodás a|apjánfizetendő.

A fizetési kötelezettség cisszege a vonatkozó renđeletekvźlhtozásaesetén módosul'

A Bérlő az e|őbbi fizetési kötelezettségek teljesítését vállalja.

8.

A Béľlő a havi bérleti díjat havonta előre, a tĺírgyhónap 15. napjug kĺiteles megťlzetĺi, a
Bérbeađó nevében kiállított szźmla a|apjźn, a szálm|źn szeľeplő uantsżamlara. Abankszámla
szźlma a bérleti szetződés megkötésének időpontj ában 1043387-00028864-00000008 (K&H
Bank Zrt). A bankszámla száma a bérleti szerziidés idószaka alatt váitozhat. amelvľől a
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Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt. A Bérlőt a bérleti đíj az 5. pontban szereplő iđőponttól teľheli.
A Bér1ő a bérleti díjat abban az esetben is kĺjteles havonta megfizetni, ha a havi szétmLát
valamilyen okból nem kapja kézhez. Ez esetben a bérleti dijat az e|őző havi számlán levő
bankszámláľa köteles átutalni. A bérleti díjfizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az a
tĺáľgyhónap 20. napjáíg a Béľbeadó bankszámlájan jővurásra keľül. Amennyiben a Bér1ő a
f,rzetési kötelezettséget helýelen számlaľa ťĺzeti be, az nem számít teljesítésnek. A Bérlő
késedelmes fizetése esetén a Bérbeadó a Polgári Tĺirvénykönyvben meghatfuozott késedelmi
kamatot szétmítjafe|.

Ha a kiilön szolgáItatźrsok díját a Béľbeadó szźlrltzza aBér|ő felé, aŻ. a Bérlőnek a számIán
szerepIő hatĺíridőig kell átutalnla a megjelĺilt számLáĺa. A ťrzetéssel és késedelemmęl
kapcsolato san e gyebekbęn a béľleti díj ra vonatko zőak az irányađóak.

9.

A Béľlő hozzájarul aÍlhoz, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben szereplő ađatait
nyilvántaľtsa.

10.

A Bérlő hozzájaru| allhoz, hogy bérletí díj, konlzemi díj' használati díj és egyéb hátralék
esetén _ ha a fizetési ktitelezettségének nem tesz eleget _ a Bérbeadó a jelen szerződésben
szerepl ő ađatait k<ivetel é sk ezelő c é gnek kiadj a.

11.

A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj, kĺizmú díj, késedelmi kamat
vagy a k<jvetelés beszedésével kapcsolatos koltség meľül fe|, az áIta|a a Bérbeađónak
befizetett összeget a Bérbeadó előbb a költségekľe, majd a kamatokľa, enltźln a béľleti díj,
majd a köziizemi đíjtartozásra számolja el.

12.

A Bérbeadó a bérleményeket átadás _ átvételi eljaľássď adja biľtokba' amennyiben a Bérlő a
je|en szetződés hatálybalépéséhez szfüséges feltételeket teljesítette. A felek az źúađás-éúvéte|i
eljráľás során jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a bérlemények źů|apotát, a
méľőórák áIIását, valamint minden, a bérlettel kapcsolatosan rögzíteni sziikséges k<iľülményt.

13.

A Bérbeadó szavatol azétt, hogy haľmadik személynek nincs a helyiségľe vonatkozó olyan
joga, amely a Bérlőt a helyiség birtokbavételében, zavarta|anhaszná|atban akađźiyozza,vagy
koiátozza.

14.

A bérlet tartama alatt a Béľbeađó gondoskodik a Bérlő tĺirési kĺjtelezetts ége mellett., az
életveszélý okozó, az iĺgatlan áIlagát veszé|yezteto, a helyiség rende1tetés szera hasznźiatát
lényegesen akadáLyoző' a Béľbeadót terhelő hibák kijavításrĺľól. A Bér1ő e munkálatok
elvégzését a béľbeadóval töľtént megállapod ás alapján átváIla|hatja.

15.

A Bér1ő kijelenti, hogy a Bérlemények|<lzarő|ag a 4. pontban megielölt tevékenységének
végzése céljából veszi igénybe.

A Szerződő felek rogzítik, hogy a Béľlő á|ta| a bérleményekbe töľténő befogadáshoz,
albérletbe adáshoz, a helyiség cseréjéhez, a bérleti jog átnJhazásźthoz a béľbeadó írásbe1i
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hozzájaĺulása, valamint a Béľbeadó és Bérlő ezze| kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti
szerződésmódosítás) szfüséges.

A Bér1ő tudomásul veszi, hogy a további haszná|atba lalbérletbe/ adźs kapcsĺán l<lzarőIag
természetes személlyel' valamint anemzeti vagyonról sző|ő2OI1. évi CXCVI. törvény 3. $(1) bekezdés 1. pont szerinti átláthatő szervezettel köthet szerzodést. Tuclomásul veszi
továbbá, amennyiben a vele szerzodott féltulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okból olyan
vtůtoztls á1l be, amely a|apjźnmar nem minősĹil át|źtható szęwęzetnek, köteles vele szemben
a béľleti szerzódést azonna|ihatáIlyal felmonđani. E téný ahasznźiatba lalbér|etbe/ adásľó1
sző|ő szerződésben rogzíterue kell. Az előbbiek ęlmaľadása esetén a Bérbeadó a Bérlővel
szemben a bérleti szetződést azonna|i hatáIlya| felmonđhatja. A bérlemények bérleti joga
|<lzáľőIag a Bérbeadó hozzźtjaru|ása mellett nlházhatő átmásravagy cseľélheio el termésżetés
személlyel vagy anemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdésben
me ghatár o zott éúlráthatő szerv ezettel.

16.

A Béľlő kötelezettségetvá|Ia| aľľa, hogy a helyiség biľtokba ađását követő 8 napon belül,
amennyiben a helyiség rendelkezíkkozmiĺ ellátottsággal, kezdeményezi a helyiségekben a
saját k<iltségén a vizőra felszerelését/hitelesítését, lejaró vízőra/vízőľĺák cseréjét (a cserével
kapcsolatos költségek vźi|alásźlva|), vagy a nevére tĺjrténő átírástń valamint valamennyi, a
bérlemények használatźůloz a Béľbeadó szerint szfüséges szo|gźitatási szerződés megk<iiését
(a továbbiakban: szolgź.Jtatási szeruődés) a Fővárosi Vízmúvek Zrt-ve|, a Díjbeszedő Zrt-ve|,
az ELlúŰ Zrt-veI, a r.oľÁv Zrt-vel, a Gázmíivek Zrt-vel és egyéb szo|gáItatőva| (a
továbbiakban: Szolgáltató), és a szoLgtútatási szerződés megkötését a Bérbeado féto 60 napon
belül a szo]'gćitatttsi szerzőđés egy máso|atának túadásáva| igazo|ja.

A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a Bérbeadó a bérleti jogviszony fęnnállása alattkiván
kozmu mérőőrát felszereltetni a béľleményekben, azttilrni kötęles' és a mérőóra felszeľelését
követő 8 napon beliil a saját nevében a szo|gáltatási szeruőđést meg kell kötnie, a megkcités
tényét pedig a szolgá|tatási szeruőđés egy másolatának megküldésével kell igazo|nia a
Bérbeadó felé.

A Bérlő vá|la|ja, hogy a szo|gá|tatźtsi szeľződésekben szereplő, illetve a szolgěitatő á|ta1
kiszźnritaottszolgźitatási és egyéb díjakatabérleti jogviszony-jelen szerzőďésš. pontjában
szeľeplő _ kezdeti időpontjátóI a szeruődésben, illetve a szám|élban szeľeplő łlatariďaig a
szo|gáItatők r észér e rendszeres en m e gfi zeti.

17.

A Szerzőđő felek rogzítik, hogy a Bérlő a bérleti szerződés megkötését mege|ĺ;zóen a
Bérbeadó altaI megáIlapított bankszámláľa az ajźnlati bizosíték ĺisszegével csĺjkkentett 3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő, )>z>l))>>>>)))r>- Ft összegű óvadékot megfiželrott.

A Bérbeado az ővadékot a Bér1ő á|ta| meg nem ťrzetett bérleti díj, a közüzemi dij vagy
kaľokozás esetén a kárta|anitás kiegyenlítésére, valamint ezek kamataira és kĺiltšégeř;
szabadon, a Bérlő hozzájarulása nélkiil felhasználhatja. Ez esetben a Bérlő köteles az
óvadékot az eređeti összegľe a Bérbeadó írásos felhívásátó| számított 8 napon belül
kiegészíteni.
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A beťlzetett óvadék összeg nem kamatozik és a bérleti szeruődés megszúnése kapcsĺín a
helyiség Bérbeadónak töľténő visszaadását követő 30 napon belül vissĄar a Bérlőnek, ha
ekkoľ nincs semmifele hátra\éka, és a bérleményeke újra hasznosítható állapotban adja vissza
birtokba a Bérbeadónak. Amennyiben a helyiség visszaadásakoľ a Bérlőnek az
Önkormányzat, vagy a Béľbeadó felé a bérleménnyel-kapcsolatosan lejĺĺľt tartozása vaÍI, a
tartozźst a Bérbeadó az ővađékosszegéből levonhatja.

18.

A Bérlő köteles a béľleményeket és a berendezési tngyait rendeltetésszeriien használni,
valamint gondoskodni a berendezési tźľgyakban, - ideértve az épilet szetkezetí elemeiben'
vezetékekben, épület-felszerelési taryyakban- mind ak<lzźrő|agosan hasznáIt, mind a közösen
haszná|t helyiségekben a saját, vagy a bérlemények haszniíIatára ve|e egytitt jogosított
személyek magatartása folytĺĺn keletkezett hibak kijavításaľó| és azokozott kar megtéľíio.e'ol.

A Bérlő köteles az á||agmegóvás érdekében a bérleményeken belül felmerülő kaľbantaľtási,
javítási munkĺákat saját költségén elvégezni. A bérlemények burkolatainak, ajtóinak,
ablakainak és a bérlemények berendezéseinek, a poľtálnak az tizlethomlokzatnak a
kaľbantartásával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos kÓ|tségek viselésére a Bérlő
koteles. Ettől a felek ktiltin megállapodásban eltérhetnek.

A Bérlő az épületben levő többi bérlő' a szomszéđok, valamint a lakók nyugalmát és
munkáját zavatő tevékenységet nem folýathat. A Béľlő, atagsai, doLgozőí, üzíetipartneľei
sem tanúsíthatnak olyan magatntást, amely a többi béľlő, a szomszédok, valaminĹ a |akók
nyugalmát vagy munk áját zav Ąa.
A Béľlő köteles a béľlemények közvetlen kiimyezetében akaľ a bérlő vagy tagsa" dolgozói,
uz|eti paľtnerei, tigyfelei által tanúSított, a közösségi együttélés követelményeivel kiľívóan
ellentétes magatartásokat, az tinkormányzat kĺjzterĹilet felügyeletét e||átő szerve felé
haladéktalanul bej elenteni.

A Béľlő a bérleményekben kíznő|ag az źĺIta|a beszetzett, a tevékenységhez sztikséges
engedélyek (p1. miiködési engedély, építési engedély, hasznźlati mőđvá|toztatás _ beleérrve az
energia igéný is) birtokában kezdheti meg a tevékenységét. A bérleményekben csak a
szerződésben foglalt tevékenység ellźúásélhoz sziikséges gépeket és 

.beľendezéseket

tizemeltetheti. Az tizemeltetés a saját kockźzatára, felelősségéľe és ierhére töľténik.
A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a bérleményeket a Béľbeadó felhívása ellenére nem
hłsznźlLja a 4) pontban meghatźrozott cé|ta, a Bérbeadó jogosult a béľleti jogviszonyt
felmondani.

t9.

A bérlő tulajdonában á||ő, a bérleményekben levő vagyontiíľgyal<ra, valamint a
tevékenységből eredő káľokľa a Béľlő köteles biztosítást kötni, es ł-binosítási köwéný
k<jteles a béľleti szerződésmegkötését kĺĺvető 90 napon be1ül a Bérbeadónak bemutatni.
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20.

A Bérlő saját koltségén kĺiteIes gondoskodni:

a) a bérleményeket, a bérleményekhez tartoző eszközök, berendezések á|tagáĺak
megł5rzésétóI,

b az épület tovéhbá a kĺjz<js hasznáIatra szo|gáIő helyiség és teľĹiletek tisztántarÍásaról és
megvilágításárő|,haez a Bér1ő tevékenysége miatt válik szfüségessé,

c) a tevékenységével kapcsolatban keletkezett hźztartási és ipari hulladék e\szá|IításźtőI'

d) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásĺíľól, amelyeket a Bérlő
klzźrő|agosan használ, illetőleg taľt tizemben,

e) a helyiségekhez esetlegesen tartoző iizlethomlokzat, kirakatszekĺény, véđőtető,
ernyőszerk ezet, biztonsági berendezések karbarúartźsźlr őI,

f) a helyiségekben folytatott tevékenység k<irében felmeľülő felrijításról, pótlásľól, illetőleg
cseréről,

g) mfüöđésével összeftiggő hatósági engedólyek beszerzéséről, valamint

h) ha a béľlemények előtt jáľđavan, annak atísztőntartásźrő|.

Đ a hatósági, ttĺzvédelmi, balesetvédelmi és polgaľi védelmi előírások maľadéktalan
betartásárő|.

j) a bérleti szeruőđés megsziĺnését kĺivető 15 napon beltil a cégnyilvĺántaľtásból törĺiltetni a
székhelyként illetve telephetyként bejelentett bérleményeket, és eú. aBérbeadó felé igazo|nt

k) mindazt, amit jogszabályok előíľnak.

2r.

A Bérlő a bérleményekben csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye a|apján végezhet
báľmifele áLta|akitáLst, beleéľtve tevékenységéhez szfüséges saját kciltségén végězendi5
áta|akításokat is.

Az átalakitási mrrnkálatokhoz sziikséges hozzájaru|ások és hatósági engedélyek beszetzése a
Bérlő kötelessége.

A Bér1ő tudomásul veszi, báľmiféle źńalakitási' fetújítási, karbantaľtási munka - beleértve a
bérlemények szerződéskötéskoľ megismeľt áIlapotźůloz képest szĹikséges állagmegóv ő, javítő
és karbantaľtási munkákat is _ ellenéľtékének bérleti díjba tdrté''o b.'''ĺ-ítétsára, Ĺ.ĺl.in
igénylésére, illetve emiatt a bérleti díj csökkentésére csak a munka megkezdését megelőzően
a Bérbeadóva| elozetesen töľtént megállapođás alapján van helye.

A Bérlő értéknövelő beľuhazásait jogosult _ a Bérbeadóval ezek're töľténő megegyezés
hiĺínyában pedig köteles - a szeruődés megszíĺnésekor a béľlemény ek źi1agánaksérelme 

''elnilleszerelni, illetve k<iteles a leszereléssel okozott állagsérelmet a Bérbeadónak meg!énteni, az
eredeti állapotot helyreállítani. A Bérbeadó a Béľlő értéknövelő berúlt21ásainak megtérítésére
akkoľ köteles, illetve abban az esetben köteles jogalap nélktili gazđagođás címén a Bérlő
részére pénzösszeg megf,rzetéséľe, ha abenf,lazáshoz vagy éľtéknövelő munkához elozoleg a
Béľbeadó hozzájarult, és abban a felek írásban megáltapodtak. A Bérlő ilyen címen bérleti
díjba történobeszénnitásra csak akkor jogosult, ha a Bérbóadó ęŁlhez etőző|eghozzájźtru|t.
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22.

A Bérlő az épu|et homlokzatán- a tiĺľsasházbalIévő helyiség esetén a tźnsasház közgytĺlése,
tiszta cinkoľmanyzati tulajđoníhźz'ban lévő helyiség esetén a Bérbeadó előzetes engedélyével
és az źitala jóvahagyott helyľe és kivitelben _ csak olyan cégáblźt, emblémát, ľeklámot,
légkondicionáló berendezést, sze|Iőzó kivezetést helyezhet el, amely a vonatkozó
jogszabá|yoknak megfelelő. Az építési engedély köteles cég!áb|a, embléma, reklám,
légkondicionáló berendezés sze||őző kivezetést kihelyezése ezeÍI felül jogerős építési
engedély biľtokában helyezhető el. A tráĺsasház vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül,
vagy építési engedély nélkül kihelyezett dolog esetén a Bérbeadó a bérleti szęrzőđést
felmondhatja.

A tiszta önkoľmányzati tulajdonú hazban lévő helyiség estén Béľbeadó a reklám
engedélyezését bérleti ďíjhoz k<jtheti.

23.

A Bérlő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonľól szőIő 20t1. évi CXCVI. tcirvény 3.$ (1) bekezdés
1. pont b. alpontja a|apján átlźfthatő szervezetnek minősül. Eń" aténý a Bérbeadónak átadott
cégkivonattď igazolja. Yá||aIja, hogy a bérleti szeruódés tartama alatt a tulajdonosi
szerkezetén nem vźtltońat olyan módon, amely a\apjtn mźx nem minősiil át|ź.lrhatő
szervezetnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a tulajdonosi szerkezetében ttjrtént vá|tozás
miatt vagy egyéb okból miáĺ nem minősül átltúhatő szewezetnek, a Bérbeadó a jelen
szer ző đé st azorľraIi hatá|Iy aI felmondhatj a.

Bér1ő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező vźitozást köteles a
cégbírósági vá|tozásjelentési kérelem benyújtását követő 15 napon beliil a Béľbeadónak
bejelenteni. Hasonlóképpen kĺjzĺjlni kell a szerződésben szeľeplő bankszrámlája megszúnését
és az ý bankszáml a szélmétt. Az ennek elmulasztásából eredő kĺíľokéľt a Bér1ő felel.

Az értesíté,seket a Szerződő Feleknek a szerződésben ľÓgzített székhelyére lehet érvényesen
kézbesíteni kézbesítővel és postlán. A felek rogzítík, amennyiben a Bérlő a székhelyében
bekövetkezettváItozást a Béľbeađónak nem jelenti be' a Bérbeadő á|ta| az utolsó ismeľt címľe
kĺildött leveleket a Bér1ő á|ta|kézheiłvettnek kell tekinteni.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megkiitđött ktildeméný a
kézbesítés megkísérlésének napjrán kézbesítettnek kell tekinteni, ha a cimzęIt az átvéte|t
megtagadja. Ha a kézbesítés azéftvo|t eľedménýelen, meľt a címzett aziratotnem vette át laz

''llem keľeste'', ,,elkĺi1tözött,, vagy ,,ismeretlen helyre költözött'' jelzéssel érkezett vissza/ az
iratot annak visszaétkezése napjan kell kézbesítettnek tekinteni.

24.

A Bérlő a fudomásra jutastól számított 8 napon beltil kĺjteles bejelenteni a Béľbeadónak, ha
vele szemben felszámolási vagy csődeljríľás indult, vagy avégelszámolását határoztae|.
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25.

A bérleti jogviszony az 5. poĺtban meghaÍározott kezđeti időponttól hatźrozat|anideig taľt.

26.

A Szerzőđő Felek bĺĺľmelyike jogosultak a bérleti szerzođést indokolás nélkül 30 napos
felmondási idővel felmondássalfelmondani. A felmondás ahónap utolsó napjarasző|hat.

27.

A Bérlő ľendkívĹili felmondással sztintetheti meg a jogviszonyt,ha a Béľbeadó a jelen béľIeti
szeruodésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

28.

A szerzodő felek rögzítik, hogy a lakások és helyiségek bórletéľe, valamint az
elidegenítésiikľe vonatkozó egyes szabá,|yo|<rót szóló 1993. évi LXXWil. törvény 25. $-a
szerint a bérleti jogviszony Bérbeadó Észéró| történő rendkívĹili felmondásának van helvó a
kcjvetkező esetekben és módon:

a) Ha a Bér1ő a bérleti díj fizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem ťtzeti meg, a
Bérbeadó k<jteles a Bérlőt _ a kĺjvetkezményekľe figyelmeztetéssel _ a te1jesítésre írásĹan
felszólítani. Ha a Bérlő a fe|szőIÍtásnak nyolc napon belĹil nem tesz eleget, a Bérbeadó
további nyolc napon belül írásban felmondással élhet. A felmondás az elmulaśnotthatárnapot
kĺivető hónap utolsó napjaruszőIhat. A felmondási idő nem lehet ľövidebb tizenotnapnál.

b) Ha a Bérlő magatartása szo|gá| a felmondás alapjául, a Bérbeadó köteles a Béľlőt - a
következményekľe figyelmeztetéssel _ a magataľtás megszÍ.intetéséľe vagy megismétlésétől
vaLő tartőzkodásra a tudomásaľa jutásátő| sztĺnítottnyolc napon belül íľášban felszólítani. A
felmondást az alapjálil szo|gáIő magatartás folytatásĺĺľól vagy megismétlésétő| szźmitottnyolc
napon belül írásban kell közcjlni.

29.

A 28. pontban meghatározott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel Bérbeadó rendkívĹili
felmondással szĹintetheti meg a béľleti jogviszonyt ktilcjnösen akkor, ha a Bér1ő

a) A bérleményekben a szĺikséges engedélyek hianyáb ankezdimeg a tevékenységet,
b) A bérleményeket nem a jelen szerződésben meghatérozott cé|rahaszná|ja,vagy másnak a
Bérbeadó hozzájáĺu|ása nélkül ľészben vagy egészben hasznáiatĺa átengedi, iugy *,u u
Bérbeađó hozzájaru|ásĺíhoz kötött bármilyen szetżődéstkot,hozzájaľulás ne]nĺ.
c) A Bérbeađő részére ťlzetendő bérleti díj, koúlzemi díj, kártérítés, illewe egyéb fizetési
kö,telezettség teljesítésével késeđelembe esik, és a Bérbeadó írásos _ a felmondás kilátásba
helyezését istarta|mazó - felhívásáraafizetési kötelezettségének afe|sző|ításkézhezvétęLét
követő 8 napon beliil nem tesz eleget.

d) A bérleti szerzódés megkötését követő 8 napon belül nem kezdemény ezi, vagy a Béľbeadó
felhívását követő 8 napon belül nem intézi avizőranevére töľténő átíráśát,valamint nem köti
meg a bérlemények használatźůloz szfüséges valamennyi szo|gźitatásí szerzođést, vagy a
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szoIgáLtatő felhívásában szeľeplő hatándĺőn belül a szo|gźitatási szerződések sztikség szerinti
módosítását, vagy ezek megkĺjtését az etőbbi hatándőn belül a Bérbeadó fe|é a szeiződések
egy másolatźnak |eadásával nem ígazolja. Meghirisítją ill. akadályozza az tj méľőóľa
beszerelését.

e) A szolgáltatási szeruodésekben szereplő, illefue a szolgáltat ő á|ta|I<lszźm|źnoľt szolgáltatási
és egyéb đíjakat a béľleti jogviszony kezdeti időpontjától a szerzóďésben, illetve a számlábarl
szereplő hatráridőig aszolgá|tatő Észére nem fizeti meg.

f) A befizetett óvadék ľészbeni vagy egészbeni felhasználása esetén azt az eredeti tĺsszegre a
Bérbeadó írásos felhívásátó| számítot|8 napon beliil nem egószíti ki.
g) A bérleményeket és berendezési tfugyaít nem rendeltetésszerűen hasznáIja, az ezekben
á|ta|a okozott hibfüat a Bérbeadó felhívásáľa, 8 napon belül nem javítjameg, ill. a kárt nem
téľíti meg a bérbeadónak.

h) A Bérbeadó felhívása ellenére nem végzi eI az á|Iagmegóvás érdekében a bérleményeken
beltil felmeľülő felúj ítási, kaľbantartási, javítási munkákat.

i) A bérleményekben a Bérbeadó előzetes engedélye nélktil végez źLtalakitźLst vagy bővitést. A
térsashźn, vagy a Béľbeadó előzetes engedélye nélkül, 'r,ugy épĺté'i engedély neiĹril helyez ki
reklámot illetve cég!áb|át' légkondicionáló berenđezést, szelIőzőkivezetést. 

.

j) A bérleményeket ugy hasznáIja, a Bér|ő, a tag;.ai, a dolgozői, az uz|etí paľtneľei olyan
magatarlást tanúsítanak, amely az épu|etben levő másik bérlőt, lakókat, szomszédokat, a
twékenységében zavaqa vagy veszéIyhelyzetet. teremt, és eń. a magatartását a Béľbeadó
felszólítását követő 8 napon belül nem sziinteti meg.

k) A Bérlő a béľlemények közvetlen köľnyezetében akfu abérlő vagy taga, dolgozói, ilz|eti
paľtnerei, ügyfelei által tanúsított, aközĺisségí egyĹittélés követelményeivJlárívóan ellentétes
magatartásokat neki felľóható okból az önkorményzatkĺiĺerulet felügye1etét el|átő szerve felé
nem jelenti be.

l) A bérleményeket a Bérbeadó felhívása ellenére sem használja' ill. nem rendeltetésszeľíien
haszná|ja.

m) Nem köt biztosítást a bérleményekben levő vagyontfugyaíra, valamint a tevékenységéből
eredő kaľokra, a ktitvényt a Bérbeadónak a szerződésben ileghatár ozott hatátrdőn beltil nem
mutatja be, és mindezt a Bérbeadó felhívása ellenére 8 napon ňelul nem pótolja.
n) A hatósági,tíiz:łédelmi, balesetvédelmi és polgíľi védelmi előírásokat a Béľbeadó feltuvása
ellenére nem taľtja be.

o) A székhelyében, lakcímében bekövetkezettváltozást nem jelenti be a Bérbeadónak
p) Nem engedi be a Béľbeadó képvisetőjét a bérleményekbe a rendeltetésszeríĺ hasznéiat
ellenőrzése, illetve a Bérbeadót terhelő felujítási **k.* végzése érdekében, ill. ezek
v é gzé séb en akadéiy ozza.

q) A jelen szeľződésben foglalt esetekben.

30.

A béľleti jogviszony egyebekben a 34. pontban hivatko zott jogszabátyok á|ta| szabá|yozott
esetekben szűnik mes.

31.
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A bérleti jogviszony bármilyen megszűnése esetén a Béľ1ő köteles a bérleti jogviszony utolsó
napjan a bérleményeket kiĹirítve, tisztźn, az átvételkori felszereltséggel, a Bérbeađó
képviselőjének átadni. A felek az ćÍadott bérleményekľől állapotfelvételt és helység|eltźrt,
tartaLmaző jegyzőkönyvet vesznek fel. A Bérlő hozzájaraI aLlhoz, hogy amennyiben a bérleti
jogviszony megszúnését követő 8 napon belül ingóságaitól kiiirítve nem hagyj a eI a
béľleményét, a bérbeadó illetve képviselője jogosulttá váIik aľľa, hogy a helyiséget felnyissa,
az íngőságokat a bérlő költség&e e|szá|lítsa, és a bérleményeket birtokba vegye. A Béľbeadó
az ingőságokon törvényes zálogjogot szercz a hátralékos bérleti és használati díj, valamínt a
jarulékai erejéig.

32.

Ha a bérlemények korábban a Bér1ő székhelyeként vagy telephelyeként a cégbíróságon
bejelentésre keľült, a bérleti jogviszony megszűnését követő 15 napon belül a bérlő kötęles aú.
töľoltetni.

33.

A Bérlő a bérleti jogviszony báľmely okból történő megszrinése esetén csere helyiségekĺe
nem tarthat igényt. Kźrta|anitásra abban az esetben tarthat igéný, ha a béľleti jogviszony -
részérőI t<jrténő _ felmondásfua a Bérbeadó szeľződésszesése miatt keľĹilt soľ.

34.

Ajelen béľleti szerzođében nem szabá|yozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletéről
sző|ő 1993. évi LXXVIII. törvény,anemzeti vagyonľól szóló 20II. évi CXCVI. tcirvény, a
Polgaľi Tĺirvénykönyvről szőIőf0I3. évi V. törvény, valamint az onkormtnyzattulajdonában
álló nem lakás céljaľa szo-IgáIő helyiségek bérbeadásĺának feltételeirol szóló 35l2OI3 (VI.20.)
Budapest Józsefuaľosi onkoľmanyzati ľendelet mindenkori vonatkozó rende|kezései az
írányadőak.

35.

Szerződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peľen kívtili megállapodással kíséľlik
meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eređményre, a bérlemények helye szerint illetékes
bíróság kizarőIagos illetékességét kĺitik ki.

36.

A Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt kcjtelezettségeivá||aIásáraközjegyző e|ótt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír a|á. Ez alapján bírósági végľehajtásnak van
helye. A bérlő tudomásulveszi, amennyiben az egyoldaIú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozatot
I jelen bérleti szeruőđés a\źńrását követő 5 munkanapon beliil nem írja aIá, az
onkormányz atnak, illetve a Béľbeadónak a Béľlő kijelĺiléséről szóló jognyilatko zatźůloz va|ő
kĺitĺlttsége megszűnik, a j elen bérleti szerzóđés a hatáIyéú veszíti.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor fennálló bérleti díj,
kozmíj díj és egyéb tartozás méľtékét a Bérbeadó szźlm|áí' nyilvĺíntartásai, könyv ei alapján
késztilt kozjegyzói okiratba foglalt ténýanúsítvány ígazolją amelynek elfogadására a Fälek
je|en szerzóđés a|áirásával kötelezettséget vállalnak.
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A Szerzőđő Felek megállapodnak abban, hogy a Béľbeadó a kozjegyzőtőI a teljesítés
kötelezettség |ejárta, a bérleti jogviszony megszűnése megállapításanak ténýanúsítványba
foglalását is kérheti, amennyiben a bírósági nemperes eljźráshoz eľre sziikség van.

A Szeruődő Felek a felkért közjegyzőnek a titoktartási kötelezettsége a|ő| a felmentést
megađjfü, abból a célból, hogy a fenti egyoldalú kötęlezettségváI|alási nyilatkozatot, iLI. a
ténýanúsítvĺáný elkészítse.

A Szeruódő Felek rogzítik, hogy egyoldalú kötelezettségvállalási nyIlatkozat és a
ténýanúsítvany koltségei a bérlőt terhelik.
.ąJt.
A Szerződő felek tógzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletérőI sző|ő |993. évi LXXVIII.
törvény 11/A. $ (1) bekezdése és a 95. $ (2)bekezdése éľtelmében20I6.januaĺ |. napjźfiő| a
Bérbeadó a nem lakás céljáľaszo|gáIő helyiségek tekintetébeĺa jogszabáIybanmeghatźrozott
energiahatékonysági tanúsíwány másolati pé|dányát a bérleti szetződés megk<itését
megelőzően kĺjteles az tlj bérlőnek bemutatni, és azt a szerződés megkötésével egyiđejúleg a
Bérlő részére atadru.

A Bérlő jelen okirat alákásáva| kijelenti, hogy . .. azonosító számmal ellátott
eneľgiahatékonysági tanúsítvany eredeti péIdanyát megtekintette,tovźlbbáazazzal mindenben
megegyező másolati pélđĺĺnyt átvette.

38.

A jelen bérleti szeruódés akkor lép hatályba, ha a Bér1ő az ővađékot a Bérbeadónak
megťlzette, valamint akozjegyzonéI az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a|áírta.

39.

A jelen béľleti szerzőďés megkötésével a Szerződő felek között a bérlet targyźtban koľábban
esetlegesen létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve
azokat, amelyek a jelen szetzőďés mellékletét képezik.

40.

ASzeruóđő Felek kijelentik, hogy a bérleti szerzóďés a|áiréséra jogosultak. E kijelentésiikért,
valamint a béľleti szeľződésben leírt adatok helyességéért teljes anyagi felelősséget vállalnak.

41.

A jelen szetzőďés mellék]etét képezi a Béľ1ő cégkivonata, a\áirźsi címpéldĺínya, a képviselő
személyiigazolvźnyánakéslakcímkáľtyájánakmásolata.

42.

Jelen szerződés . ..(...) szźĺnozott oldalból áll és 5 (öĐ eredeti példányban készült. A
bérleti szeruődést a Szeruőđő Felek elolvasás után, mint akaľafukkal minđenben megegyezőt,
j óváhagyó |ag írták a|á.

Kelt: Budapest,



Budapest Józsefuaĺosi onkoľm źnyzat Bérlő képviselője

B érb e adó me ghatalm azásźh ő| és me gbízźlsáb ó 1 elj aró

Józsefuarosi Gazdálkodási Közporfi Zrt.

II. sz. melléklet

osszefoglaló a benyr'ijtandó aján|zt foľmai és taľtalmi kiivetelményeĺről

Az ď1źn|atot az ajźlrilattevőljogi szemé|ylszewezet képviselője minden oldalon kézjegyével
köteles ellátni. Az ajfuiatnak folyamatos sorszáľnozással kell ľendelkeznie.

A borítékon a kĺjvetkezo szoveget kell feltĹintetni: ,,Budapest VIII. keľtilet, a Budapest VIII.
kertilet, Knidy u. 3. szétm a|aĹÍi, 367I3l0lN3 és a 367I3l0lN4 helyrajzi számí nem lakás
céIjtra szoLgá|ő helyiségek bérbevétele''

Az aján7atot sértetlen borítékban kell benyújtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyo1ító nem
vesz át.

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, M eredeti igazolást kell csatolru az
ajén7athoz.

Az ajźn|ati biztosíték befizetésénél a kĺizlemény rovatba a kĺjvetkezőt kell beíľni: ajźn\ati
biztosíték

Az aján|attntalmát a következő sorľendben kell cjsszefrízni:

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

2. Ąránlati összesítő (3. sz. melléklet)

3. 30 napnál nem régebbi hiteles másolat a vźtl|alkozői igazoLvtnyról (egyéni vá||a|kozás
esetén)

4. Eredeti, 30 ĺapnáL nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezęt
bejegy zéséről ( o gi szaméIy / szew ezet e setén)

5. Aláírási címpéldany eredeti példanya vagy másolata (ogi szeméIylszewezet esetén)

6. A Ptk. előírásai szerinti bizonyítő erejiĺ meghata|mazás, amennyibeĺ az ajźnIatot nem a
cég képviseIője íqaaĺrá

7. Pályazati dokumentáció megvásarlásáľól szóló bevéteLipénztarbizonylat másolata

8. Aján|ati biztosíték befizetéséľőI szőIő igazoLés másolata

9. Nyilatkozat végelsziímolásról, csődeljárásról, felszámolásról, végrehajtási eljáľásról (4.

sz. melléklet)

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

1 1. Nyilatkozat a ptiyźzati feltételek elfogadásaľóI, szerződésk<itésľől, ingatlanszerzési
képességĺő|, ajźnIati kötöttségľől (5. sz. melléklet)

12. Nyilatkozat adó és adók módjaľa behajtható końartozásľól; Kiíróval szemben fennálló
tartozásről (6. sz. melléklet)

13. NAV igazolása arľól, hogy nem áll fenn köztaĺtozéĺsa.

14. Helyi ađő igazolás (beszerezhetó: Józsefuaľosi Polgármesteri HivataIa 1082 Budapest,
Baľoss u. 63-67. II. em.)

15. Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazolása (beszerezhető: JGK Zrt. 1083
Budapest, Or u. 8.)

16. Nyilatkozat pénzugyialkalmasságrĆi (7. sz. melléklet)

I7. Nyilatkozat a bankszám|aszźmrőI (8. sz. melléklet)

18. Nyilatkozat a szewęzet źrtIźlthatőságőłő| (9. sz. melléklet)

19. Amennyiben sztikséges, további okiľatok aszetvezetát|áthatőságtnakigazolásáľa

20. A bérleti szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok

{q,
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|'2. sz. melléklet

Általános Tájékoztatő

Az onkormźnyzat tulajdonát képezí a Budapest VIII. keľiilet, I(rudy u. 3. szám a|atti'
367|3/0lN3 és a 36713l0/N4 he|yrajzi számú nem lakás céIjara szo|gźiő helyiségek, amely
az ingatlan-nyilvántaľtásban tizlet besorolással szerepelnek.

A Budapest Józsefuaĺosi onkoľmĺányzat tulajdonában álló nem lakás céIjaru szo|gźiő
helyiségekben a bérbeadó helyett elvégzett munkálatok költségeinek elszĺĺmolás át, az
onkormányzat Képviselő-testiilet 248120|3. oĄ. 19.) szźmt hatźnozattnak 34. pontja
szabáIyozza. Ez a|apján a bérbevett nem lakás céljtna szolgźiő helyiség felújítása sóľán-a
béľbeadó helyett, a bérlő áIta| e|végzett munkálatok költségének elszámolás źra az alábbiak
szerint van lehetőség.

. A helyiség bérbevétele előtt több ďkalommal is kéľheti a helyiség megtekintését, amely
megtekintések soľán lehetősége van felméľni a szĺikséges munkálatokat, kikéľheti szakembeľ
véleményét, árajáĺiatot kérhet. Ez aIapjan tud dönteni a helyiség béľbevételéről és
megalapozott bérbevételľe vonatkozó pélyazatot nyújthat be a Józsefulíľosi Gazdálkodási
Központ Zrt-n keresziil a tulajdonos-bérbeadó onkormányzathoz. A megtekintés
iđőpondanak egyeztetést csak a megtekintőben meghatáłozott szewezet meghatalmazássa|
rendelkező képviselője (dolgozója)' vagy a meghatáľozott személy kezdňényezheti, a
megtekintésen csak az a személy vehet ľészt.
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. Bérbeszámításra csak a tulajdonos előzetes jóvĺźhagyása alapjón van lehetőség' Azaz a
pályázathoz csatoltan kell benyújtani a helyiségfelújítĺźsóra vonatkozó tételes koltségvetést.

A 248/20]3' (W. I9.) Képviselő-testület határozat értelmében a bérlő ĺcérelme alapján a
bérbeadói jogkar g1lakorlója hozzĺźjárulhat a bérbeadót terhelő munkálatok koltségének a
bérlőt terhelő helyiség bérleti díjba tiiľténő be,szám'ítĺisához.

A jelent pont szerinti hozzájárulás esetén az írásbeli mególlapodós (a tovdbbiakbąn:
mególlapodós) abban az esetben kathető meg, ha:

a)a bérlő az elvégezni kívánt bérbeadót terhelő munkálatok kłltségét előzetesen tételes
ka h s é gv e t é s b e nyúj t ás áv al hit e l t é r de ml ő e n i gaz o lj a

b)az épületen végzendő munkálatokhoz a társasházi alapító okirat vag/ szeľýezeti és
Ínijkodési szabólyzatónak ilyen értelmű kikotése esetén a társasházi kozgłiÍlés hozzájárult;

c)a hatósági engedélyhez kotott munkálatok esetén azok elvégzésére jogerős és végrehajtható
építési (létesítési) engedély birtokában keľüljön sor; továbbá a bérlő vállalja a
has znál atb ąv,źt el i enge dé ly me gs zerz é s ét,

d)a bérlőnek a munkálatolcról való megállapodóskor az onkoľmányzattal va1y a bérbeadó
szeľyezettel szemben nem óll fenn ĺejárt bérĺeti díj és ehhez kapcsolódó díjakkal osszefüggő
tartozósa;

e)a bérlő vállalja, hog a bérleti szerződés mellett kazjegy,,ző előtt eg,loldalú
kôtelezettségvállaló nyilatkozatot tesz a sajót koltségén, amennyiben erre a bérletijogviszony
alatt még nem keriilt sor.

A bérbeszómításľól szóló megállapodásban ki kell katni a kovetkezőket:

a)a bérlőnek a munkálatok befejezésére megállapított határidő lejártát kovető 30 napon belul
igazolnia kell a munkálatoĺcra fordított kal*égeinek és a beszámítható osszegnek a mértékét,
be kell szereznie a szül<séges hatósógi engedélyeket (vagl legalóbb igazolnia kell az engedély
ir ánt ż hźr el em b enyúj t ás ót),

b)ha a munkalatok mijszaki tartalma és kaĺtsége előre nem látható műszaki-építészeti
pľobléma felmeľülése miatt meghaladja a megállapodásbąn rögzítetteket, a többletkottségek
csak akkoľ érvényesíthetők, ha erről a bérlő és a bérbeadó szervezet a bérbeadói jogkÔr
gy aka r l ój a ho z z áj ár ul ás a al apj án e l ő z e t e s e n m e g ól l ap o dt ak,

c)ha valamelyik munka nem hźszül el, vagy hibás, késedelmes teljesítést rogzítenek az átadas-
átýételi jegzőkonyvben, a bérbeszámítás összegét az el nem végzett, vagy hibás teljesítés
ér té kźv e l c s Ó kkent eni fu ll,

d)ha a bérbeszámítás időtartama alatt a helyiség utáni bérleti díj tartozás méľtéke eléri a
három havi ténylegesen (a bérbeszdmítás hiĺźnyóban) fizetendő - béľleti díjat, a
bérbeszámításból még fennmaradó osszegľe a bérbeszámítás megsztjntethető, és az arra
igényelhető beszámítást vagl megtéľítést a bérbeadói jogkor głaknrlója jogosult elbírálni,

e)a kt;Itségek beszámításánąk és számlózásónąk a 37' pontban rogzítettfeltételeit,

flha a bérlő bérleti jogviszonya a beszámítható kÓItségének bérbeszámítás útján vaĺó
megtérülése előtt megszĺĺnik, a helyiség bérleti díjĺźba még be nem számított összegre a voĺt
bérlő vagl jogutódja nem tarthat igényt, kivéve, ha a bérleti jogviszonyt rendes felmondássala bérbeadó szünteti meg vagl a bérleti szerződés megszüntetésre kozos megegyezéssel a
bérbeadó kezdeményezésre keľült sor.
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A bérbeszómítás tźtján érvényesíthető kÓltségek tényleges ráfordításáĄ valamint a
megállapodásban szereplő munlrnk elkészultének arányóĄ a munkńk hészre jelentését
kovetően tartandó műszaki ótadós-átvételen felvett jeg,lzőkonyvben a bérbeadó szervezet
igazolja Ie. Bérbeszámításľa csak a megállapodásban rögzített tételek esetében van lehetőség

amennyiben azok megfelelő minőségben, határidőre elkésztiltek legfeljebb a
me gáll ap o dás b an r ö gzít ett ker e t o s s z e g er ej éi g.

A kaks égek b eszámításának feĺtételei a kovetkezők:

a)a bérbeadói jogkôr gyakorlója jóváhaglásával a bérbeadó szervezet és a bérlő lajzötti
írásbeli megállapodós megkötése a munkńlatok míjszaki tartaĺmáról, a várható koltségeiről, a
beszámíthątó koltségek legmagasabb mértékéről és időtartąmóról, és a munkńlatok
elv é gz é s éne k határ idej ér ő l,

b)a bérbeadó szervezet az elvégzett munkákat jegłzőkonyvben leigazolja,

c)a bérlő a bérleményben elvégzett munkólatok Ósszegĺźről a béľbeadó szervezet igazolásót
kovető l5 napon belĺ;l számlát nyújt be a béľbeadó szervezethez.

d)a bérlő által kiállított általános forgalmi adómentes számla esetén a bérbeszdmítás a bérleti
díj nettó osszegével szemben lehets,éges,

e)számla kiállításóra nem jogosult bérlő esetén az engedélyezett felújítási munkákhoz
szĺilrséges vásároĺt anyagolcľól és szolgáltatásolcról az onkoľmányzat nevére szóló számlákat
nyújt be az elszámoláshoz,

flszámla kiállítására jogosult bérlő estén a bérlő továbbszámlázza az elvłźgzett és a leigazolt
munkáról az Ósszeget az onkormdnyzat részére,

g) a benyújtott számlálcnak a számviteli és adójogszabályolcrlak meg kell felelniük.

A megállapodásban ki kell kotni, hog) amennyiben a feltételeket a bérlő nem teljesíti, a
bérbeszámítós lehetőségét elveszíti.

A bérleti díjba beszámítható koltségeket úgy keĺl meghatározni és havonta levonni a bérleti
díjból, hog1l a munkńlatok elvégzése utánfizetendő bérleti díjba beszámítható koltségek_ ha a
bérbeadói jogkłr gyakorlója mósként nem dtjnt - az alábbiak szeľint térüljenek me7 a bérlők
számára, figyelembe véve, hog1l a megállapodás időtartama nem tarthat tovább a bérleti
j o gv is z ony l ej ár at ónál :

a)jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és egléni vóllalkozó bérlő
esetében legfeljebb 4 év aĺatt,

b)magánszemély bérlők esetében leýljebb 3 év alatt.

A bérbeszámításra vonatkozó igényt a pályózatban Szerepeltetni kell (árajánlat, koltségvetés
mellékletként történő becsatolásóval), hogl nyertes pályázat beadósa esetén a pályózatot
elbíróló, a bérbeadói jogokat glakorló bizottság tudomást Szerezzen erről, és ennek
ismer etéb en hozhas s a me g donté s ét.

Béľbeadói kötelezettség:

A helyiségekben lévő beľendezési taľgyak és közmúórfü mfüödő képes állapotának
biztosítźsa bérbeadói k<jtelezettség' amennyiben a mérőórak átírásával probléma meriil fel,
vagy azok lĺźnya esetén, a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zĺt. Ingatlanszo|gáItatásí
Irodájához kell fordulni (1083 Budapest, VIII. keriilet, Tavaszmező u. 2. tę|efonszárn:
+3620/237-3769\.
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A Bérbeadő szavatol azért, hogy haľmadik személynek nincs a helyiségekľe vonatkozó olyan
joga, amely a Béľlőt a helyiség biľtokbavételében, zavarta|anhasznélatban akadźiyozza, vagy
koflátozza.

A Bérbeadó gondoskodik a Béľlő tĺĺrési kötelezettsége mellett, az é|efueszélý okoző, az
ingatlan á||agátveszéIyeztető, ahelyiség rendeltetésszeruhasznáIatát lényegesen akadéiyoző,
a Bérbeadót teľhelő hibak kijavításaľól. A Bérlő e munkálatok elvégzését a bérbeadóval
töľtént me gá1l apod ás alapj án tńv tůIa|hatj a.

Béľlő kłitelezettsége:

A bérleményekben folytatni kívant tevékenységgel kapcsolatban az eĺgeďé|yező hatőságok,
szakhatóságok és köztizemi szolgá|tatők (a továbbiakban egyiitt: hatóságok) nyi|atkozatát,
i l l etve a j o gszab źtIy szerinti tulaj đono si hozzáj aru|ást me gszer zésér ő|.

A tevékenység megkezdése előtt a bérbevett helyiség hasznźůatí módja megvźitońatásźůloz a
társasházbeleegyezőnyilatkozatasztikségeslehet.

A helyiségetkizźrő|ag a bérleti szeľződésben foglalt tevékenységre haszná|hatja, továbbá, a
bérleményekbe töľténő befogadáshoz, albérletbe adáshoz, ahelyiség cseréjéhez, a bérleti jog
átnlhazásáhozahelyiségtulajdonosĺánakhozzájara|ásaszĺikséges.

A helyiségekben lévő közmĺiórrák saját névre történő átíľatása. amennyiben a helviség
rendelkezik. víz kĺizmű ellátottsággal. vállaUa saját kciltségen a vízóra
felszerelését/hitelesítését (az ezzel kapcsolatos koltségek vállďását) vag}ĺ a nevére töĺténő
źúfuatásźft.

Köteles a bérleményeket és a beľendezési taľgyait rendeltetésszeríĺen hasznáLli, valamint
gondoskodni a berendezési tiĺľgyakban, - ideéľťve az épiilet szerkezęti elemeiben,
vezetékekben, épiilet-felszerelési trárgyakban - mind a|ĺzáĺőlagosan használt, mind a közĺjsen
hasznźit helyiségekben a saját, vagy a béľleményeket hasznźůatfua vele egyĹitt jogosított
személyek magatartásafolytánkeletkezett hibák kijavításźtő| és az okozott káľ megtérítéséről.

Köteles az á|Iagmegóvás érdekében a béľleményeken belül felmeľĹilő karbantartási,javítási
munkákat Saját költségén elvégeznl. Abéľleményeket burkolataiftak' ajtóinak, ablakainak és a
bérleményeket berendezéseinek, a poľtálnak az iizlethomlokzatnak a kaľbantaľtásáva|,
illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos kĺjltségek viselésére a Bérlő k<jteles.

Az épület homlokzatźn- a tźrsashźaban lévő helyiség esetén a társashén kdzgyűlése, tiszta
ĺĺnkormányzati tulajdonuházban lévő helyiség esetén a Bérbeadó előzetes engedélyéve| és az
éůtala jóvĺíhagyott helyre és kivitelben _ csak olyan céýáb|át, emblémát, reklámot'
légkonđicionáló berendezést, szeLlőző kivezetést helyezhet el, amely a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő. Az építési engedély köteles cégtábIa, embIéma, reklám,
légkondicionáló berendezést, szel|őző kivezetést kihelyezése ezen felül jogerős építési
engedély birtokában helyezhető el.

A székhelyében, a cégsegyzésében, vagy képviseletében bekövetkezó vźitozást koteles a
cégbírósági váItozásjelentési kérelem benyújtását követő 15 napon belül a Bérbeadónak
bejelenteni.

Bérlő a tudomásra jutástól sziímított 8 napon belĺil kĺjteles bejelenteni a Bérbeadónak, ha vele
szemben fe|számo|ási vagy csődeljráľás indult, vagy avége|szélmolását hatáľoztaeI.

Amennyiben az <inkoľmanyzati fi/rajdonú bérelt helyiségeket a bér|ő székhelyeként vagy
telephelyeként a cégbírőságon bejelentette, a béľleti jogviszony megsziĺnését követő 15 napón
beltil kcitel es azt töľöltetni.
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Avant.lmmo Mémĺiki és lgazságügyi Szakéľtői Kfr .

ÉnĺÉxnlÉsl glzolt|YĺTVÁNY

A kívtiljegyzett üzlethelyiség forga|mĺ értékét a fordulónapon az aĺábbiak szerint álĺapítottuk
meg:

ovezeti besoro|ás' Palota negyed
A fo|dszínti4. albetét a|apterülete m2

Számított faj|agos forgalmi érték Fťmz
Az albetét forgaĺmi értéke kerekítve Ft

Az albetétľe jutó foldterü|et nagysága m2

Az a|betétre jutó fö|dterület értéke Ft

A pinceszinti3. albetét a|apterulete m2

Számított fajlagos forga|mi érték FVrn2

Az albetét forgalmi értéke kerekÍtve Ft

Az albetétre jutó foldterÜlet nagysága m2

Az albetétľe juto fo|dterulet értéke Ft

A 3. és a 4- albetét osszesĺtett alapterulete m2

A 3. és a 4' a|betét osszesített forgaĺmi értéke Ft

309,00

312622
96 600 000

91,56
19 230 000

221,0A

155171
34 290 000

65,50
13 760 000

530,00

ĺ30 890 000

Bártřai Lász|o
ok|. ti. mémök

ingatlanÍorga|mi ĺgazságÚgyi szakértó

f-ľt

Budapest Vll|. Krudy Gyula u. 3. fsz. 3,3ô713ĺolAĺ4 és
pínceszint 3671 3/0/A/3 hľsz
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Avant.|mmo Mémĺjki és tgazságÜgyi Szakértői Kft.

1. Ę|őzmények

A JózsefvárosÍ Gazdá|kodási Kozpont Zrt. megbízási keretszerződése alapján azAvant.ĺmmo Mérnoki-és .lgazságÜgyi Szakértői Kft.;készítette a kívüĺjegyzett ingatlanokforgaĺmi értékbecs|ését bérbeadás céljára.

2. A|apelvek, fe|tételek

- A megbízok által rende|kezésre bocsátott adatok valódiságát és teljességét nem vitattuk.
- Az átadott adatok rogzítésén túljogi teľmészetrj vizsgálat ńem történt.
- A vizsgá|at során az ingat|ant szemrevételezéssel ňĺnösÍtettut, más jeĺĺegű, invazív, statĹ
kaĺ diagnosztíkai vĺzsgálat nem tortént.
. Potencĺá|isan veszéĺyes koru|mények, anyagok eĺőfordulását nem rögzĺteituk, ezekért, ĺllet-
ve a felfedezésükhoz szÜkséges szakérteĺemért nem vise|tink felelósséget'
- A forga|mi érték meghatározásánál az ĺngat|an egészben torténő éňétesítését tételeztuk
fel. Az ingat|ant tehermentes, birtokba vehető állapotban értékeĺtuk.
- A szakvé|emény xizárő|?g az 1. pontban leírt célra készuĺt, bárme|y egyéb célra történő
f e|haszná|ása n e m enged é |yezett.
- A szakvé|eményben szerep|ő érték mindig egy adott időpontra -a fordu|ónapra- vonatkozik,
mert az érték nagysága folyamatosan változik. A befektetők és tulajdonosok az adott va-
gyontárgyat, a gazdaságĺ, po|itikai, jogi kornyezet váĺtoását és az ezbkkel osszefÜggő koc.
kázatot minden időpontban, újabb információk birtokában másként ítélik meg.
. Minden adat és tény, ami a szakvé|eményben szeľepe|, |egjobb tudomásuńk szerint helytá|-
|i és pontos. Feĺkutatásuk során az elvárható gondossággat jártunk e|, de nem vál|aiunk
feleĺősséget o|yan adat, vélemény vagy becsĺés pontosságáért, amit mások adtak át ré.
sztjnkľe.
- A szakvé|emény kizárô|ag a megbĺzó részére készĺjlt, ĺlletéktelenek semmilyen formában
nem használhatják fel. Nem hozhatók nyilvánosságra sem a dokumentum részei, sem egé-
sze a készítő e|őzetes írásbelijóváhagyása nélkül. A szakvé|emény a Ptk. 86.s (1-4) bekéz.
dése aĺapján toľvénnye| védett sze|lemi a|kotás.

3. Tanúsítvány

A szakvéĺemény készítője tanúsítja, hogy az á|tala tett megá|lapítások ĺgazak, és helýá|lóak,
a megbĺzott független, és díjazása nem ftigg a megállapĺtott értéktől. A vé|eményben fog|a|t
e|emzéseket, vé|eménya|kotásokat a korlátozó fe|téte|ek határo|ják be.

4. Az ingat|anok leírása

Kĺirnyezet
Beépítettség Zártsoros
Utca burkolata Dĺszburkolat, oépiármű foroalom nincs
Járda DíszburkoIat
Parko|ás Akazeli utcákban
Kozosséoí kozlekedési meqá|ló 5 percen belülelérhetó
Ajapellátást szo|oáló bevásárlásĺ ĺehetőséo 5 percen be|tj| elérhető
Koľnvezeti terhelés Mérsékelt

Fö|dterij|et
Telek terulete 863 m'
Felszíne S ík. éptiletteĺ beĺĺerÍtett

Budapest Vl||' Krúdy Gyula u. 3. fsz. 3.36713RĺAI4 és
pinceszint 3671 3/0/A/3 hrsz
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Avant. lmmo Mérnökĺ és lgazságügyi Szakértői Kfr .

Ąrśp!ł|et jel|emzői
Szintszám P+F+4em'+ńeffi
Fnífési érĺ

.ŕ\.^' ĐZ. eleJe
ŕ\|i'pozas Sáva|apozás
Fu ggőleges tenernorđóGżeľkezet régIa

Poroszsüveg lĺozoen@
zárő

Tető kialakítása' héĺaĺása Magasteto, cserép héja|ás
lvIuĐl..ín' .íl|äPUti1' szemreveIe|ezesseI Kozeoes 5O o/"

Homlokzatĺ repeoesGĘ suľveoeš Hajsza|repecles. fe|Ületi repedés
Pince á|ĺapqtą bejárat mađáśEäga Vizes, bejárat2,1o m
tlektromos energia Koztjzemi hálózatra csatĺakóztatva
VízeIlátás Köztiąqn i h á | ózatra cs at| a kozia1va-
Gázvezeték Kozüzemi hálizatraTšätläkoztatva
Csatoma Kozüzemi hálózatra csat|akoztatva
Szemétszá||ítás Kozüzemi szo|gáltatás

4. 1. Üzlethelyiség, fcildszint

A heĺyiség je||emzőĺ
Kozös tulajdonihányad 1061/10.000
Alapterulete 309,0 mz
Belmagassága 4,41 m, az á|mennyezet alatt 2,97 m
Tájo|ás Utcai bejáraĹ udva! kijáratok
Epü|eten beluli e|helvezkedése Jó
Tulaidonos Bp' Vlll. ker. onkormányzat1h
Berlo Nincs
Elektromos energia Nincs' mérőóra leszerelve
Vízellátás Kozüzemi hálózatľa csat|akozta N a, v ízőiá v an
Fűtés Fa|i gá1(azán 2 db, me|egvizes radĺátorok
Meĺegvíz E|ektromos boj|er 10 |-es 3 db, B0 Feś 1 dE (nem rnűkÖ-

dik)
Gázvezeték Kozüzem i há|őzatra csatlakoztatva, m éróora van
Csatoma KözüzemÍ hálózatra csat|akoáatva
Szemétszáĺlítás Közüzemí szolgáltatás
A|apraizĺ e}térés Nincs
Fe|t]|etképzések típusa Korszenĺtlen
Fe|ü|etképzések álĺapota Lelakott, pĺszkos

Budapest Vl|l' Krudy Gyula u. 3' fsz. 3.36713loĺN4 és
pin ceszint 367 1 3lA I NB hrsz
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Avant.lmmo Mérntiki és lgazságügyi Szakéĺtői Kfr. 5

Helyiség Pad|ó Fal Megjegyzések
Helyiségek PVC Lambéria + festett,

i|l. tapétázott
Almennyezet, falnedves-
ség 1,50 m.ig

Kozlekedő PVC Festeti
WC, vĺzes helvĺséoek Jáľó|ap Csempe + festett Vízoĺavan

4.3. ÉrtékmódosÍtó tényezők

- 4.2, Helyiségstruktúra és fe|iiletképzések

Ertéknovelő tényezők Jo á|lapotú ház (hom|okzat)
sétá|o utca, gépkocsi forgalom nincs

4.4. Üztethe|yiség, pinceszint

Ertékcsökkentó ténvezők Keskeny, hosszú helvĺséo, kĺs utcafront
Kevés természetes fény
Fa|nedvesség, penészedés, beázás, repe-
dések
Le|akott, rossz műszaki á|lapot
Nincs vi||anyóra

A helyiség je||emzői
Kozos tulaidonĺ hánvad 759/10-000
AlapteĺÜlete 221,0mz
Belmagassága 2.91 m
Táiolás Lejárat a felette |evő üzletheĺyiségből
Epuleten beltilĺ eĺhelvezkedése Rossz
Tulaidonos Bp' Vlll. ker- onkormányzat1ĺ1
Bérlő Nincs
Elektromos eneroia Níncs
Vízel|átás Nĺncs
Fűtés Nincs
Meleqvĺz Nĺncs
Gázvezeték Nincs
Csatorna Nincs
Szemétszáĺĺítás KozĹlzemĺ szoĺqáltatás
A|apraizi e|térés Nincs
Feĺületképzések típusa Kozepes
Fe|ü|etképzések á| |apota Gvenoe' falnedvesséo. vakolat omĺás

Budapest V||l. Krúdy Gyula u. 3' fsz' 3.36713ĺaĺN4 és
pinceszĺnt 367 13ĺol Al3 hrsz
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Avant. lmmo Méľnĺiki és |gazságügyi Szakértői Kfr. o

Helyiséo Padló Fal Megiegvzések

HeIyĺségek PVC Festett

Elszívi |égcsatornák kĺépít-
ve' mtikodóképesség Ükrö|
e|ektromos áram hiányában
nem tudtunk meggvőződni

Teherlift akna Leszeľeĺve

4. 6. Értékmódosító tényezők

4'5. He|yiségstruktúra és fe|ü|etképzések

Ertéknove|o ténvezók Jo állapotú ház (hom|okzat).
géta|ó utca, gépkocsi forgalom nĺncs
líQpite'Ę|eveg o e l szívo csato rn a

Ertékcsokkento tén ýezok Keskenv, hosszú pince
Lejárat csak a fe|ette levo he|vĺséobo|
Kozmĺ]ivek hiánva
Falnedvesség, penészedés, beázás, repe-
đések

5. Értéxképzés

5.1. Az ingatlan értékelésének módszere

Az Ál|óeszkoz Értékelők Európai Csoportja (TEGOVA) aján|ása alapján az ingat|an je|legéľe
valo tekintette| a pĺaci osszehasonĺíti adatokon aĺapuló érték megá|lapítás móoszeŕét aĺkal-
maztuk' Figyelembe vettük a25|1997. (V|ll. 1.), a módosító 32t2ooo (Vlll. 29.) sz' PM' az
54ĺ199T. (Vĺl|.1.) FM sz' rende|et, az European Vaĺuation Standards (EVs) 2003. és2006.
évĺ értéke|ésĺ szabvány, a Budapest, Józsefvárosi onkormányzat 16/2005. (|V. 20.) és a
módosító 55ĺ2oa6 (Xl l. 1 5.) rende|et e|őírásaĺt.
Az ĺngat|anok értéke|ése osszetett feĺadat. Ezéľt helyszíní szemlét tartottunk, fényképeket
készítettünk, szóbeli tájékoztatást kaptunk, kornyezettanulmányt végeztÜnk, és az Önkor.
mányzatnál ĺnformá|odtunk' A foľgalmi érték megáĺ|apításához fe|haszná|tuk a NAV |||etékhi-
vata|i, a nyomtatott és az elektronikus szaksajtoban fe|ĺelhető, va|amint a más szakcégek
álta| ľende|kezésünkľe bocsátott árakat, és az Avant.lmmo Kft. adatbázisának informácĺTit.
Az Angol Kĺrá|yi Vagyonértékelők szövetsége (R|CS) szerint az oMV (open Market Value)
azaz a nyíĺt piaci érték az, az á|, amely osszegért egy Vagyontárgyban való érdeke|tség mé|.
tányosan, magánjogi szeződés keretében készpénzéń a legnagyobb valószínűséggel e|ad.
haio. A pontos áľ csak Versenyeztetésse| áltapítható meg'

Fe|tételei:

- Az eladó hajlandó az eladásra.
- Az adásvételi tárgyalások lebonyolításához figye|embe véve a vagyontárgy jeĺ|egét, és a
piaci he|yzetet, ésszenÍ hossztiságti időtartam áll rendelkezésre.
- A tárgya|ás idcíszakában az érték nem változik.
. A vagyontáľgy szabadon kerul piacr.a, meghirdetése megfe|elő nyi|vánosságga|torténĺk.
- Általánostó| e|térő speciálĺs vevői külön ajánlatot nem veszunk figyelembe.

Budapest Vlll. Krúdy Gyula u. 3. fsz. 3.3ô713ĺo/N4 és
pinceszint 367 1 3/o / N3 hĺsz
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Avant; |mmo Méľnĺiki és lgazságÜgyi Szakértőĺ Kft . 7

1 Ertékelendô 1 z 4

z cĺm Vĺ|ĺ. Krudy Gyula
u. 3. A4

vl|l. Břódy
-sándor u'

Vĺ|l. Bródy
' Sándor u.'

Vł|l' Jozsef
.m.

Vtĺl. József
kÍt.

Vĺ||. JózseÍ

' kÍt.

J Gazdasági tényezők
4 Ar(Ft) 78 000 000 í21 000 000 8í 000 000 58 400 000 78 350 000

Információ forrás NAv l|ĺeték NAV llletek NAv |||eték NAV llleték NAv |l|gték

o Ingatlan alaptenilete (m") 309,00 178,00 312,00 218,00 í46.00 192,00
Fajlagos ár (Fvm,) 401 131 438202 387 821 37í 560 400 000 408 073

E In-qatlan ielleqe Üz|et Helylsé9 HeMseg Helyisěg HeIyiség Helýség
o Az ár ie|leqe Tranzakcĺó Tranzakció Tranzakció Tranzakoió Tranzakció
ĺ0 Korrekciós ténvezö 1,00 1,00 ĺ.00 1,00 1,00
11 Tulajdonjogi viszony tnkom. üjajdoo Tulajdon Tulajdon Tuĺajdon Tulajdon Tulaidon
tz Korrekciós ténvezó 1,00 í '00 1,00 1,00 1,00
13 Eĺadás/aiánlat idopontia 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016.

Korrekciós ténvező 1,00 í 
'00 1,00 í.00 í,00

{t Korrigáĺt ár 78 000 000 121 000 000 81 000 000 58 400 000 78 350 000

16 Korrigált egységár (FVm") 401 13í 438202 387 821 37í 560 400 000 408 073
17 Hetyszíni tényezőR
18 Elhelyezkedés a kerti|eten beĺti| ua. rosszabb rosszabb ua. UA,

íq Korrekciós tényező ĺ,00 1,O2 1,02 ĺ '00 ĺ '00,n Az épÜ|et loka|izáci6p, á||apota jobb Ilá ua. ua.

21 Korrekciós ténvező o,98 1,00 1,00 1,00 1,00
22 E|he|yezkedés az ép0leten beltil ua. ua. ua. ua ua.

23 Korrekciós tényező í 
'00

1,00 í '00 1,00 1,00
,Ą Korrigáĺt egységár (ÉVm.) 402416 429 438 395 577 378 99ĺ 400 000 408 073

b Eladhatósági tényezőR
26 Korszerĺlség, piacképesség jobb jobb jobb iobb jobb

27 Korrekcĺós ténvező 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

zo Haszná|hatóság, funkció, kÖzmtjvek iobb jobb iobb jobb iobb
29 Korrekciós tényező 0,90 0,92 0,92 0.90 0,90

30 Miiszakiá||ag jobb jobb iobb jobb jobb

JI Korrekciis tényező 0,85 0,90 o,92 o,85 o,65

32 Faj|agos forgalmi érték (FVrnj) 312 622 321 950 320 987 314362 299 880 s05 932
,ą? Számĺtott forga|mĺ éńék Ft 96 600 278
34 Kerekítďt forga|mi érték Ft 96 600 000

5'2. É'ték számítások, he|yiség értéke|és' földszint

A feĺépítmény ĺártéke Íarta|mazza a fu|ajdoni hányad a|apján számĺtott nagyságú foldterĹjlet
éńékét ĺs. Az FHB je|entése szerint aZ ingat|anpiacon az é|énku|ő kereslet mĺatt a haszná|t
h elyiségek piacán érték novekedés valószínűs íthető.

Budapest Vlll. Krudy Gyula u' 3. fsz. 3.36713ĺ0IA14 és
pinceszĺnt 36713|a/F./3 hrsz
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Avant. |mmo Mérnöki és lgazságĹigyi Szakéľtői Kfr ' I

5. 3' Fĺi I dte rĹi let értéke|és (fii I dszi nti helyisé ghez)

Ąozös tulajdoni hányad számláló 1061
Közös tulaj{9li hányad nevező 10 000
Foldterulet mz 863
Az albetétre jutó fö|dterület mérete m2 91,56
Beépítet|en terÜlet faj|agos éľtéke FVmz 210 000
Terü|et számíiott értéke Ft 19228 503
Terulet éľtéke, kerekífue Ft 19 230 000

5.4. Hozam atapú számítás DFEV módszerre|

A DFEV módszer az ingatlan jovőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében fe|.
merÜ|ő kĺadások különbségébő| (tiszta jövedelem) vezeti le az értéket, A módszer szerint
bármeĺy eszkoz értéke annyi, mint a be|őle származó tiszta jovedeÍmek jeĺenéńéke.
Hozadék elven torténő értéke|ésnéla hason|ó ĺngatĺanok bértetidíjábót|ehet kiĺndulni. A ko.
teĺező, gondos karbantartást figyelembe vevő'béľleti díj rnértéke: 500.000 FUhó + áfa. A bér-
letidíj kifejezĺ az ingatlan piacképességét és értékmidosító tényezőit'
A számítás tájékoztató jel|egű, részben feltételezéseken alapul.

Bevéte| Ft Kiadás o/o Kiadás Ft
Bér|eti díjFtlm?hő 1 618
Alapterület m' 309,00
Bér|etidíj Ft/hT 500 000
Kihaszná|tsáo Ö/o 90
Eves bevéte| nettó Ft 5 400 000
A tu|aidonos fenntartási köĺtséoei z 108 000
Menedzseĺési k<i|tséoek f 't08 000
Fe|úĺítási kĺiltségalap o 1ô2 000
tsszesen Ft 5 400 000 378 000
Eves tjzemi eredmény Ft 5 022 000
TőkésítésÍ ráta o/o 5,00
Tőkésített éľték Ft 100 440 000

Budapest Vl|l- Krudy Gyula u. 3. fsz' 3. 36713/0/A/4 és
pi nceszint 367 1 3ĺo ĺ Aĺ3 hrsz
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Avant. lmmo Młámĺiki és |gazságÜgyi Szakértői Kfi .

1 Értékejendő t z 3 4

2 Cím Vl|l. KítÍClyGWla
'Ú.3. A3

VIll. József
,. ĺĺrt.

V||l. József
. ĺgt.

Vl|t. József
krt-

V||ĺ. Bĺódy S-
u,

Vlll. Szentki-
ĺáýi u.

3 GazdaságÍ tényezők
ą Är{Ft) 59 000 000 16 450 000 24 600 000 11 450000 20 000 000

InÍormáció forrás NAV |l|éték NAv l|léték NAV l||elék NÁV |I|đék NAV |ĺ|etÄk

A
l n gat|an atapterĹi|ete (m.) 221,A0 365.00 98,00 í36'00 7S,00 13400
Faj|agos ár (FUm.) 160 915 161 64 167 857 180 882 144937 149254

I Ingatlan jellege tfzIeÍ Pince Pince Pince Pincé Pínce
o Az ár jel|ege Tľanzakció TíEí,zakció Tranzakció TÍanzakcio Tranzakcíi

10 Konekciós ténvező í '00 I,O0 1,00 1,00 1,00

1'1 Tulajdonjogi viszony Onkom. tulajdon Tulajdon Tu|ajđon Tulajdon Tulajdon Tulajdon
ąu Korrekciós ténvező 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
í? EIadáslajánIat időpontja 2016. 2016. 2016. 2016- 2016. 24rc-
14 Korrekciós ténvezö í.00 1,00 ĺ '00 í,00 1,00

í5 Korrigált ár 59 000 000 16 450 000 24 600 000 1 í 45o 000 20 000 000

16 Korńgált egységár (Fťm.) ,ĺ60 s15 í61 644 167 857 180 882 14r'.937 149254
17 HelyszÍni tényezők
18 F|he|yezkedés a keruleten belÚ| jobb jobb jobb ua. ue.

ĺ9 Korrekcĺós ténvezo noA 0,98 0,98 1,00 1,00

20 Az épület ĺoka|ĺzációja' á|lapoża ua. ua. jobb rosszabb rosszabb

Korrekciós ténvező í '00 í 
'00

o,98 1,O2 1,O2

f2 E|helvezkedés az éoü|eten belijĺ jobb jobb Jobb iobb jobb

z5 Korrekcĺós ténvezö noą 0.95 0,94 0,98 0,98

24 Korrigált egységár (FVm.) 152827 150 490 ĺ56 275 1 63 296 144879 149 194

Eladhatóságĺ tényezők
ŻÖ Korszerűség, piacképesség ua. ua, ua. ua. ua.

27 Korrekciós tényezö 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

28 Használhatlság, funkcĺó' kozmÚvek ua. ua, jobb rosszabb ua.

zv Korrekcĺós ténvezó í,00 1,00 0,99 ĺ 
'02

1,00

30 Műszaki á|lao Íosszabb rossrabb jobb íosszabb ľosŚzabb

Korrekciós tényező | ,v4 1,O2 0,99 1,02 1,42

32 Faj|agos forga|mĺ érték (Fťm') 155 171 í53 500 159 401 í60 047 150 732 152178

33 Számĺtott forga|mi érték Ft 34 292 885

34 Keľekített forgalmi éŕék Ft 34 290 000

5.5' Érték számĺtások, helyiség értékelés, pinceszint

A feĺépítmény értéke taľta|mazza a tu|ajdonĺ hányad a|apján számĺtott nagyságú fo|dterü|et

értékét is' Az FHB je|entése szerint az ingatlanpiacon az é|énkü|ő keľeslet miatt a használt
helyiségek piacán éńék növekedés va|oszínijsíthető'

Budapest Vll|. Krúdy Gyu|a u' 3. fsz' 3.36713lo|Aĺ4 és
pinceszint 367 1 3ĺ0 | N3 hrsz
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- 5.6. Fő|dterÜlet értéketés (pinceszinti hetyiséghez)

Kozös tulajdonĺ hányad szám|áló 759
Közos tulajdoni hányad nevező 10 000
Fo|dterület m2 863
Az albetétľe jutó fo|dterÜlet mérete rn2 65,50
Beépĺtetlen terrj|et faj|agos értéke FVm2 210 000
Terulet számított értéke Ft 13 755 357
Terillet éľtéke' kerekítve Ft 13 760 000

5.7. Hozam a|apú számítás DFEV módszerre|

A kotelező, gondos karbantartást figyelembe vevő bér|eti díj mértéke: 180.000 FVhi + áfa. A
bérleti díj kifejeziaz ingat|an piacképességét és értékmódosító tényezőĺt.
A számítás tájékoztato je||egű, ľészben fe|tételezéseken a|apu|.

Bevétel Ft Kiadás % Kiadás Ft
Bér|eti díiFÍlm.|hő 814

Alapterü|et m. 2Ż1,oa
Bérĺetidíi Ft/hó í80 000
Kihasználtsáo % 90
Eves bevétel nettó Ft 1 944 000
A tu|ajdonos fenntartási kó|tségeĺ 2 38 880
Menedzselési kt|tséoek z 38 880
Fe|úiítási kołtségalap 3 58 320
Osszesen Fi 1 944 000 130 080

Ěves Üzemĺ eredmény Ft 1 807 920

Tőkésĺtési rátaYo 5,00
Tőkésített érték Ft 36 í58 400

Az épü|et műszaki á||apota

Mijszaki á||apot 1ľlivätkozás: szakvétemény.: '. : '''vagyszemrevéte|ezés)
Várható fe|újĹ
: tás ideje

1 Szerkezeti e|emek (a|apok, íőía|ak) szemÍevételezás Gyenge, szigetelés hłbás 40 oÁ 2-5 éven belÜĺ

2 Közö,s teľii|et' pince szemrevátoĺezés Gyenge, vizęs. 40 % 2-5 éven beĺÜl

3 Kĺjz<is terü|et, lépcsőház sz€mÍevee|ezés Kcizeoes 50 % 5 éven túl

4 Utcaihomłokzat Szemreléťelezés Közepes 50 Xl 5 éven túl

5 Udvaĺí hom|okzat, belsi udvar Szemĺevéteĺezés Kaizepes 50 % 5 éven túl

o Tetőfedés szemŕ€vét6|ezés Közepes 50 0,6 5 éven tú|

7 Kémények szemíevé|elezés Kdzepes 50 aÁ 5 éven tú|

I Csapadékvíz eĺvezető eľeszek szemíevéĺe|ezés Csere folvamatban
q Gázbektitĺi vezeték Szemľevéte|ezés Megfeĺeló 50 % 5 éven túl

10 Szennyvízvezeték (közÖs) Szemrevéteĺezés Részben javítot 40 % 2-5 éven be|Ü|

#,l/ 
5Đ
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A he|yiségek műszaki á||apota

Megnevezés '..Megjegyzések Hasznalnatosag
.- . .'.. o1o , ...- .'

Nyílászárók A portá|ok hőszĺgetelt uvegezésűek. a tcĺbbi korsze-
riitlen 4D 7o

Be|ső fe|iiletképzések. falak Falnedvesség' beázás, repedések 30 olo

Hideoburkolatok Korszerűtlen, iavítandó 20 o/o

Melegburkolatok Korszerüt|en, javĺtandó 3A o/o

Víz és csatornahálózat J avĺtandó, fe|újĺtandó 30%
Gázhá|őzat Ellenőzés szükséqes 50 o/o

Elektromos háIőzat Níncs ü||anyóra o ô/o

Műszaki |eírás, diagnosztika

A |akoépÜlet előtti utcát dĺszburkoĺattal |átták e|, sétálóutcává a|akították' A házak pinceszint-
jén és fÖldszintjén tobbnyiľe vendéglátó üzleteket alakítottak kĺ. A lakóház a XX. század e|e-
jén épu|t, zártsoľos, keretes beépÍtésse|, tégla sáva|apozássa|, szigete|et|en, égetett agyag.
tłágla fe|menő falazattal, poroszsuveg kozbenső, és fagerendás záró ftdémszerkezettel, Az
épulet homlokzatát felújították, tetőterét beépítették, Az ereszcsatornák cseréje folyamatban
Van. Az épÜlet magastetős, cserép héjalásÚ. A lépcső kétkarú, i|l. íve|t karu, faĺazatba befo.
gott szerkezet. A lakóházban 2 db lift Van. A bádogos szerkezetek horganyzott acé||emezbő|
készültek' Az épÜĺet nyĺ|ászárói ľégĺ, gerébtokos, fakeretes, egyszeres uvegezésűek.
Az épÜlet beá||t, a teherviseló szerkezeteken sullyedésre, alaptörésre, a teherbírás csÖkke-
nésére utali, azonnalĺ beavatkozást igénylő jelek nem láthatók- A |akóház általános á|lapota
kozepes' Továbbĺ folyamatos á|lagmegóaés, karbantartás szükséges.

Fĺjldszinti tizlethelyĺsé g

Az a|betét tulajdonł |apján .'fe|ülvizsgálat a|atť. szerepe|. A helyÍség bejárata az utcáro|, a
kapualjto| ba|ľa nyílik, fakeretes, hőszĺgeteĺt Ĺivegezésú bejárati ajtaja Van. A helyiség kes-
keny, hosszú, nagy o|dalarányú. Legcélszenjbb hasznosĺtási módja: vendéglátó üz|et. A
nagy belmagasság miatt á|mennyezetet szere|tek fe|, ami tobb helyen leszakadt.
A vi||anyórát leszeľelték' A falak he|yenként 1,50 m magasságig vizesek' Me|egvíz eĺőál|ítá-
sára eÍektromos boj|erek vannak feĺszerelve, fűtésre 2 db faĺi gázkazán és meĺegvizes radiá-
torok szolgálnak.

Pinceszinti üz|ethe|yiség

Lejárata a földszinti heĺyiségből nyílik' fa |épcső Vezet a pincébe' A poroszsÜveg födém alatt
szemrevételezésseljo állapotú e|szíyó légcsatornákat építettek ki. A fa|ak helyenként nedve-
sek, a fódém acélgeľendái korrodáltak, 2,0-3,0 mZ.en a Vako|at lehu|lott. A pincében műkodő
közművek nincsenek. A ház kozmű alapvezetékei a pincehelyiségen haladnak keľesztü|. A
teherfelvonó aknájából a feĺvonó gépet kiszere|ték.

A taĺ<art Vezetékek felújításáról nĺncs ĺnformácĺónk, állapotuk vé|hetően az épti|et koľának
megfe|e|ő. Az ingatlan, megÍelelő forgaĺmi értéken pĺacképes.

Budapest Vl||. Krúdy Gyu|a u. 3. ťsz. 3.36713ĺ0ĺA14 és
pinceszint 367 1 310 I N3 hrsz
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Társäsház alapnr ok{Íaĺ
8udapest vĺÍĺ.' Kr|'jd,/ Gyu|a Ú 3.
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TARSA5RAZ Ál.ÄplTo oKI*AT

Ánďános rendelkezések

';::.

' ĺ,línľa ffirosi Kerrjĺetek Fö|dhivataĺánáł Budapest VIII. kęriilet 36713 helyľajzi számon ný|vántartoťt
ä*"s'um.n Budapest, VIII' kerĹi|ei Krĺidy Gyula u. 3. szám alôtt ta|álható takóház _ a továbbiakban
mĺnł,,Ĺakóház,,-t,otajdonosa a fent megje|ĺi|t Lakóházat tźĺsa'házá aĺakítja a meĺlékeĺt a|apr-ajzoknak
megřeĺelően.

Äz a|äpítóí
Budäpe5t 3ózsefuáros onkormányzah (1082. Budapest, Baross u. 6$67., adógám; 15508009.2.
4f. statiszlikai szám; 01254o5)

Kiĺzösseg közös neve!

,,Krúdy 3,,, TárasÍłĺĺ
{Budapest VIII. kerület Krudy Gyuia u. 3.)

I. ... tGizłiséskĺilł5ntu|aidon

KoŻos tuĺa]-don:

T.

il.
u.
ry.

V.

u.
uI.
VIIi.
IX_

X.

XI.

Tefek 863 rrtZ

Bejárat, kapuvat
Az a|ay. ŕí és válaszfaíak kiiĺsö mkoĺotokkal.

Azok a b€lső vakolatok, aĺnelyek a ldzosségb€n mandt kozóe cétra szottb
épĹi|etľéĺzekheł ba ĺtomat
A fôdŕiÍnek és az aďón býóreffiłÉs
Tetőszerlczet
ł(éményet kemen1łuegé|yekkel

Szellôzők
Vízvezetélc hálózat a vízméľőtđĺ

Srennyrĺíz.csatorna alap es ejtőr'ezetekek az utaí főveĺetékbe való bekötésľĺĺl a ktjÍön
tu|ajdonban álíó kĹłlőn ĽulaJdoni ĺlteĽöségek leagazó vezeÉkéĘ
EleKromos főveeetékek a kü|on tulajdoni iĺletösegek íogyasztasrľréľő ,ó.aiáig

Esöviz elvezető ľendsĺer

Gäz ńvezľł.ékek a kŕjĺön tu |a;Uonl iĺletćiségek fogyas#sméľő ónájáĺg

TVantenna rendszer

XII.

XIĺI.
Xry.

XVI.
XVlľ.
XVĺ|l.
XIX.
XX,
xxt-
ľ.Xl{.
xxllr.
XXĺV.
XXV.
XXVI.
XXVII

2f,9m2
2,5 m?
2.5 m?
2,5 me
12mr
23 ilł
1,7 mz
1,7 mz
1,7 m2
1,7 mz
1,7 mz
1,? tĺ7
7,7 m2

Tároir eÍltér
TárotÔ
Tároló
Tároló
KÖZlekďö
Táĺoló
Tároló
T4ĺaľÁ
Täĺoll
Tároll
Täľoló
Tárolr
Tárob

Ezt. a.r, okłľälct a rnei n
a Í-łváĺołi Kôrútcršk FÖĺdh

bonyutcttá'k

ąffip.qťffi
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Társashaz alapi:ó oklre:
Buđapesť VÍl|.. K{t]íy Gyuĺa u. 3

hŕŚ1: 367 t 3

Ĺ.XXKX-

Xcĺ.
XCII,
xclll.
XCIV.
XCV.
XCVI.
XCVI]

14,7 m2
29,9 rpz
7'ô rnj
8.0 m'
12,5 mz
1i).9 mz
20.1 m2
360,4 m2
19,3 rna

Lépcsöház,'B"
KtäH;'eťđ * ío|yosl
Lépcsőház ',Ą'Lifrgépház
Lé4csöház.B''
Közlekedö
Padlástér
Padłástér
Etrajá.'

A közos tulajdonból az egyes kÜĺon tula;-dont kcápező ĺngat|anokhoz tättozo hĺlajdoni háľryad nagyságát
a1a|ao.íľo ?r egyes ki'|ön tu|ajdont képező.ingáĺanoŕnettó a|aptenileténer á társasház tel3es netto
a|apterü|etěhez vłszonyłtott aľányában állapította meg,

Ku7ĺin tulajdon,.

A ktĺvetkező kÜĺön tu|ajdoni Iapon ný|vántaľbtt ingattanokból á}l az atiábbiak szeńnt:

.ť'lffi''ť.,+.l..$.

Z,IJ

A mindenknrĺ tuÍajdonost.i|lett a tervrajzon 01. számmat jekĺ|t, a pirrcében talÉtható,
az 3. sz. üzlethez tartozó táĺo|ő, ?zzĺ mz aĺapterÜlettd. a közös tu|ajdonbol hoza
tartozó 836/10.000-ed tu|ajdonĺ hányađda!.

A ĺnindenkorí fuĺąjdonost i||eti a Enłrajzon of. scámmal FöÍtí fsrt. 1' sz' üztet 19,7
rn. alaptertÍlettel' a köztis ultajdonbó| ho7rő Ta|tlzLí 75llo.0oB{d tulaJdon'
hányaddal'

A mindenkorÍ tulajdonost Í||eti a telvĺajzon Ü3. saámma|Jel6Íľ, &zĺ 2. sz. alattŁ thlet
Z2,B m" alapteľti}ettą a kijzĺis tulaĺdonbol hozzá a*aző B6l10.000.ed ľuĺaiĺonĺ
hányaddal.

A mlĺdenkoľl tulajdonos tlleti a teľvratson. tl4. számma| 3e|öłt ĺ!zt' r. sz. alaüj,
elötér, bkaľítóseeľ, 3 db közTekďő, teakonyha, zuhanyozó, Írtlsdól wą 6 db
ĺrattároĺó., 3 db ÉrolĄ ďekBomos kapcsołó, tépcső. kazánhaz heVlség€kbôtáltó iizlet
3o8,9 'ĺ+IelapterĹiĺettel, a kärĺ}s fuľaidonbót hozzá ta*aző 1168i1o.-00o-€d ttĺ|ajdonĺ
hiÍnyaddaĺ.

A rp,łedełkori tulajdono* ilĺetí a Eéľvrajzon 05. sńmmat jeEĺt fszt. 1, sz. aÍatti,
konyha, kamra. fĹirdöszoba, f szofu, rakÉr helyiségekből álłó laĺĺasingatlan, 53,4 m2
alapterĺi|ette|, o k<izös tu|ajdonból hozzá taľtozó 20fl10'00fud tÜIajdonĺ hányadda|'

A mindenkorÍ tulajdonost ll|eti a teĺrĺĺa.;.zon 06. számĺnal jelo|t féĺemelet FI. sz. alatti,
eĺővoba, konyha, fi]rdőszoba + WC, Z ĺoba, loggia heÍyiségekből állo Íakásingatlan,
71,7 rnz a|apterü|etE|, a kôzos hĺbjdonboĺ ľlozzá anozó 

-f71l1Ű.0Úa-ed 
tulajdoni

hányadda|.

Á minďenkoĺi tulajdonost łłľeti a teruĘzan 7 szźlmmaljeĺôIt féleme|et F2. sz' alattĺ
e|őszoba, konyha, W.C, írirdőszoba. kamrä, 3 szoba, łoggia helyiségekbő| áľló
|akásingatlan 109,6 m? alaptenjlettel, a közos futajdonboĺ hozzá ta*ozó 4ĺslĺo.ooo.
ed tulajdoni hányadda|.

A mindenkori fuľajdonost iĺletĺ a terwajzon 8 számmaĺjďiĺlt, féĺemelet F7 sz. alatti
előszobą konyha. fiirdőszoba. Wą kamŕđ 2 ĺzoba helyĺsegekbőĺ áltó ĺakósĺngatĺan
6t6 l'ľt. alapteĺiilette|, a kozĺis tulajdoľlbol hozzá taĺtoző 248/7a,o}Ü-ed tutajdoní

3,1
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