
P á|y ázati d o kum entá ció

onkoľmányzati tulajdonú nem lakás célrĺ helyiség béľbead ására

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaĺosi onkormrányzata a Képviselő-testůiletének
12017. (III. 09.) szétmthatározata alapjánnyilvĺános egyforduló s pá|yazatot hirđet a tulajdonát
képező Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 3. szám alatt elhetyezkedő 3,6713/0ĺN3. hľsz.ú
és 36713/0lN4.hrsz-ú helyľajzi számrĺ, iisszesen 530 m2 alapteľůiletű, ĺiľes Ítildszinten és
pinceszinten elhelyezkedő tinkormányzati tulajdonr'ĺ, nem lakás céIjáľa szolgáló üzlet
bérbeađására.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljráľást annak bármely szakaszában indokolás nélkĺil
visszavonni, és erľől kóteles hirdetméný kifiiggeszténi. A versenyeztetési etjrírás
visszavonása esetén _ amennyiben a dokumentáciőt az ajźnLattevő ellenéľték fejében kapta
meg _ a Kiíró köteles az e||enértéket visszaťlzetni, ha az ajźn|attevő a dokumentációt
visszaadja. Apá|yazati dokumentáció ellenéľtékét a Kiíró ezen kivtil semmilyen más esetben
nemťlzetí vissza.

1. A pályázati kiíľás adatai
ApáÄyázat kiírója: Budapest Fővaľos VIII. Kertilet

Józsefuiáľosi onkormányzat

(1082 Budapest, Baľoss u.63-67,)

Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(1082 Budapest, Baľoss u.63-67.)

nyilvános egyforduló s pá|y azat

Bérbeadás

20.000,- Ft + ÁFA
áfutalással ťĺzetendő a Józsefuiíľosi
Gazdálkodási Központ Zrt. K&H Bank
Zrt.-néL vezetett 10403387-00028859-
00000006 számű számlájaru (megjegyzés
rovat: helyiség címe, megvásaľló neve
(cégnév)

pá|yázati dokumentáció áľának átutďása
után, źúuta|ási bizony|at bemutatasával
Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Kereskedelmi CéIú bérbeadási Iľoda

1083 Budapest, Or u. 8. I. emelet

20|7. máľcius 16.tól ügyfélfogadási
időben.

A páiy ánat Bonyolítój a :

Apá|yánat jellege:

Apá|yázat célja:

A pá|y ázati dokumentáciĺi áľa:

A páůy ánati dokumentáciĺó megvásáľlásának

helye, ideje:
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Äz aján|ati biztosíték iisszege: bruttó I.246.721,-Ft. Az ajarlati biĺosíték
befizetése csak magyar foľintban
telj esíthető, éľtékp apín a|, garuncíaszer ző dés
sel, záIog!érggyď nem helyettesíthető.

źńutal.źľ,, a Józsefuĺíľosi Gazdá|kođási
Kĺizpont ZÍt. K&H Bank Zrt.-néI vęzetett
10403387-00028864-00000008 szźtmil

20t7.ápľĺlis 05. 2400 őra

2017. ápľilis 10. 1700 ĺiľa

Az ajánlatĺ biztosíték beÍizetésének módja,

számlaszám:

számlájétta

Äz aján|ati b izto síték b eÍizetés b e é ľkezés én ek

hatáľĺdeje:

A' pá.Jy ánat leadásának hatáľidej e:

A p á|y ánattal kapcsolatb an további információ
kéľhető: Kereskedelmi célú bérbeadási Iľoda

Tel.: 06 I 2|6 6962110I,104 mellék
Apźůyáp;attal éľintett ĺngatlan megtekinthető: 2017. máľcius 20. és 2017. március 31.

előzetes egyeztetés szĺikséges a Budapest
VIII. keľület, Tavaszmező u. 2. szźtm alatti
Iľodában, vagy a06 I2I0 49f8,2|0 4929
telefonszámokon

Apáiyá'zat bontásánakváľhatĺó időpontja: 2017. ápľilis |2. !000 őra
Apá|yánatok bontásának helye: 1083 Budapest, oľ u. 8. I. emelet. Az

aj áilattev ő a p áIy azat bontásrán j elen lehet.

A pá|yázat eľedményét megállapító szeľvezet: Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefuarosi
onkormán y zat Képv isel ő -te stiil ete

Apályázat elbíľáIásának hatáľidejeo és a.
várb'atő eľedményhiľdetés: 2017.június 12.

2. A' páiy átzatta| éľintett ingatlan :
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A Kiírĺi kiköti' hogy 
^ fenti helyiségek |<izárőiag spoľttevékenység végzésére

használhatók, hasznosíthatók, csak sporttevékenység végzéséľe vonatkozó ajánlat
adható be.

A Kiíľĺó kiköti, hogy amennyiben a pá'Jyánő a helyĺség felújítását bérbeszámítás útján
kívánja éľvényesíteni, azt a pá.tyázat beadásakor a pá|yázati dokumentációban tüntesse
fel, a helyiség felújítására vonatkozĺí tételes munkanemekľe bontott kłiltségvetés
benyújtásával.

Műszaki jellemzők:

A fenti címen lévő Ingatlan a taľsashźn ťoldszintjén és pincéjében helyezkedik el, a Knidy
utca felől közelíthető meg. A ftildszinti tizletből kĺizelíthető meg a pincei tráľoló teľtilet. Az
iz|et utcai portéůtésze faszetkezetíi, ivegezett duplabejaľati ajtő, femľácsos, motoros
redőnnyel kiegészítve, jó állapoťtl. Az udvari bejaratt ajtók és ablakok faszetkezetuek, az
ablakok ťrx fémľáccsal kiegészíNe, közepes állapotuak. A frjldszinti rész padozata beton,
PVC burkolattal, vizes blokkokban jríľólapozott, jó illapotuak. A falak vakoltak, festettek'
tapétázottak. fa-, illetve műanyag lambériával buľkolt, jó-közepes állapotú. A vakolat néhĺíny
helyen hiányos, nedvesedés miatt fel|anút. A ftjldszinti helyiségek álmennyezettel szeľeltek,
az źůmewryezetíg 2'8 m magasak, a teljes belmagasság 4,3 m. A fiités 2 Yaillant cirkóva1
megoldott, a hő leadók ľadiátorok. Ahaszná|ati meleg vízet a cirkó a forcőviztárolóból illetve
az elektromos vízmelegítők adjĺík. A Ířjldszinti rész sok helyiségre tagolt, az utcai üzlettéľ és
az udvari ablakokkal rendelkező helyiségek benapozottsága megfelelő, a többi helyiség
mesterséges megvilágítássalhaszĺźiható. Több vizesblokk ta|á|hatő a ftjldszinti insatlanban.

3. A pályázat cé|ja, taľtalma

A bérbeadásra keľiilő nem lakás céIjara szoLgźiő helyiség a Budapest Fővaľos VIII. keľület
Józsefuaľosi oĺlkorményzat |<lzźrő|agos tulajdonát képezik, bérbeadásukľa a nęmzeti
vagyoĺľól szőIő 2011. évi CXCVI tv., a Budapest Józsęfuaľosi onkorĺľĺrźnyzat vagyonáról ésa vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaról szőIő 6612012. (xII. 13.) szémil
önkoľmányzati rendelet, a Képviselő-testĹilet 40l2OI7. (II.02.) sztmű hatźrozata
(Versenyeztetési szabá|yzat), és az onkormrányzat tu|ajđonttban ál1ó nem lakás céIjáľa
szolgéiJo helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) cinkoľmanyżati
ľendelet vonatkozik.

A Kiíľó a 2. pontban körĺilíľt helyiséget adja béľbe a nyeľtes ajiánlattevő részérehattrozatlan
időre 30 napos felmonđási idő kikötésével. A bérleti szęrződésben foglalt bérleti đíj évente, az
adott év januáĺ l-tőI a KSH által kozzétett eIózo évi inflációs index mértékével emelkedik. A
bérleti đíj emelkeđésének első iđőpontjaZ}I8.januar hónap. A január havi emelés összege
február hónapban kerül számLézásra.

A helyiség minimális havi bérleti díja a 2. pont alatti táb|azatban ta|athatő. Kiíľó óvadék
megfizetését köti ki, melynek mértéke a havi bruttó bérleti díj hrĺromszorosa. Az ajanlati
b izt o síték ö s sze ge az őv ađék ö s sze géb e b eszźlmításra kerül.

Kiíró kiköti, hogy a béľleti szerződéshatáIyba lépésének feltételę kozjegyzőí előtt egyoldalú
kĺjtelezettségvállaló nyíIatkozat a\áírása,melynek kĺiltségét a Bérlő viselí.
A helyiség źta|akítása. átépítése, felújítása esetére is a fent hivatkozott jogszabá|yok az
irányadók, melyhez a bérbeadó nevében a tulajdono sihozztĄar:ulást a fulajdoäoiĺ 3oggýakoľlóađja ki a munkálatok megkezdése előtt. Eszerint a helyiségben folńtni 
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tevékenységgel kapcsolatban a helyiséget magttban foglaló tźrsashźa és az engedélyező
hatóságok, szakhatóságok, és köz'izemi szolgáltatók ĺyilatkozatait a bérlőnek kell
beszereznie. A bérbeadás sorĺín az onkoľmźnyzatnem szavatolja, hogy bérlő a helyiségekben
az á|tala kívánt tevékenys é get fo lýathatj a.

A Kiíró kiköti, hogy jogosult a páIyźnatot eľedménýelennek nyilvánítani, amennyiben olyan
tevékenység végzése érdekében töľténő béľbevételi ajfullat érkezík, amelyet az onkormányzat
nem preferáL, továbbá jogosult a páLyźuat eredményét a helyisé gben végzendő tevékenység
tekintetében a b enffi t ott ajár.iattó l eltérő fe ltétell e 1 me gál lapítani.

4. A páůy ázaton történő r észv éte| feltételeĺ

Az ajánlattevő részt vehet apá|yázaton amennyiben:

a) megvásaľo|jaaPá'Iyźuati dokumentáciőt, és az en:ő| sző|ő igazolást csatolja,

b) az aján|atí biztosíték összegét megfizeti és azhaténidőn beltil beérkezik,

c) az ajánIatok leadásĺínak hataľidejéi g az ajánhatát benffitja.

A Kiíró kiköti, hogy az ajánlattevő magánszemély nem lehet.

5. Az aján|at tartalmi ktivetelményei

A versenyeztetési e|jarás nyelve amagyat.

Az ajźn|attevőnek:

a.) az ajén|atbarlkĺizölnie kell a nevét/cégnevét, székhelyét, adószámźú, adóazonosítő szźtmát,
cég esetében cégszámát, képviselőjének nevét és eléľhetőségét, bankszáml a szárlźú, az
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b.) az ajźn|athoz kell csatolni a páIyazott nem lakás célú helyiségnek megfele|ő ajarůati
biztosíték befizetését visszavonhatatlanul ígazo|ő tLtutaLás teljesítését igazo|a bankśzámla
kivonatot.

c.) az ajánlatban nyilatkoznia kell anól, hogy vá||a|ja a Pá|yazati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leírt szeľzőđéskötési és egyéb feltételeket, továbbá a pá|yázat céljának
megvalósításźrt. Az ajĺánlattevőnek ajĺínlatában meg kell jelölnie a bérbevétel időtartamát.

đ.) u ajanlatban nyilatkoznia kellaĺľól, hogy rá vonatkozőana2015. évi CXLIII. towény 62.
$ (1) és 63. $ (1) bekezdésben foglalt k'lzarő kĺirtilmények nem állnak fenn.

e.) u aján|atbarl nyilatkoznia kell aĺľól, hogy adó és adók móđjaľa behajthatő koztartozása
nincs. E nyilatkozat mel|é kell csatolĺia a NAV ígazolásźlt. a:ľól, ńogy nem áll fenn
koztartozása.

f.) u ajánJatbarl nyilatkoznia kell aĺľól, hogy Kiíróvď szemben adó és bérleti díj tartozása
nincs, továbbá a Kiíľóval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötólezettsége
nincs,

g.) az ajźn|atbannyilatkoznia kell aĺľól, hogy ellene végľehajtási eljarás nincsen folyamatban.
Haaz ajánlattevó egyéni vá||a|koző, fentieken tul

h.) az ajánlatához csatolni kell a vá||a|kozőí igazo|vźny 30 napnál nem régebbi hiteles
másolatát

Haaz ajtnlattevő nem egyénivá1|a|koző' fentieken tul
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i.) u aján|atźůloz csatolni kell a tćrsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatźú. és a
tarsaság képviseletéľe jogosultak a|áítási címpéldányiínak eređeti példanyát vagy hiteles
máso1atát.

j.) u ajánIatbarl nyilatkoznia kell arról, hogy nem á11 végelszĺĺmolás a|att, ellene csőd-'
felszámolási és végrehajtási e|jaľas nincs folyamatban.

k.) a, ajźnlatban nyilatkozria kell aĺľól, hogy aĺemzeti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCM.
törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatő szervezętnek minősül.

Az ajánIaÍtevőnek nyilatkoznia kell aľról és igazolĺĺa kell, hogy aĺemzeti vagyonról szóló
20|1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint źúláthatő szervezet, me|yet az
eredeti, 30 napnálnem ľégebbi hiteles cégkivonattaLvagy végzéssel aszęwezetbejegyzéséről
tud megtenni. Amennyibenezen okirat a|apjannem igazolhatók a törvény 3. $ (1) bekezdés 1.
pontjában meghatĺĺrozott fęItételek, további okiratok becsatolása sztikséges (pl: tcibb mint
Z1Yo-os tulajdonnal bíró jogi személy 30 napnál nem ľégebbi 30 napnál nem régebbi hiteles
cégkivonata, külftjldönbejegyzett cég esetén annak hiteles forđítása is).

Amennyiben az ajiĺnlattevő nem egyéni vállalkozó, a versenyeztetési eljĺĺľás során benyújtott
aján7atát, tovź.ŕ.bá az ajtnlat mellékleteként benyújtott valamennyi nyilatkozatát cégszeru
aláíľással kell ellátnia. Cégszeríi a|áirás sorĺín a cég képviseletére jogosult szeméIy/személyek
a társaság kézze|, vagy géppel íľt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve aIá nevétlnevĹiket
ĺinállóaďegyĹittesen íúaliiakďá hiteles cégaLáírási nyilatkozatuknak megfelelően.

A Bonyolítő az ajariattevőt _ az osszes ajánlattevő számáraazonos feltételekkel - ajĺínlott,
téľtívevényes levélben, 5 munkanapos hataridő kitűzésével felszólítja az aján|attal kapcsolatos
formai vagy tartalmi hianyosságok pőtlására, amennyiben a szfüséges nyilatkozatokat,
igazolásokat nem megfelelően, ill. nem teljes kcjrűen csatolta. Amennyiben az ajén7atÍevo a
felhívás kézhezsételét követően az abban megjelölt hataľidőre alllányt nem' vagy nem teljes
könĺen pótolja, úgy aján7ata a hianypótlási határídő elteltének napját követő naptól
érvénýelennek minősül, és apźůyázat további részében nem vehet ľészt.

A Bonyolító a hiĺánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hirányokľól és a hianypótlási
hataridőről egyidejűleg, kĺizvetlenüI, írásbanköteles tájékońaÍru az risszes ajźĺůattevőt.

A hianypótlás nem terjedhet k'l az ajánlatmódosításaľa.

Níncs helye hiĺĺnypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajźnLattevő aján|ata érvénytelennek
minőstil, amennyiben

a.) az ď1ánlati biaosíték tisszege a pá|yálzati dokumentáció 1. pontjában meghatározoĹt
hataridőn beliil nem kerül jóváításra a Kiíró bank szźnrůéljan.

b.) nem jelcil meg bérleti díjat.

6. Az ajánlat formai kiĺvetelményei

A páIyaző páIyazatáÍ' zárt, jeIzés nélkĺili borítékban, 1 példányban kiiteles az ajánlatok
benyújtásaľa nyiwa á||ő határrďőben és helyen, az ađoIt pá|yźzatra utaló jelzés sel, a [átyźp;ati
felhívásban meghatĺĺľozott módon benyújtani.

Az aján|at minden oldalát folyamatos számozńssal kell eltátni és össze kell fiĺznĺ. Az
oldalak soľľendjét a|l. sz. melléklet tarta|mazza.

Äziratot|eztrt, séľtetlen boľítékban, személyesen, kézbesítő vagy tutat iŁtjanvagy postai úton
lehet benýjtani. A borítékľa k'lzańLag apáIyźnattargyátkell ráíľni, az a|ibbíakszerint:
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,, Budapest vlil. keľület Kľr'idy u. 3. szám a|atti,367|3|0lN3,36713I0tN4 hľsz.-ú, nem
lakás célj áľa szo|gálő helyiségek béľbevétele''

A Bonyolítő lezérat|an vagy sérült borítékot nem vesz át.

A Bonyolítő az ajánJattételi hatáľidő lejárta után csak abban az esetben vesz źft ajźn7atot'ha az
ajĺĺnlattcvő vagy meghata|mazottja az ajźnlattételi lraĹár'idő előtt az aj,éntattételi felhívásban
megjelolt helyen megjelent, de azt méltányolható okból a Bonyolító éľdekkörében felmerĹilt
okból nem tudta időben benyujtani (p1.: soľban állás). A Bonyolító minden ajánLattéte|i
hataľidőn tul benýjtott aj iĺnlatot éľvénýelennek nyilvanít.

AmennyibeÍI az ajánlaÍ1evő a versenyeztetési eljĺáľás bráľmelyik szakaszźlban meghata|mazott
iftjaÍI jaÍ el, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglďt meghatalmazás eľedeti példányát is
mellékelni kel| az ajtĺ.iathoz. A Polgari Peľľendtaľtás 196. $-a szeľint a teljes bizonyító erejű
magánokiratnak az a|étbbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az oI<tratot sajátkeziileg írta és aláírta;

b) két tarlű az okiraton aláírásźlva| igazolja, hogy a kiállító a nem źita|a írt okiratot előtttik
irta aIá, vagy aláitását előthik sajátkezu aláírásźnak ismęľte eI az okiraton a tanúk
lakóhelyét (címét) is fel kell ttintetni;

c) a kiállító a|źittsavagykézjegye M okiraton koĄegyz(3 által hitelesítve van;

d) a gazđáLkodő szervezet á|ta| uz|eti kĺirében kiátlított okiratot szabá|yszeraen aláírták;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az źita|a készített okirat szabá|yszeni ellenjegyzésével bizonyítja,
hogy a kiállító a nem á|ta|a írt okiľatot eIőtte írta aLá, vagy aléfuását előtte sajźt kezu
aláírásának ismeľte el, illetőleg a kiáIlítő minősített elektronikus aláírásával a|áírt
elektronikus okirat tarta|ma azngyvéď titatkészített elektronikus okiľatéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elekfronikus aláításthelyezett el.

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vél|a|koző, a Versenyeztetési eljáľás során nevében
nyí|atkozatot maga vagy meghata\mazottja tÍjan tehet. Amennyiben az ajźnLattevő jogi
személy vagy egyéb szervezet, a veľSenyeztetési eljĺáľás soriĺn nevében nyi|atkozatót a
képviseletí joggalrendelkező személy, vagy e jogí szeméIylszervezetmeghatalmazottjatehet.

7. Az ajánlat módosítása

Az ajánlattevó az ajánlattéte|i hatrĺľidő |ejártáig módosÍthatj a vagy visszavonh atja pá|yázati
ajźnIatát, az ajźn|attételi hatráľiđő lejártfi követően azonban a benyújtott ajarůitok nem
módosíthatók.

Azajánlati kötĺittség azajćnlattételi határidő lejaľtának ĺapjáva|kezdődik.

8. Aj ánlati kłitiittség

Az ajfuiattevő 60 napig terjedő ajáĺ|ati kötđttséget köteles vállalni, amely az Ąán|attételi
hatźridő |ejártanaknapjźtva| kezdődik. Az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy aměnnyiben a
Kiírő az ajanlatok bítá|atźra vonatkozó hataĺiďőt elhalasztotta, iJgy váLla|ja * á1a,,luti
kĺitöttség ugyanannyi nappal töľténő meghosszabbítasát.
Az ď1án|ati kotöttség tafia|mźnak meghatźrozásfua a Polgári Tcirvénykĺinyvľől szőLő 2OI3 . évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései irányadóak, külcinö. t"ki''t.tt.l a 6:64. $-ra.
Az ajźn|at olyan megállapodást, kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely legalább a tcirvény
a|apján lényegesnek tekintett szerzőđéses elemeket tartalmazza', s egyéňh.ĺ",, kitűnik

ą,, '46
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belőle, hogy az abban foglaltak iigyletkötésí akaĺatot tĺikľĺjznek, tehát a nyi|atkoző _
elfogadás ęsetén _ aztmagźranézve kötelezőnek ismeľi el.

Az aján|ati kĺitöttség azza| jźr, hogy ha a másik féI az adott időhatráľon beltil az ajáĺl7atot
elfogadja, a szerzőđés a tĺiľvény rendelkezése folytĺĺn létrejön. Az ajánlat megtételével tehát
fiiggő he|yzet alakul ki' mely az ajénlatikötöttség leteltévęl ér véget.

AmennyibeÍI az ajźnlattevő az ajáĺiati kötöttségének ideje alatt aján7atát visszavoĺja, a
b eťlzetett aj ánlati bizto sítékot elve szti.

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a felhívás visszavonása, az eljaľás eredménytelenségének
megállapítása esetén, illetve _ az ajźn|atok elbírását kövętően _ a nem nyertes ajrínlattevők
tészéte köteles a kĺjzléstől számttoht 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíľó az aján|aÍí
biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve,haavisszaťĺzetési hatláľidőt elmulasztja.

9. Apáiyánatok bontása

A pá|yazati ajanlatokat tartalmaző zárt borítékok felbontását a Bonyolítő végzí a páIyazati
felhívásban megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán' a Bonyolítón kívül megbízott
jogi képviselőjének is jelen kell lennie, tovétbbájelen lehetnek az ajánlattevők, valamint az
általuk írásban meghatalmazott személyek. A képviseleti jogosultságot megfelelően igazo|nl
kell (személyi igazolvány, meghat a|mazás).

Az ajánlattevők a bontás időpontjĺáľól kĹitön értesítést nem kapnak. Az ajźnIatok felbontásán
j el en l évők j elenl étfü igazolásźlr aj elenléti ív et imak a|á.

Az ajanlatok felbontásakor a Bonyolító ismeľteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét
(székhelyét), az általuk felkínált béľleti díj ajźn|atot, az ingatlanban végezni kívant
tevékenysé get, az egyéb vállalásokat.

Az ajánlattęvő afenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Bonyolítő az ajánlatok felbontásaĺól, az ajźnlatok ismertetett tartalmtrő|jegyzőkönyvet
készít, amelyet az ajźłú,aÍtevőknek eľľe vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A
jegyzőkönyvet a Bonyolító képvisetője és a jegyzőkönywezető fuja aIá, és a bontáson
megj elent aján\attev ők köZtil felkért személyek aláírásukkal hitelesítik.

10. Az aján|at éľvénytelenségeinek eseteĺ

A Bonyolító érvénytelennek nyilvĺánítja az ajźnlatot,ha

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

b.) az aján7attevó az ajánlattételi hataľidőn tul nyújtotta be aján7atát, vagy az ajáĺiat az
aján|attéte|i határiđőn tul éľkezik be,

c.) azt olyan aján|attevő nýjtotta be, aki az onkormźnyzaÍta| szembeni koľábbi fizetési
kötelezettségét (helyi adó, béľleti díj, stb) nem teljesítette,

d,.) a pá|yazatot nem a Kiíró á|tal jővtthagyott taľtalmú nyomtatványnak megfelelő formában
és adatokkal nyújtotta be,

e.) az ajźn|attevőnek a pá|yázatí dokumentációban szeľeplő iratokat, igazolásokat nem, vagy
nem az előírásnak megfelelően csatolta, ideéľtve, ha az aján|attevő nem csatolta a1;;ő|
szóló nyilatkozatźú, hogy nincs koztartozása, (adő, vám, tĺíľsadalombiztosítási jaľulék és
egyéb, az á||amháztaľtás más alľendszereivel szemben fennálló Íizetési kĺitelezettsége), ha
ezek csatoI ź.sát a pá|y azati kiírás előírta,

f.) az ajánlat nem felel meg a pá|yázatí dokumentációban meghatfuozott feltételeknek, vagy
az aján|attevő nem tett aptiyazati dokumentációban foglaltaknak megfelelő aján|ato,t, ,/&
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g.) az ajtnIattevo valótlan adatot közölt,

h.) u ajźn|attevó a hianypótlási felhívásban foglaltaknak a rendelkezésére áLIő határidőn
beliil nem vagy nem teljes könĺen tett eleget,

i) amennyiben az aján7atban foglalt tevékenységi köľ végzését magasabb szinhí jogszabáIy
kizarja.

Azeljarás további szakaszábaĺnem vehet tésztaz, aki érvénýelenpáIyězati ajĺánlatot tett.

11. A páiyánati ajánlatok elbíľálása, az e|biráůás szempontjai

A Bonyolítő apáIyźnati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is jogosult
megvizsgálru az ajźn|attevők alkďmasságźú a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt
dokumentumok eľedetiségét is ellenőrizheti.

A benyújtott ajánlatok a|apján a Bonyolító éľtékeli apźiyźzatokat, meghatáĺozza a benffitott
páIyázatok sorľendjét, és javaslatottesz a Kiírónak aptlyázat eľeđményének megáll apításźna.

Ameĺnyiben a benyújtott ajánlatok alapjan több ajánlattevő a meghatĺáĺozott értékelési
szempontok szerint a legmagasabb pontszámot éri el, a Bonyolító a második fordulóban -
ezeĺ ajźn|attevőktől _ iĄ ajánlatot kéľ. Amennyiben ismételten źLzonos ajĺánlatok érkeznek,
Bonyolító addig kér be újabb ajánlatokat, ameddig olyan ajáłllat nem érkezik, amíg nem
vźiaszthatő ki a meghatározott értékelési szempontok szerinti legmagasabb pontszámot eléľő
ajźnlat.

A páIyazatok erędményét a Kiíró állapítja meg. A páLyazati ajánlatok eredményét Kiíró a
bontástól száłrńtott 60 napon beltĺl állapítja meg. Az eredmény megállapitásának hataľideje
egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Az tLj hatáľidőről, illetve annak
fiiggvényében az ajánlatí kötöttség iđőtartarnźnak meghosszabbításáről a Bonyolító köteles
hirdetményiútontájékoztatniazéľintetteket.

A Kiíró a páIyazatí dokumentációban meghataľozott értékelési szempontok a\apján ál|apítja
meg a páIytzat eredményét és ľangsorolja a pá|yazati ajánlatokat . A páIyazat nyertese az, aki
apáIyázati dokumentációban rcgzített feltételek teljesítése mellett ameghatźrozott értékelési
szempontok alapj an legj obb aj ĺínlatott tette.

A Kiíró jogosult a pźiyázat eredményét a benyrijtott ajánlatban foglaltaktót eltérő feltétellel
megállapítani.

A Kiíró a Ptk. 6:74 $ (2) bekezdése alapjĺĺn kiköti, hogy a páLyźnatí felhívásban foglaltaknak
megfelelő, legkedvezőbb Ąariattevővel szemben is fenntartj a a jogát alľa, hogy ne kĺjssön
bérleti szeruőďést.

Az elbíráůás fő szempontja:

o a legmagasabb bérleti díj összege,

. az łinkoľmányzat á.Jtal prefeľáIt spoľttevékenység, és a keľületi lakosok által
történő kedvezményes igénybevétel biztos ításao

o vállalja a helyiség felújítását.

A pá|yazati ajanlatok elbírálása soriín a Kiíľó írásban felvilágosítást kérhet a pá|yazati
ajén|attevőtőI az ď1źn7atban foglaltak pontosítása érdekében. A Kiíró a felvilágosítás kéréséről
és annak tarta|mźrőIhďadéktalanul íľásban éľtesíti a többi pá|yazatiajánlattevőt is.
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12. osszeféľhetetlenség

A versenyeztetési eljárás során <jsszeféľhetetlenséget kell megállapítani , ha a versenyeztetési
eljaľás bonyolítasában vagy az ajźnlatok elbírálásában olyan személy vesz részt, aki maga is
ajźnlaÍtevo, vagy

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

b.) annak munkaviszony alapjan felettese vagy alkalmazoĹtja,

c.) akitől bármely oknál fogva nem varhatő eI az ügy elfogulatlan megítélése.

13. A páiyázati eljáľás éľvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

A Kiíró érvénytelenné nyilvánítja a versenyeztetési eljaľás, ha

a.) az összeférhetetlenségi szabályokat megséľtették,

b.) valamelyik ajánlattęvó az eljaľás tĺsztasźąát Yagy a tc]bbi ajĺánlaÍtevo érdekeit súlyosan
séľtő cselekményt kĺjvet el.

A Kiíró eredménýelennek nyilvĺĺnítja az e|jáĺást,ha

a.) nem étkezett ajtn|at,

b.)a,aján7attevőkklzárőIagérvénýelenaján7atotnyújtottakbe,

c.) az ajanlatok bírá|ata során a Bonyolító az <isszes ajántatot éľvénýelenné irányította,

đ.) a, onkormanyzat &dekeinek védelmében.

Eredménýelen eljarás esetén a Kiíró dönt a további vagyonügyleti eljáľásról.

14. Eľedményhirdetés, szeľződésktités

A pá|yazat eredményéről a Kiíró legkésőbb 2017. júnĺus 12-ĺg dönt, amelyľől Bonyolító 15
napon beltil valamennyi aj anlattevőt írásban értesíti.

A Bérbeadő apá|yazatnyeľtesével a döntés áB,éteLétkĺjvetően az onkoľmźnyzattulajdonában
álló nem lakás céljaľa szolgáůő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20t3. (VI. 20.)
cinkoľmanyzatí renđe|et 18.$-ában foglalt hatráridőn beliil béľleti szerződést köt. A nyeľtes
ajźn|attevő visszalépése esetén a bérbeadó jogosult a péiyźľ:ati eljaľás soľon következő
helyezettjével bérleti szerzoďést kötni, amennyiben a ptiyázat eredményének
me gźi|apitásakor a máso dik l e gj obb aj álúat me ghatĺíľozásra keľĹilt.

A nyeľtes ajránlattevő esetében a beťlzetett ajánlati biztosíték a ťlzetendó óvadék ĺisszegébe
beszĺímításľa keľtil, azonbarl ha a szetződés megkcitése az ajźn|attevőnek felróhatő, łagy
éľdekk<jrében felmeriilt más okból hiúsul meg, az ajaĺiati biztosítékot elvęszti. Az e|vesnétt
ajánlatí biztosíték a Kiírót illeti meg.

15. Egyéb ľendelkezések

Az ingatlanok megtekinthetők a dokumentáciő 1. pontjában megjelölt időpontban, azonban a
megtekintés időpontjaľól a Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpofiZrt.munkatiíľsával.

Az aján|attęvo az ajánlatok felbontásig köteles titokban tartari az ajźn|atának tarta|mét, és a
Kiítő által a rész|etes dokumentációban vagy báľmely módon rendelkezésére bocsátott
minden tényt, információt, ađatot köteles bĺza\masarl kezelni, eľrő| tájékoztatást haľmadik
személynek nem adhat. Ez a tila|om nem terjed ki a Íinanszroző bankkal és konzorciális
Ąariat esetén a résztvevőkkel való kapcsolattaľtásra. Ha az ajénlattevő vagy az éľdekköľében
á1ló más személy a páIyázat titkosságát megséľtette, a BonyoLítő az ajan1łtat érvénytelennek
nyilvánítja.
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A Bonyolító az ajźtůatok taľtalmát a pźiyazat lezźrásáig titkosan keze|i, taľtalmukról
felvilágosítást sem kí\,ĺilállóknak, sem apźlyázaton ľészťvevőknek nem adhat.

A Kiíľó az ajźnlatokat |<lzarőlag eIbítźiásľa használhatja fe|, más célú felhasználás esetén az
ajén|attevővel kĺilön meg kell aľľól állapodnia.

A Kiíró a palyázati eljaľás során kćszített jegyzőkönyveket, dokunrentunrokat köteles 5 évig
megőńzĺĺ, továbbá ilyen jellegu ellenőrzés esetén az e|Ienőtzést végzo szetv' személyek
rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabályozot|kérdésekben a Budapest Fővaľos VIII. keriilet
Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĺiletének 4Ol20I7. (II. 02.) határozata, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabáLyok rendelke zései az irĺĺnyadóak.

Budapest,

B uđap e st Fővaro s VI II. keľĹil et J őzsefv élro s i onkoľm źny zat

nevében eljaĺő

Józsefuĺĺĺosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.

Me1lékletek:
1.

2.

4.

5.

számu melléklet: Jelentkezési lap egyéni vállalkozók szźrnźra
szátmumelléklet: Jelentkezési lap jogi személyek és egyéb szervezetek szémlára
szźlmű melléklet: Ajánlati ĺjsszesítő
szttmí melléklet:NyiIatkozat végelsziímolásról, csődeljĺíľásľól, felszámolásról,

végľehajtási elj aľásróI
számú' melléklet: Nyilatkozat a pá|yazati feltételek elfogađásáľó|, szerződéskötésľől,

szerződéskcitési képességről, ajźnlatí kötöttségľől
szźlmis' melléklet: Nyilatkozat Kiíróval szemben fennálló tartozásrő|, továbbá adó és

adók mó dj aľa behaj that ő ko ztarto zź"sr őI
szálmű' melléklet: Nyílatkozat pénzngyi alkalmasságról

6.

7.

đť
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8. szźtműmelléklet: Nyilatkozat abankszám\aszźmľőI
9. számllmelléklet: Nyilatkozat a szervezęt átláthatőságnőI
10. szźlmímelléklet: Bérleti szerzíidéstervezet
11. számamelléklet: osszefoglaló a benffitandó aján|at formai és taľtalmi

követelménveiľő1
' 12. szttmi:,mellék]ct: Áltďrános tiieronatd

4,
I4
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1. számú melléklet

a Budapest VIII. kerület, Kľrlidy u.3. szám aIatti,36713t0tV3 és a367|3t0ĺN4 hetyľajzi
számú nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek béľbeadása

Jelentkezési lap

egyéni v á||a|kozók szám á ľa

Budapest,

Azajánlattevő nęve:

Székhelve:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mailcíme:

Fłnnlcn e-íľrĺe.

S zámlav ezető b anki anak neve :

Bankszĺímlaszáma..

Meghatalmazottnever.

Telefonszáma:

Fax szźnna.

E-mail címe:

' Meghatalmazott esetén

Ąźnlattevő a|áfuása

ľ{4ľ
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2. szĺĺmú melléklet

a Budapest VIII. kerület, Kľrĺdy u. 3. szám alatti,367|3t0tV3 és a 3ó713 ĺ0tN4 helyľajzi
számú nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadása

Jelentkezési lap
jogi szeméIyek és egyéb szervezetekszámára

Budapest,

Č4żĐ^s

Jogi szeméIylszervezet neve'
cégformája

Székhelve:

Postacíme:

Te1efonszáma:

Faxszáma:

E-mailcíme:

Statisztikai sziĺmi el:

C é gnyilvĺánt artasi l ny íIv źntartási
sz'Ärna.

Adőszźma,.

S zámlav ezető bankj anak neve :

Bankszámlasztlma..

Képviselőjének neve, beosztása:

Meghatalmazottnevez:

Te1efonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

, Meghatalmazott esetén

cégszera aIźlítás
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3. számú melléklet

a Budapest VIII. keľĺilet, Kľúdy u. 3. szám alatti,367l3l0lV3 és a 36713l0lV4 helyľajzÍ
számú nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek béľbeadása

AJÁNLATr ossznsÍľo

Alulírott. ...(név/jogí
szemé|yl szewęzet neve) a Budapest VIII. szám a|aĹti,

../...l... helyrajzi számu nem lakás céIjaĺa szoIgźiő helyiség bérbeadásĺáľa kiín
pá|yázatra ajźniatomat az alábbiakban foglalom cjssze:

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

Béľbevételiďotartama..hatáĺozatlanidőtaľtam

A bérbevétel céIja/ helyiségben végzendő tevékenység:

Szeszesitalt *kívánok forgalmazni / nem kívánok forga|mazru.
(A helyiségben végezri kívánt tevékenységhez szi'ikséges TEÁOR körrel rendelkezni kell.)

Egyéb vállalások:

Budapest,

aj źnlattev ó a|ák ása/ c é gszeru aláír ás

A *-gal megjelölt tésznél a megfelelő szöveg alźŕrtzandő.

f{
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4. szĺímú melléklet

a Budapest VIII. keľület, Kľúdy u.3. szám a|atti,36713t0tV3 és a367t3t0ĺN4 helyľajzĺ
számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

ľ\rYILATKozAT

Végelszámolásról, csődeljáľásľól, felszámolásľóIo végrehajtási eljárásľól

Alulírott. (név) kijelentem, hogy az egyéni
vállalkozásom ellen végrehaj tás elj aľás folyamatban * vaďnincs

Budapest,

ajanlattevő a|á'írása

Alulírott.
(ogi szemé|y/szewezet neve) képviseletében kijelentem, hogy atźnsasźrylszervezet

o

a

O

a

Budapest,

végelszámolás alatt
ellen csődelj n ás folyamatban
ellen felszĺĺmolási elj ĺáľás folyamatban
végrehaj tási elj arás folyamatban

*á|Ilnemá||
8vaďnincs
tvaďnincs.
*vaďnincs.

cégszera a|źlírás

A Ť-gal megjelölt észnéI a megfelelő szöveg a|áhűzandő.

"{/?L
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5. számú mel1éklet

a Budapest VIII. keľület, Kľrĺdy u. 3. szám a|atti,367t3t0tV3 és a 36713 ĺ0tN4 helyľajzi
számrĺ nem lakás céljáľa szo|gá.Jiő helyiségek béľbeadása

NYILATKOZAT

a páůy ázati feltételek elfo gadásáľól,

szerződéskiitésľőln

szeľződéskłitésĺ képességľől,

ajánlatÍ kiitiittségről

Alulíľott.
.(név/jogi szeméIy/szervezet neve) kijelentem, hogy apá|yazattaryyátrészletesen

megismeľtem, az ajánlattétel feltételeit, a páLyazati kiíľást magamÍa nézye kötelezően
elfogadom.

Nyilatkozom, hogy a helyiséget megtekintettem) az ái|apotátmegismeľtem és azt elfogadom'

APáIyźzathoz mellékelt bérbeadási szerződés szclvegét megismeľtem és elfogadom.

Kij elentem, hogy Magyaľors zttgoĺ bérleti j o gviszony létesítésére j o go sult vagyok.

Kijelentem, hogy a pá|yázati đokumentációban szereplő 60 napos ajánLati kötöttséget
vállalom. Amennyiben a Kiíró az ajén7atok bírá|atát elhalasztotta, ugy ,,'ä[ďo''' az ajan1ati
kötöttség ugyanannyi nappal tĺjľténő meghosszabbítását.

Budapest,

ą.
/€

aján7attevő aláírása l cégszerí a|áírás

fazekasnevl
Írógép
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6. számú melléklet

a Budapest YIII. kerület, Krúdy u. 3. szám a|atti,36713|0tV3 és a 36713 t0/N4 helyľajzi
számú nem lakás céljáľa szolgálĺĎ helyiségek béľbeadása

NYILATKOZAT

Kiíľĺóval szemben fennálló tartozásróll, továbbá adó és adók mĺódjára behajtandó
kőztartozásről

Alulíľott ....... (mint a.....
.1..... .... Űogi szeméIylszervezet neve) vezető tisztségviselője) kijelentem, hogy az
ajánlattevőnek,

- Kiíľóval szemben bérleti/hasznáiati-, kapcsolóđó konlzemi- és ktilĺinszolgáltatási díj
tartozása * vanJ nincs;
- Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kĺitelezettsége * van/ nincs;- Kiíľóval szemben adótaľtozása * van/nincs:- Kiíróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása

melyeket az aLábbi okiľatokkal igazolok:

* van/ nincs,

I

2.

3.

továbbá kíjelentem, hogy adó és adók módj ára behajtanđő köńaÍtozásom nem áll fenn,
melyet a 30 napnálnem régebbi NAV által kiáltított nullás igazolással igazolok.

Budapest,

aj án|attev ő alźtfu ása/ c é gszeríi a\áir ás

A *-gal jelolt ľésznél a megfelelő szöveg aLáhűzanđő.

w.ŕ
ęrr
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7. szĺímú melléklet

a Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 3. szám a|ztti,36713l0lV3 és a 36713l0lÁJ4 helyľajzi
számű nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadása

NYILATKOZAT

Pénzĺĺgyi alkalmasságľĺíI

Alulírott ...... (mint a.....
.... Űogi szemé|ylszewezet neve) vezeto tisztségviselője,) kijelentem, hogy a

pźůyźzat targyat képező ingatlan bérleti díjanak megfizetéséľe képes vagyoWaz źlta|arn
képviselt jogi szemé|ylszervezet képes, a bérleti-, koziszemi és ktilönszolgá|tatási díj
megfizetéséhez sziikséges anyagi eszk<izök a rendelkezésre állnak.

Budapest,

aj źnlattev ő cé gszeru aláír źsa

1,'28
Ą{

fazekasnevl
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8. számú melléklet

a Budapest VIII. kerůilet, Krúdy u.3. szám a|atti,36713/0lV3 és a 36713l0lV4 helyrajzi
számú nem lakás céIjáľa szolgáló helyiségek bérbeadása

NYILATKOZAT
a bankszámlaszámľĺíl

A pźiytnati felhívás visszavonása, a pá\yázati eljĺĺrás eredménýelenségének megáIlapítása,
illetőleg _ az ajćn7atok elbírálását követően _ más ajánlattevő nyeľtessége esetén kérem az
á|talarn/ a jogi szeméLylszervezet źital beťĺzetett ajánlati biztosíték összegét az alábbi
bankszĺĺml aszámr a vis szautalni :

B ankszĺáml av ezető péĺuíntézet:

BankszámIaszám:

Bankszámlával rendelkezni jogosult:

(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

aj ánlattevő a|áir ása/ cégszeľű a|źtírts

4ű,p'
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9. számú melléklet

a Budapest VIII. keľĺilet, Krúdy u.3. szám alatti, 367t3l0tV3 és a36713t0lV4 helyľajzi
számrĺ nem lakás céIjáľa szolgáló helyiségek béľbeadása

NYILATKOZAT

Alu1írott ..... (név), mint a

;ő-:,:^;igl;;;*;;;;"ĺ:ff'":íffiiľff'T1ilff,\")u'IĹ'i.3"ł:1íträJ;T]"d?'ľť;ł:;lä''.]
pontjaszerintiát|áthatőszewezetĺekminősül.

Atlátható szervezetnek minősül :

b) az oĺyan belfi'ldi vagy ktilftildi jogi személy vagy jogí személyiséggel nem ręndelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a k<ivetkező feltételeknek:

ba) - a nyilvánosaĺr műkĺ'dő részvénýiírsaság kivételével -
ťĺnansziĺozása megelőzéséről és megakadá|yozásőtll sző|ó
megismerhető,

bb) azEuĺópai Unió tagállamtban, az Európai Gazdasźęi Térségről szóló megállapodásban részes államban, aGazdasági
Egytittmiĺködési és Fejlesztési Szervezet tagźů|amźban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, ameilyět
Magyaľországnak a kęttős adóďatás elkerüléséről szó|ó egyezménye vaÍl'

bc) nem minősül a társasági adóról és az oszta|ékadőról szóló törvény szerint meghatarozott ellenőrzött külÍöldi tarsaságnak,

bd) agazdá|kodó szervezetben közvetlenül vagykozvetetten tcibb miĺt25%o-ostu1ajdonnal, befolyással vagy szavazatijogga|
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodi: szeÍvezet tekintetében a ti1, tĺ1 és-bc) a|pont.ż.řňtĺ
feltételek fennállnak;

c) az a civil szeťvezęt és a vízi tarsulat, amely megfelel a következó feltételeknek:

ca) v ezetó tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet é,s avizi taľsulat, valamint ezekvezető tisztségviselői nem átlátható szervezetbeĺ nem ľendelkęznek
2 5%o- ot me ghaladó részes edéss el'

c.c) székhelye azEurópai Unió tagáIlamĺban,az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban, részes államban, a
Gazdasági Együttmiik<idési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, 

^amellyel 
Magyarországnak a

kettős adóztatas elkerüléséľől szóIó egyezméĺye van.

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

bejegyzésérőI,

Kijelentem, a fenti ingatlan béľlęte időszakában a jogi szemé|ylszęrvezet tekintetében nem
terveziink olyan változást, amely miatt a jogi személy/szeÍvezetmiíľ nem minőstilne átláthatő
szervezetnek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben báľmiféle vźitozás miatt a jogi szemé|ylszewezet maľ
nem minősülne átláthatő szervezetnek, a bérbeadó a bérleti szeÍzőđést jogosulĹfelmondani.

tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus
törvény szeľint meghatáÍozltt tényleges tulajdonosa

2.

Buđapest,

ajźn|attev ő a|áír ása/ cé gszeríi aLáít ás

*%
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10. számú melléklet

Apáiyánati dokumentńciőhoz nem kell csatolni, |<izáróllragtájékoztatĺó jellegiĺ!

Helyiség béľleti szeuődés terv ezete

határozatIan ĺdőľe
/egyoldalú kiitelezettségvállalási nyilatkozattal egyĺitt éľvényes/

amely egyrésztőI

a Budapest Főváros VIII. Keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat (1082 Budapest, Baross u. 63-
67. adőszáma: 15735715-2-42 a továbbiakban: onkoľmĺínyzat), mint a bérleménye
fulajdonosa és bérbeadőja(a továbbiakban: Béľbeadő) megbízásából és meghatalmazásábőI
eljaró Józsefuĺáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1083 Budapest, Losonci u. ž, cégszáma: 01-
09-265463, aďőszźtma: 25292499-2-42; képviseli: Bozsik Istvĺán Péteľ vagyongazdálkodási
igazgatő)

másrészről

Cégnév

Székhely:

Cégegyzékszém

Adószáma:

Képviselő neve:

Anyja neve:

Sziiletési helye és ideje:

Telefonszám:

Lakcím:

Személyig.. szźlm:

Lakcímkáľtya szźĺrl:

mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő)

(a Bérbeadó és Bér1ő a továbbiakban egyĺitt: szeruőđő felek) kĺizĺjtt jcitt létre alulírott helyen
és napon az alábbi feltételekkel:

1.

A Buđapest Fővaros VIII. Kerület Jőzsetvźrosi onkorményzat tulajdonát képezí a Budapest
VIII. kertilet, .- .. he|ytajzi szźlm alatt nyilvántartott, a .... szám a|att
talá|hatő ..... fiŕ alapteľĹiletú (tulajdoni lapon: .......l I. emeleten elhelyezkedő nem lakás
cé|jara szolgá|ő helyiség (a továbbiakban: ).

Z( ,/
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2.

A Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuaľos onkoľmźnyzat Képviselő-testĹilete a ...l ... ....
(...........) számú hatáĺozatában döntött a bérleménynek _ tires helyiségként - a Bér1ő részére
nyilvános egyforđulós páLyazat nyeľteseként történő bérbeadásĺíĺőL hatfuozatlan időľe. Erre
tekintettel a Béľbeadó a jelen bérleti szerződéssel bérbe adja, a Bérlő peđig megtekintett
állapotban bérletbe veszi az 1. pontban meghataľozott bérleményeket. A Bérlő kijelenti, a
béľleményeket megtekintette, az ái|apotát ismeri, ań. e|fogadja.
a
J.

A szerzőđő felek rcgzítik, hogy az onkormĺĺnyzatot illetik meg a jelen bérleti szeľződésből
eredő bérbeadói jogok _ ezen beliil a bérleti közmrĺ díj - és terhelik a bérbeadói
kötelezettségek. A Bérbeadó abérbeađás tekintetében az onkormanyzat megbizása alapjźn,
helyette és a nęvében jáľ el. A szeruőđésbőI eredő igények érvényesítésére bíróságok és
hatóságok e|ott az onkormányzat jogosult.

4.

A szerzőđo felek ľögzítik, hogy a Bér1ő a bérleméný ....... céljáľaveszi bérbe.

Bérlő kijelenti, hogy a szerzőďés megkötése időpontjábarL anemzeti vagyonľól szóló 20II.
évi CXCVI. törvény 3. $. szerintí átltLthatő szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, ha a
bérleti időszak a|att a hrlajdonosi szeľkezetében beállott vá|tozás folytĺín maľ nem minősül
átláthatő szervezetnek, a bérbeadő a bérleti szerződést azonnali hatállval és káľtalanítás nélkül
felmondhatja.

A Bér1ő tudomásul veszi, hogy a béľleményekben folytatni kívlĺnt tevékenységgel
kapcsolatban az engeđé|yezo hatóságok, szakhatóságok és közlzemi szolgáltatók (a
továbbiakban egyĹitt: hatóságok) nyilatkozatźú, illetve a jogszabály szerinti tulajdonosi
hozzájaru|ást neki kell megszerezníe. Eľľe tekintettel a Bérbeadó nem szavatolja, hogy a
Bérlő a helyiségben az áIta|a kívant tevékenységet folytathatja. Amennyiben a jelen pontban
meghataľozott tevékenység a Bérlőnek nem felróható okból, az e|őbbi hatóságok elutasító
dĺintése miatt nem végezhetó, a felek a bérleti szerződéstktizös megegyezéssel felbontjfü.

Bér1ő fudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége megkezdése előtt a jelen bérleti
szeľzőđésben megállapított helyiség haszná|ati módja megvá|toztatáséűloz a tfusasház
beleegyező nyíIatkozata szfüséges lehet. Ha a beleegyezést nem kapja meg, a bérbeadóval
szemben kźr- vagy megtérítési igénnyel nem léphet fe|.Ez esetben a felek a bérleti szerułiđést
k<ĺzii s mege gy ezéssel felbontj ak.

A Bérbeadő az I. pontban meghatározott bérleményeket hatérozat|an időľe adja bérbe a
Béľ1őnek.

A bérletijogviszony kezdete: a szerződés kelte

A bérleti díj ťrzetési kcitelezettség kezdete :

A béľleti jogviszony vége: 30 napos felmondási hatándo kikötésével.

"4' ł/
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6.

A szerződő felek a béľleti jogviszony. kezdetén a bérleti díjat . ..,- FtJhő + AFA, azaz
forint/hó + Áľ.a. összegben hatáĺozzźk meg. A Bérlő fudomásul

veszi, hogy a bérleti đíj évente, az ađott év januaľ I-tőI a KSH által kozzéteLt eIőzo évi
inflációs index mórtékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időponÜa.......
januar hónap. A januaÍ havi emelés ĺlsszege februláľ hónapban kerül szám|źnásra.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony brírmilyen megszúnése
esetén a 31. pontban foglalt kiiirítési kötelezettségének nem tesz eleget, a bérleti szerzőđés
megsziinését követő naptól a helyiség tényleges kiĹiľítéSéig a jogcím nélküli haszná|at utźn
havonta, a béľleti jogviszony megszíĺnésének időpontjában irźnyađő bérleti díjjal azonos
összegű hasznáIatí díjat kell megťrzetnie. A használati díjról a Bérbeadó nem állíiki havonta
szélm|źń, csak utólag, a haszĺziati díj megfizetése után. A hasznéiati díjat havonta előre,
minden hónap 15. napjáig kell megÍizetni a bérleti díj megÍizetéséľe szolg alo _ abérleti díjróĺ
kiállított utolsó havi számlén levő _ bankszámlara történő átutalásial. Amennyibeň a
bankszámlaszámvá|tozik a Bérbeadó eľrőltájékoztatást ad. A haszná|ati díj akkoľ tekinthető
teljesítettnek, ha az a targyhőnap 20. napjáig a Bérbeadó bankszĺámlájan jóváírásra keľĹil. A
hasznźt|ati đíj késedelmes fizetése esetén a Bérbeadó a Polgari Törvénykönyvben
meghatarozott késedelmi kamatot szrámíti a fel.

7.

A Bérlő egyéb ťrzetési kötelezettségei:

Vízéscsatoľnadíj lváItozől A szerzodés kötésekor ....,-Ft/hó + ÁFA, évente a
bérbeadó á|ta| meghatáĺozott összegľe vźitozik. A
Szolgáltatóval kdtött megállapodás alapjźn fizetendő.
Amennyiben a helyiségben új vízóralvízőrźlk felszerelése
megtöľténik, és a Szolgáltatőval kĺĺtcitt megĺillapodást a Béľlő
bemutatja, az átaltnydíj tĺiľlésľe kerĹil. Az átalány.díj összege
egyénileg (az adott hźze|szźłnolás alapjan) keriil kiszĺímolásra.

Szemétszállítás díja:

Aramdíj lváItozől

A szetződés kĺitésekor Z.O9I,-Ftlhló + ÁFA, évente a bérbeadó
által meghat áĺ ozott ö s szegre v á|tozik.

A S zol gáltatóval k<itött me gállapo d ás alapj án fizętenđł| .

Gázszo|gá|tatás dfia lváltozőlŁ Szolgáltatóval kötĺjtt megállapođás aIapjźnťĺzetendő.
Fűtésszolgá|tatás lvźitozől Szolgáltatóval kötĺitt megĺíllapod ás a|apjánťlzetęndő.
A fizetési kĺitelezettség összege a vonatkozó ľendeletekváltozásaesetén módosul.
A Bér1ő az előbbi ťrzetési kötelezettségek teljesítését vállalja.
8.

A Béľlő a havi bérleti díjat havonta előre, a tźrgyhőnap 15. napjáig kĺiteles megťlzetĺi, a
Bérbeadó nevében kiállított szźĺria a\apjźn, u s,ź*'|áo szereplő uantszrĺml áĺa. Abankszrĺmla
szttma a bérleti szetződés megkĺitésének időpontj ábarl |043387-00028864-00000008 (K&H
Bank ZÍt). A bankszám|a száma a bérleti szerződés idoszaka a|att vtůtozhat, anelyrőI a

F,ŕ'f 4,,Iĺ oođJ
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Bérbeadó tźĄékońatja a Bérlőt. A Bérlőt a bérleti díj az 5. pontban szeľeplő időponttól teľheli.
A Bér1ő a bérleti díjat abban az esetben is k<jteles havonta megf,rzetni, ha a havi sztlm|źú.
valamilyen okból nem kapja kézflez. Ez esetben a bérleti đíjat az eloző havi számlan levő
bankszámlaľa köteles átutalni. A bérleti đijfizetés akkoľ tekinthető teljesítettnek, ha az a
tátgyhőnap 20. napjáíg a Bérbeadó bankszámlájan jőváitásra kertil. Amennyiben a Bérlő a
ťĺzetésí kötelezettséget helyte|en sztm|áĺa ťlzetí be, az nem számít teljesítésnek. A Bér1ő
késedeImes fizętése esetén a Bérbeadó a Polgáľi Törvényktinyvben meghatáĺozott késedelmi
kamatot szźtmítjafel.

Ha a külön szolgá|tatások díját a Béľbeadó szźm:ťlźzza a Bér1ő felé, azt a Bérlőnek a számlźľ-
szereplő hatĺáridőig kell źfifta|ĺĺa a megjelöLt szám|ára. A fizetéssel és késedelemmel
kapcsolatosan egyebekben a bérleti díjľa vonatkozőak az irányadőak.

9.

A Bérlő hozzäjarul a|thoz, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben szereplő adatait
nyilviántaľtsa.

10.

A Bér1ő hozztljarul at.lhoz, hogy bérleti díj, köziizemi díj, használati díj és egyéb hátralék
esetén _ ha a ťĺzetési kötelezettségének nem tesz eleget _ a Bérbeadó a jelen szerződésben
szerep 1ő adataít követęlé sk eze|ő cé gnek ki adj a.

11.

A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj, közmiĺ díj, késedelmi kamat
vagy a kĺlvetelés beszedésével kapcsolatos költség merül feI, az źita|a a Bérbeadónak
beÍizetett cisszeget a Béľbeadó etőbb a költségekľe, majd a kamatokľa, ezlltćn a bérleti díj,
majd a kdztizemi ďijtartozźsraszámolja el.

12.

A Bérbeađó a béľleményeket ź/radźs _ átvételi eljaľással adja biľtokba, amennyiben a Béflő a
je|en szeruődés hatályba lépéséhez szfüséges feltételeket teljesítette. A felek az átadás-źúvéte|i
eljĺáľás során jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rogzítik a bérlemények á|Iapotát, a
mérőórrák á||ásáú, valamint minden, a bérlettel kapcsolatosan rögzíteni sztikséges körtilményt.

13.

A Béľbeadő szavatoL azért, hogy haľmadik személynek nincs a helyiségľe vonatkozó olyan
joga, amely a Bérlőt a helyiség biĺokbavételében, zavarta|anhaszná|atban akadályozza,vagy
kor|źiozza.

14.

A bérlet tartałna alatt a Béľbeadó gonđoskodik a Bér1ő trĺľési kötelezettsége me|Lett, az
életveszélý okozó, az ingat|an á||agátveszé|yeztető' a helyiség rendeltetésszeľű hasznźlatát
lényegesen akađáIyoző, a Bérbeadót teľhelő hibák kijavításĺíĺól. A Bérlő e munkálatok
elvégzésétabéľbeadóvaltcjrténtmegállapodásalapjanáB,á|Ia|hatja.

15.

A Bér1ő kijelenti, hogy a Bérlemények |<tzfuőIag a 4.pontban megjelölt tevékenységének
végzése céljából veszi igénybe.

A Szerződő felek rogzítik, hogy a Bérlő źita| a bérleményekbe történő befogadáshoz,
ďbérletbe adáshoz, a helyiség cseréjéhez, a béľleti jog átnńazásźůloz a bérbeadó íľásbeli
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hozzájarulása, valamint a Béľbeadó és Bérlő ezzeI kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti
szeľződésmódosítás) szfü séges.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a további hasznéiatba latbérletbel adás kapcsźn l<lzárőIag
teľmészetes személlyel, valamint aĺemzeti vagyonĺól szőIő 2011. évi CXCÝI. tcirvény 3. $(1) bekezdés 1. pont szerinti át]rźúhatő szervezettel köthet szerzőđést. Tudomásul-veszi
továbbá, amennyiben a vele szerződott félfulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okból olyan
változás ál1 be, amely alapjan mĺĺr nem minősül éúIźúhatő szervezetnek, köteies vele szemĹen
a bérleti szerzođést azomalihatá||ya| felmondani. E téný ahasznźiatba la|bér|etbe/ adásrő|
szőIő szerződésben rcgzitenie kell. Az előbbiek elmaľadása esetén a Bérbeadó a Bérlővel
szemben a bérleti szerzodést azonrĺali hatá|Iyat felmondhatja. A bérlemények bérleti joga
|<lzaľőIag a Bérbeadó hozzájaraLasa mellett nlhźrhatő át másravagy cserélheto el természetes
személlyel vagy a nemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdésben
me ghatáro zott źttléúhatő szew ezetteL.

16.

A Bérlő kötelezettséget véila| aĺľa, hogy a helyiség biľtokba adását követő 8 napon belül,
amennyiben a helyiség rendelkezik kozmu ellátottsággal, kezdeményezi a helyiségekben a
sajĺít költségén a vízőra felszerelését/hitelesítését, Lejfuő víz&a/vízőrak cseréjét (a=cserével
kapcsolatos költségek vá||a|ásttvaL), vagy a nevére tĺjrténő źúírását valamint valamennyi, a
bérlemények használatźůloz a Bérbeadó szerint szfüséges szolgáltatásí szerződés megkoiését
(a továbbiakban: szolgáltatásí szerződés) a Fővárosi Vízművek Zrt-vel, a Díjbesze đő Zrt-ve|,
az ELMIJ Zrt-veL, a porÁv Zĺt-ve|, a Gázmuvek Zrt-vel és egyéb śzoĘá|tatőva| (a
továbbiakban: Szolgáltató), és a szoIgźitatási szeruőđés megkötését a Bérbeaĺo rěle 60 napon
belül a szoLgáItatási szeruődés egy máso|atőnak źúadásávaI igazolja.

A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a Béľbeadó a bérleti jogviszony fennállása a|attkiván
közmú méróőrát felszeľeltetni a béľleményekben, anttt]rnik_otótes, ésä mérőóra felszerelését
követő 8 napon belül a saját nevébeĺ a szo|gáltatási szerz(5dést meg kell k<itnie, a megkĺités
tényét pedig a szoIgá|tatási szerzőđés egy másolatának megküláésével kell igazo|nia a
Bérbeadó felé.

A Bérlő vá||a|ja, hogy a szo|géitatási szerződésekben szereplő, illetve a szo|gá'Itatő áIta|
kiszám|tzott szo|gá|tatási és egyéb díjakat a bérleti jogviszony- jelen szerzőđés ś. pontjában
szereplő - kezdeti ídőpontjátó| a szerződésben, illetvę a szźnriában szereplő naia,iďaig a
szo|gáltatók ľészére rendszeresen me sfi zeti.

17.

A Szeruődő felek rogzítik, hogy a Bérlő a bérleti szerzőđés megkötését mege|őzően a
Bérbeadó á|tal megá|lapított bankszĺáml ára az aján|ati biztosíték összegével csökkentett 3 havi
bruttó bérleti díjnak megfelelő, >>g>>>>l>z>>>>>>- Ft összegű óvadékot megfižetett.
A Bérbeadő az ővadékot a Bérlő által meg nem fizetett bérleti díj, a kiczuzemi díj vagy
kaľokozás esetén a karta|anitás kiegyenlítésére, valamint ezek kamataiľa és k<iltšégeřä
szabadon, a Bér1ő hozzájnu|ása nélkĹil felhasznráIhatja. Ez esetben a Béľlő köteles az
óvadékot az eređeti tlsszegľe a Bérbeadó írásos feihĺvasától számított 8 napon belül
kiegészíteni.
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A beťrzetett óvadék összeg nem kamatozik és a bérleti szerződés megszűnése kapcsiín a
helyiség Bérbeadónak tciľténő visszaadását követő 30 napon belii1 visszaj ar a Bérlőnek, ha
ekkor nincs senĺrriféle lrátľaléka, és a béľleményeke újľa hasznosítható áilápotban adja víśsza
birtokba a Bérbeadónak. Amennyiben a helyiség visszaadásakor a Bérlőnek az
onkormanyzat, vagy a Bérbeadó felé a bérlemérmyel 

-kapcsolatosan 
lejáľt tartozása van, a

tarlozást a Bérbeadó az ővadékosszegéből levonhatja.

18.

A Bérlő köteles a béľleményeket és a berendezési targyaít rendeltetésszerĺĺen haszná|ni,
valamint gondoskodni a beľendezési tfugyakban, - ideéľtve az épi1et szerkezeti elemeiben,
vezetékekben, épület-felszeľelési tĺíľgyakban - mind aŁ'lzárő|agosan használt, mind a közösen
hasznét|t helyiségekben a saját, vagy a bérlemények használatáĺa ve|e egytitt jogosított
személyek magatartása folýan keletkezett hibĺík kijavításaľóI és azokozott kĺáĺ megtérítéséről.

A Bérlő köteles az á||agmegóvás érdekében a bérleményeken beltil felmeľĹilő kaľbantaľtási,
javítási munkákat saját költségén elvégezni. A bérlemények burkolatainak, ajtóinak,
ablakainak és a bérlemények berendezéseinek, a poľtálnak az üzlethomlot<zátnat a
karbariartásával, illetőleg azokpőt|ásával, cseréjével kapcsolatos költségek viseléséľe a Bérlő
k<lteles. Ettől a felek kĹilön megállapodásban eltérhetnek

A Béľ1ő az épu|etbęn levő tĺ'bbi bérlő' a szomszéđok, valamint a lakók nyugalmát és
munkáját zavatő tevékenységet nem folytathat. A Bér1ő, atagtrai, dolgozói, üzÍetipartnerei
sem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a tĺjbbi béľlő, a szomszéđok, valamini a lakók
nyugalmát vagy munk áj át zav Ą a.

A Bér1ő köteles a bérlemények kĺjzvetlen köľnyezetében akáľ a bérlő vagy tagsa, dolgozói,
lůzleti paľtneľei, iigyfelei által tanúSított, a kĺizösségi egyiitté1és kĺivetelňényeivel kirívóan
ellentétes magataľtásokat, az önkoľmányzat kĺ'zterĹilet felügyeletét e|Iáiő szerve felé
haladéktalanul bej elenteni.

A Bérlő a bérleményekben l<lzarő|ag az źitala beszerzet., a tevékenységhez sziikséges
engedélyek (p1. műkĺldési engedély, építési engedély, hasznźiatimődvá,|toztatas_be|eértvčaz
energia igéný is) bitokában kezdheti meg a tevékenységét. A bérleményekben csak a
szerződésben foglalt tevékenység e||źtásźůloz szfüségeš gépeket és 

.beľendezéseket

tizemeltetheti. Azüzemeltetés a saját kockźzatáĺa, felelősségéľe és ierhére történik.
A Bérlő tuđomásul veszi, amennyiben a bérleményeket a Béľbeadó felhívása ellenéľe nem
hasznźija a 4) pontban meghatfuozott célľa, a Bérbeadó jogosult a béľleti jogviszonyt
felmondani.

19.

A bérlő tulajdonában á||ő, a bérleményekben levő vagyontaľgyal<ra, valamint a
tevékenységből eredő kĺĺľokľa a Bérlő kötelis biztosítást kötni, es a bizosÍtási kötvényt
köteles a bérleti szerződés megkötését kĺjvető 90 napon beliil a Bérbeadónak bemutatni.

26. ł
?^^
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20.

A Bérlő saját kĺiltségén koteles gondoskodni:

a) a béľleményeket, a bérleményekhez tartoző eszkozok, berendezések á||aganak
megőrzésérő1,

b az épület továbbá a közös haszná|atra szolgáló helyiség és területek tiszttntartásáľól és
megvilágításaľól, ha ez a Bérlő tevékenysége miatt válik szfüségessé,

c) a tevékenységével kapcsolatban keletkezetthźlztaÍtźlsi és ipaľi hulladék eIszźi|ításźlĺő|,

d) az épiilet olyan központi beľendezéseinek karbarÍartásaról, amelyeket a Bérlő
|<lzárőIagosan használ, illetőleg taľt iizemben'

e) a helyiségekhez esetlegesen tartoző ijzlethomlokzat, kirakatszekľény, védőtető,
ernyő szerk ezet, bíztonsági berendezések karbarÍartásaľól,

f) a helyiségekben folýatott tevékenység kĺirében felmertilő felújításról, pótlásľól, illetőleg
cseréről,

g) miĺkĺĺdésével összefiiggő hatósági engedélyek bęszerzéséről, valamint
h) ha a bérlemények előtt jĺĺľdavan, annak atísztántaftásaről.

Đ a hatósági, ttĺzvéđelmi, balesetvédelmi és polgáľi védelmi előírások maľadéktalan
betaľtásáról.

j) a béľleti szerződés megszűnését k<ivető 15 napon beltil a cégnyilvríntaľtásból törĺjltetni a
székhelyként illetve telephelyként bejelentett bérleményeket, és ezt aBérbeadó feló igazolni
k) mindaa, amit jogszabályok előíľnak.

2r.

A Bérlő a bérleményekben csak a Bérbeađó előzetes írásbeli engedélye a|apjarl végezhet
báľmifele éta|akítást, beleéľtve tevékenysé géhez szfüséges 

'uj'ĺt 
tóltsegen végezendő

áta|akításokat is.

Az áúa|akitási munkálatokhoz szfüséges hozzźtjara|ások és hatósági engedélyek beszetzése a
Bérlő kötelessége.

A Bér1ő tudomásul veszi, báľmifele źLtalakitźLsi, felújítási, karbantartási munka _ beleéľrve a
béľlemények szetződéskcitéskor megismeľt á||apotźłnoz képest szĹikséges állagmegóvó, javító
és karbantaľtási munkiákat is _ ellenéľtékéneĹ bérleti a6ua tĺirte,6 b",,{^ítisźra, ku.i,,
igényléséľe, illetve emiatt a bérleti díj csökkentésére csak á munka megkezdés ét me'előzĺSen
a Bérbeadóva| e|őzetesen tĺjľtént megállapodás a|apjźnvan helye.

A Bérlő éľtékn<ivelő bervhźnásait jogosult _ a Bérbeadóval ezeke tĺjľténő megegyezés
hianyában pedig kĺjteles - aszerzőđés megszűnésekor a béľlemények á|tagaĺlak sérelme nélkül
leszerelni, illetve kdteles a |eszere!éssel okozott állagséľelmęt a Bérbeadónak meglénteni, az
eredeti á||apotot helyreátlítani. A Bérbeadó a Béľlő ortékncĺvető benlhazásainak megtérítésére
akkor kciteles, illetve abban az esetben kĺiteles jogalap nélküli gazđagodás címén a Béľ1ő
lészýre pénzösszeg megfizetésére, ha aberuhazáshoż vágy éľtéknövelő rnuok'ĺho, eLoző|eg a
Bérbeadó hozzájáru|t" és abban a felek írásban megállapodtak. A Bér1ő i1yen címen bérleti
díjba tĺĺľténobeszámításra csak akkor jogosult, ha a Ěerbôado ehhez e!őzőIeghozzájaru|t. nę
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22.

A Bér1ő az épilet homlokzatźn- a tÁrsashlŁban lévő helyiség esetén a tźnsashźn közgýlése,
tíszta <inkoľmiányzati tulajdonú hazban lévő helyiség esetén a Bérbeadó előzetes engedélyével
és az áItala jóvahagyott helyre és kivitelben _ csak olyan cég!źtblét, emblémát, reklámot,
légkondicionáló berendezést, szellózo kivezetést helyezhet ol, amely a vonatkozó
jogszabá|yoknak megfelelő. Az építési engedély köteles céglábla, embléma, ľeklám,
légkondicionáló berendezés sze|Lózo kivezetést kihelyezése ezen felĹĺl jogeľős építési
engeđély biľtokában helyezhető el. A tlársashźz vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkiil,
vagy építési engedély nélkül kihelyezett dolog esetén a Béľbeadó a béľleti szeruóďést
felmondhatja.

A tisńa önkormiányzati fulajdonú házbarl lévő helyiség estén Bérbeadó a reklám
enge déIy ezését b érleti díjhoz kötheti.

23.

A Bérlő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonľól sző|ő20t1. évi CXCVI. törvény 3.$ (1) bekezdés
1. pont b. alpontja a|apján átlźthatő szewezetnek minősül . Eú. a ténfi a Bérbeadónak átadott
cégkivonattal igazolja. Vállalja, hogy a bérleti szerződés tartana alatt a tulajdonosi
szerkezetén nem váItońat olyan módon, amely a|apjan mźr nem minősül átlathatő
szervezetnek. Tudomásulveszi, hogy amennyiben a tulajdonosi szerkezetében történt vźitozźs
miatt vagy egyéb okból mĺáľ nem minősül át|áthatő szewezetnek, a Bérbeadó a jelen
szer ző dést azonna|i hatá||y a| felmondhatj a.

Bérlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező váItozást köteles a
cégbíľóságí váItozásjelentési kérelem benyújtását követő 15 napon belül a Bérbeadónak
bejelenteni. Hasonlóképpen közölni kell a szerződésben szereplő bankszĺĺmlája megszűnését
és azi$ bankszámlaszźtmát. Az ennek elmulasztásából eredő klíľokéľt a Bérlő felel.

Az értesítéseket a Szerződő Feleknek a szeruőďésben rĺigzített székhelyére lehet érvényesen
kézbesíteni kézbesítővel és postán. A felek rogzítík, amennyiben a Béľlő a székhelyében
bekcivetkezet1váItozást a Bérbeadónak nem jelenti be, a Bérbeađo áIta| az utolsó ismert címľe
ktildött leveleket a Bér1ő áIta| kézheirvettnek kell tekinteni.

A Szeruődő Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megküld<jtt ktildeményt a
kézbesítés megkísérlésének napjan kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt
meglagaďja. Ha a kézbesítés azért vo|t eľedménýelen, meľt a cimzett az fuatot nem vette át laz

''nem 
kereste'', ,,elköltözött,, vagy ,,ismeretlen helyre költözött'' jelzéssel érkezett vissza/ az

íratot annak visszaérkezése napjan kell kézbesítettnek tekinteni.

24.

A Bér1ő a tudomásra jutástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Bérbeadónak, ha
vele szemben felsziímolási vagy csődeljaľás indult, vagy avégelszárlolását hatźrońaeI.
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25.

A bérleti jogviszony az 5. pontban meghatarozottkezdeti időponttcil haÍározatlaĺr i.deig taľt.

26.

A Szerzőđő Felek báľmelyike jogosultak a béľleti szerzodést indokolás nélkiil 30 napos
felmondási idővel felmondással felmondani. A felmondás a hónap utolsó napjaraszólhat.

27.

A Bérlő rendkívüli felmondással szĹintetheti meg a jogviszoný , |la a Béľbeadó a jelen bérleti
szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

28.

A szetződo felek rögzítik, hogy a lakások és helyiségek béľletéľe, valamint az
eliđegenítésiikre vonatkoző egyes szabályokľóL szőIő 1993. évi L)O(WII. töľvény 25. $-a
szeľint a bérleti jogviszony Bérbeadó részérő| töľténő ľendkívtili felmondásának van helvě a
következő esetekben és móđon:

a) Ha a Bérlő a bérleti díj fizetésre megállapított iđőpontig a béľleti díjat nem ťlzetí meg, a
Bérbeadó köteles a Bérlőt - a kĺivetkezményekĺe figyelmeztetéssel _ a teljesítésľe írásĹan
felszólítani. Ha a Bér1ő a fę|sző|itělsnak nyolc napon beliil nem tesz elelet, a Bérbeadó
további nyolc napon belül írásban felmondássat élhet. A felmondás az ęlmulašztott hatiíľnapot
követő hónap utolsó napjaraszőIhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenĺjt napnál.
b) Ha a Bérlő magatntása szo|gźi a felmondás alapjául, a Bérbeadó köteles a Béľlőt _ a
következményekre figyelmeńetéssel _ a magataľtás megszĹintetésére vagy megismétlésétől
vaLő taĺtőzkodásra a tudomásaľa jutásától szźmított nyolc napon beliil íľášban felszó1ítani. A
felmondást az a|apjźn| szolgáló magatartás folgatásaról vagy megismétlését ő| szźlmítottnyo1c
napon belül írásban kell kcjzĺjlni.

29.

A 28. pontban meghatáľozott jogszabályi rendelkezésekre tekintettęl Bérbeadó rendkívĺili
felmondással sziintetheti meg a béľleti jogviszoný kültjnösen akkor, ha a Bérlő
a) A bérleményekben a szfüséges engedélyek hiányában kezdi meg atevékenységet,
b) A bérleményeket nem a je|en szerződésben meghataľozott cébahasznáija, vagy másnak a
Bérbeađó hozzájáĺulása nélkül részben vagy egészben haszná|atta átengedi,iugy *,u u
Bérbeadó hozzájaru|ásźúlozkötött báľmilyen szeruőđéstkot,hozzáĄaru1ás ne]nĺ.
c) A Bérbeadő részére fizetendő béľteti díj,konizemi díj, káĺtétítés, illetve egyéb fizetési
kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, és a Béľbeadó írásos _ a felmondás kitátásba
helyezését is tartalmazó - felhívásźľa a fizetési kötelezettségének a fe|szőLítás kézhezvételét
k<ivető 8 napon belül nem tesz eleget.

d) A bérleti szerződés megkötését követő 8 napon beltil nem kezdemény ezi, vagy a Béľbeadó
felhívását követő 8 napon belül nem íntézí avizőranevére történő átirását,valamint nem köti
meg a bérlemények használatźúloz sztikséges valamennyi szolgáitatási szerzodést, vagy a
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szolgźitatő felhívásában szereplő hatáľidőn belül a szo\gá|tatźtsi szerzódések szfüség szerinti
módosítását, vagy ezek megkötését az e|(|bbi hatáľidőn belül a Bérbeadó felé a szerződések
egy másolatźnak leadásával nem igazolja. Meghiúsítja, ill. akadályozza az tLj mérőőra
beszerelését.

e) A szolgáltatási szerződésekben szeľeplő, illetve aszolgáItatő áIta|kiszźnrúázottszoLgéůtatási
és egyéb díjakat a bérleti jogviszony kezđęti időpontjátóI a szeruőđésben, illetve a szálriélbarl
szereplő hataridőig aszol,gáltatő rész&e nem fizeti meg.

f Abeťĺzetett óvađék részbeni vagy egészbeni felhasznź.irása esetén azt az eľedeti ĺisszegre a
Bérbeadó íľásos felhívásától' szénĺított 8 napon beliil nem egészíti ki.

g) A bérleményeket és berendezési télrgyait nem rendeltetésszeľĺien hasznćija, az ezekben
áLtala okozott hibakat a Bérbeadó felhívására, 8 napon belül nem javítjameg, i11. a káľt nem
téľíti meg a bérbeadónak.

h) A Bérbeadó felhívása ellenére nem végzi eI az á||agmegóvás érdekében a béľleményeken
belül felmerülő felúj ítási, kaľbantaľtási, j avítási munkákat.

i) A bérleményekben a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül végez tta|akítástvagy bóvítést. A
tfusasház, Yagy a Bérbeadó előzetes engedéIye nélkül, vagy építési engedély nélkül helyez ki
reklámot illetve cégtźh|át,légkondicionáló berendezést, szel|őző kivezetést.
j) A bérleményeket tgy hasznáIja, a Bérlő, a tagsai, a dolgozői, az uzLeti paľtnerei olyan
magatartást tanúsítanak, amely az épiletben levő másik bérlőt, lakókat, szomszédokat, a
tevékenységében zavafia vagy veszé|yhelyzetet. teremt, és ezt a magatartásźú a Bérbeadó
felszólítását követő 8 napon belril nem sziinteti meg.

k) A Bérlő a bérlemények közvetlen köľnyezetében aktr a bérlő vagy tagsa, dolgozói, tizleti
paľtneľei, tigyfelei ź.Jta|tanusított' a kdzösségi egyĹittélés követelményeivel kiľívóan ellentétes
magatartásokat neki felróható okból az önkoľmányzatkozterilet felrigyeletét ellátó szeľve felé
nem jelenti be.

l) A bérleményeket a Bérbeadó felhívása ellenéľe sem haszná|ja, í||. nem rendeltetésszerĺien
hasznát|ja,

m) Nem kĺjt biztosítást a bérleményekben levő vagyontárgyafua, vďamint a tevékenységéből
eľedő kĺĺrokľa, a kötvényt a Bérbeadónak a szerződésben meghatĺĺľozotthatźridőn belüinem
mutatja be, és mindezt a Bérbeadó felhívása ellenére 8 napon belülnem pótolja.

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

o) A székhelyében, lakcímében bekövetkezęttvá|tozást nem jelenti be a Béľbeadónak
p) Nem engedi be a Bérbeadó képviselőjét a bérleményekbe a ľendeltetésszerií hasznáIat
ellenőrzése, illefue a Béľbeadót terhelő felújítási munkĺĺk végzése érđekében, ill. ezek
vé gzés éb en akadá|y o zza.

q) A jelen szetzodésben foglalt esetękben.

30.

A béľleti jogviszony egyebekben a 34. pontban hivatkozott jogszabá|yok által szabźiyozott
esetekben szűnik mes.

31.
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A bérleti jogviszony bármilyen megszűnése esetén a Bér1ő köteles a bérleti jogviszony utolsó
napjĺĺn a bérleményeket kiĹirítve, tisztán, az átvételkori felszereltséggel, a Bérbeadó
képviselőjének átadni. A felek az átađott bérleményekľől állapotfelvételt és helységle|tért,
taĺta|mazőjegyzőkonyvet vesznek fel. A Bérlő hozzájárul a}lhoz, hogy amennyiben a béľleti
jogviszony megszűnését kĺivető 8 napon beliil ingóságaitól kitirítve nem hagyj a eI a
bérleményét, abétbeadó illetve képviselője jogosulttá váLik arľa, hogy a helyiséget felnyissa,
az íngőságokat a béľlő költség&e e|szá|lítsa, és a bérleményeket birtokba vegye. A Béľbeadó
az ingőságokon tĺjrvényes zálogjogot szerez a hátralékos bérleti és hasznáIati díj, valamint a
jaľulékai eĘéig.

JL.

Ha a béľlemények korábban a Bér1ő székhelyeként vagy telephelyeként a cégbíróságon
bejelentésre került, a béľleti jogviszony megszűnését követő 15 napon belül a bérlő kcitel es ań,
t<jröltetni.

aa
JJ.

A Bérlő a bérleti jogviszony bármely okból tĺjľténő megsziinése esetén csere helyiségekľe
nem tarthat igényt. Karta|antásra abban az esetben tarthat igényt, ha a bérleti jogviszony _
részérőI töľténő _ felmondásáta a Bérbeadó szerződésszeqése miatt kerĹilt sor.

34.

A jelen béľleti szeruőďében nem szabźiyozo|t kéľdésekben a lakások és helyiségek bérletéről
sző|ő |993. évi LXXVII. törvény, a nemzeti vagyonľóI szőIő 20II. évi CXCVI. törvény, a
Polgĺáĺi Törvénykönyvről sző|ő 20|3. évi V. tĺirvény, valamint az onkorményzattulajdonában
álló nem lakás céljaľa szo_IgáIő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l2O|3 (VI.20.)
Budapest Józsefuaľosi onkormĺĺnyzatí renđelet mindenkori vonatkoző ľendelkezései az
iľĺányadóak.

35.

Szerzőďő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peren kívĹili megállapodással kíséľlik
meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eľedményre, a bérlemények helye szerint illetékes
bíróság kizárőIagos illetékességét kĺitik ki.

36.

A Bérlő kijelenti, hogy a jelenszerződésben foglalt k<itelezettségeivá||a|ásaľa kÓzjegyző előtt
egyoldalú kötelezettségvállalási ĺý|atkozatot ít aIá. Ez a|apján bírósági végrehajtásnak van
helye. A béľlő tudomásul veszí, amennyiben az egyoldaltkote|ezettségvállalási nyilatkozatot
{. jelen bérleti szerz(5đés a|źitását követő 5 munkanapon belül nem írJa a|á, az
Önkormányzatnak, illetve a Bérbeadónak a Bérlő kijelöléséľől szóló jognyilatko zatához va|ő
kcltĺittsé ge me g sziĺnik, a j el en b érleti szer zó đés a hatáLy źń v eszítí.

A Szerziĺđő Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból minđenkor fennálló bérleti díj,
kcizmű díj és egyéb tartozás mértékét a Bérbeadó szźlm|ái, nyilvantartásai, könyvei alapjan
késziilt kozjegyzői okiratba fogtalt ténýanrisítvarly igazo|ja, amelynek elfogadásáta a Fiiek
je|enszerződésa|áfu ásávalkötelezeĹtségetvállalnak.

){/
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A Szerzódő Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó a koż1egyzőtő| a teljesítés
kĺjtelezettség |ejźĺrta, a bérleti jogviszony megszĺĺnése megállapításanak ténýanúsítvźnyba
foglalását is kérheti, amennyiben a bírósági nempeľes e|jźráshoz eľre szĹfüség van.

A Szetzőđő Felek a felkért kozjegyzőnek a titoktaltási kötelezettsége aIőI a felmentést
megadják, abból a cé|bőI, hogy a fenti egyoldalú kĺitelezettségĺáIlalási nyilatkozatot, iII. a
ténýanúsítváný elkészítse.

A Szerzódó Felek rogzítík, hogy egyoldalú kotelezettségvállalási nyilatkozat és a
ténýanúsítvany kĺiltségei a béľlőt terhelik.

37.

A Szerzoďő felek rogzítk, hogy a lakások és helyiségek béľletéro| szőIő 1993. évi LXXVil.
törvény 11/A. $ (1) bekezdése és a 95. $ (2)bekezdése éľtelmében 2016. januríľ 1. napjától a
Béľbeađó a nem lakás céljaĺa szolgéůő helyiségek tekintetében a jogszabályban meghatarozott
energiahatékonysági tanúsítvany másolati péIdarryát a bérleti szerzłĺdés megkötését
megelózoen köteles az tlj bér|őnek bemutatni, és ań a szetződés megkötésével egyidejűleg a
Béľlő részéte átadni.

A Béľ1ő jelen okirat a|źirásźxal kijelenti, hogy . . azonosító számmal ellátoĺ
eneľgiahatékonysági tanúsítvĺíny eređeti példanyát megtekintette, továbbá az azzal mindenben
megegyezó másolati példĺányt átvette.

38.

A jelen bérleti szerződés akkor Iép hatá|yba, ha a Bér1ő az ővađékot a Bérbeadónak
megťĺzeĹte' valamint akozjegyzonéI az egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozatot alźtirta.

39.

A jelen bérleti szerzőďés megk<itésével a Szerződő felek k<izĺjtt a bérlet tźtgyában korábban
esetlegesen létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve
azokat, amelyek ajelen szerzóďés mellékletét képezik.

40.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti szeľződés alairásała jogosultak. E kijelentéstikéľt,
valamint a béľleti szerzodésben leírt ađatok helyességéért teljes anyagi felelősséget vállalnak.

41.

A jelen szetzőđés mellékletét képezí a Bérlő cégkivonata, alźtirási címpéldanya, a képviselő
személyiigazo|vźnyánakéslakcímkáľtyájánakmásolata.

42.

Jelenszerződés ' ..(...) számozott oldalból ál1 és 5 (öĐ eredeĹi pélĺlanybankészĹilt. A
béľleti szerződést aSzerzőďĺ| Felek elolvasás után, mint akaľarukkal mindenben megegyezőt,
jőv áhagy őIag írtéů< aIá.

Kelt: Budapest,
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Budapest Józsefuĺárosi onkormányzat Bérlő képviselője

B érb eadó me ghatalm azásźłb őI és me gbízásáb ól elj aľó

J őzsefv árosi Gazdálkodási K<izp ont Zrt.

l1. sz. melléklet

osszefoglalĺĎ a benyújtandó ajánlat foľmai és taľtalmi kłivetelményeiről

Az ajźnlatot az ajźtn|attevői jogi szeméLylszetvezet képviselője minden oldalon kézjegyével
köteles ellátni. Az aján|atnak folyamatos sorszámozźssal kell rendelkeznie.

A borítékon a következó szoveget kell feltĹintetĺri: ,,Budapest VIII. keľtilet, a Budapest VIII.
keriilet, Kĺudy u. 3. szám a|atti,367I3l0lN3 és a 36713l0lV4 helytajzi sztľ.ĺÍl nem lakás
célj ar a szol'gźtIő helyi sé gek b éľb evétele''

Az aján|atot séľtetlen borítékban kell benyújtani, sérĹilt, felnyitott borítékot a Bonyolító nem
vesz źú.

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazolást kell csatolnĺ az
Ąáĺ.iathoz.

Az ajánlati biztosíték befizetésénél a k<izlemény ľovatba a kĺjvetkezőt kell beíľni: ajanlatí
biztosíték

Az aján|attartaLmát a következő soľľendben kell tjsszef,izni:

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

2. Ajánlati összesítő (3. sz. melléklet)

3. 30 napnál nem régebbi hiteles másolat a vét||a|kozői igazoIvźnyról (egyéni vźł|la|kozéĺs
esetén)

4. Eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szewęzet
bej e gyzés érő 1 ( o gi szeméIy l szerv ezet e s etén)

5. Aláíľási címpéldany eredeti péIdányavagy másolata (ogi szemé|ylszewezet esetén)

6. A Ptk. előíľásai szerinti bizonyító eľejri meghata|mazás, amennyiben az ajźnlatot nem a
cég képviseIője íqa aIá

7. Pá|ytzati dokumentáció megvásĺĺrlásĺáról szóló bevéte|ipénrĺźrbizonylatmásolata

8. Aján|ati biztosíték bęťlzetésérol sző|ő igazolás másolata

9. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásľól, végĺehajtási eljĺĺrásľól (4.

sz. melléklet)

10. Bérbeszámítási kérelem esetén a kérelem leírása és a bérlemények felújitásáva|
kapcsolatos elképzelé sek, hozzávetőleges kciltségvetés

11. Nyilatkozat a páIyazati feltételek elfogadásaľő|, szerződéskötésről, ingatlanszerzési
képességről, ajanlati kotottségről (5. sz. melléklet)

|2. Nyilatkozat adó és adók módjĺĺľa behajthatő konaĺozásrőI; Kiíróval szemben fennálló
tartozástőI (6. sz. melléklet)

13. NAv igazo|źsa aľľól, hogy nem áll fenn ktjztaľtozása.

|4. Helyi ađő igazolás (beszerezhető: Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatala 1082 Buđapest,
Baĺoss u. 63-67.II. em.)

15. Bérbeadóval szemben fennálló taĺtozás isazo|ása (bęszerezhető.. JGK Zrt. 1083
Budapest, Or u. 8.)

16. Nyilatkozat pénzugyi ďkalmasságrő| (7. sz. melléklet)

17 . Nyilatkozat abankszőłrlIaszćlmrőL (8. sz. melléklet)

18. Nyilatkozat a szervezet tLtláńhatősźĘőÍőI (9. sz. melléklet)

19 . Amennyiben szfü séges, további okiratok a szetv ezet átIáthatőságának igazo|ástr a

20. A bérleti szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok

'/o4,
'H,4

fazekasnevl
Írógép
 34   



|'2. sz. melléklet

Altalános Tájékoztató

Ą1. onkormtnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII. keriilet, Kľudy u. 3. szám a1atti,
36713/0lN3 és a 367|3l0lU4 he|yrajzí szátmú' nem lakás cé|jara szolgá|ő helyiségek, amely
az ingat|arl-nyilvántartásban tizlet besorolással szeľepelnek.

A Buđapest Józsefuiáľosi onkoľmányzat tu|ajdonában álló nem lakás cé|jaru szolgáló
helyiségekben a bérbeadó helyett elvégzett munkálatok költségeinek elszámolás át, az
on]<9rmrínyzat Képviselő-testiilét 248/2đB. ryI. 19.) számű határozatźnak 34. pontja
szabá|yozza. Ez a|apjan a béľbevett nem lakás céIjara szolgá|ő helyiség felújítása sôrrán-a
béľbeadó helyett, abérlő által elvégzeIt mlnkáIatok költségének elszámolásáĺa az alábbiak
szerint van lehetőség.

. A helyiség bérbevétele előtt több alkalommal is kéľheti a helyiség megtekintését, amely
megtekintések soľán lehetősége van felméľni a szĹikséges munká1atokát, kikerhęti szakember
véleményét, trajźnlatot kérhet. Ez a|apjan tud dĺjnteni a helyiség bérbevételéről és
mega|apozott bérbevételre vonatkozó páIyazatot nyujthat be a Józsefuarosi Gazdálkodási
Ktizpont Zrt.-n keresztiil a fulajdonos-bérbeadó onkormĺínyzathoz. A megtekintés
időpontjanak egyeztetést csak a megtekintőben meghatáľozott szervezet meghatalńazássa|
rendelkező képviselője (dolgozója) , vagy a meghatźrozott személy kezdem ényezheti, a
megtekintésen csak az a személy vehet résń..
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. Bérbeszómításľa csak a tulajdonos előzetes jóvóhagyósa alapjón van lehetőség. Azaz a
póIyázathoz csatoltan kell benyújtani a helyiségfelújítására vonatkozó tételes koltségvetést'

A 248/20]3. (TI. I9.) Képviselő-testiilet hatórozat értelmében a béľlő kérelme alapján a
bérbeadói jogkar glakorlója hozzájárulhat a béľbeadót terhelő munkálatok kaltségének a
bérlőt terhelő helyiség bérleti díjba torténő beszámítósához.

A jelent pont szerinti hozzájárulós esetén az írásbeli megállapodás (a továbbiakban:
mególlapodás) abban az esetben kathető meg, ha:

a)a bérlő az elvégezni kívánt bérbeadót terhelő munkálatok lcöltségét előzetesen tételes
kĺ;l t s é gv e t é s b e nyúj t ás áv al hit e lt ér deml ő e n i gaz olj a

b)az épületen végzendő munkálatokhoz a társasházi alapító okirat vag/ szervezeti és
miikodést szabályzatának ilyen éľtelmű kikatése esetén a társasházi kt)zglűlés hozzájórult;

c)a hatósági engedélyhez katot munkálatok esetén azok elvégzésére jogerős és végrehajtható
építési (étesítési) engedély birtokában kerüljön sor; tovóbbó a bérlő váttalja a
használatbavételi engedély megszerzését'

d)a béľlőnek a munkąlatolĺról való megóIlapodáskor az onkormányzattal vag)/ a béľbeadó
szervezettel szemben nem áll fenn lejĺźrt bérleti díj és ehhez kapcsolódó díjakkal összefüggő
tartozása;

e)a bérlő vállalja, hog a bérleti szerződés mellett kozjeg1lző előtt eg1loldalĺl
kÓtelezettségvállaló nyilatkozatot tesz ą saját kÓltségén, amennyiben erre a bérletijogviszony
alatt még nem került sor.

A bérbeszámításról szóló megállapodásban ki kell kotni a kovetkezőket:

a)a bérlőnek a munkalatok befejezésére mególlapított határidő lejártĺit kovető j0 napon beliil
igazolnia kell a munkálatolĺľa fordítou koltségeinek és a beszómítható összegnek a mértéket,
be kell szereznie a szülaéges hatósógi engedélyeket (vag1l legalább igazolnia kell az engedély
ir ánti kér e I em b enyúj t ĺźs át),

b)ha a munkalatok műszaki tartalma és kahsége előre nem tátható műszaki-építészeti
probléma felmerülése miatt meghaladja a megállapodásban rögzítetteket, a többletkÓltségek
csąk akkor érvényesíthetők, ha erről a bérlő és a bérbeadó szervezet a bérbeadói jogkÓr
gl akor l ój a ho zz áj ár ul á s a al apj án e l ő z e t e s en me g óll ap o dt ak,

c)ha valamelyik munka nem hźszül el, vagl hibĺźs, késedelmes teljesítést rÓgzítenek az átadás-
átvételi jeg1lzőkonyvben, a bérbeszámítás osszegét az el nem végzett, vag,ł hibós teljesítés
éľt é kév el c s o kke nt eni kell,

d)ha a bérbeszómítás időtartama alatt a helyiség utáni bérleti díj taľtozás mértéke el,éľi a
három havi - ténylegesen (a bérbeszámítás hiányában) fizetendő - bérleti díjat, a
bérbeszámítĺźsból még fennmaradó Ósszegre a bérbeszámítós megsziÍntethető, és az arra
igényelhető beszómítást vagl megtéľítést a bérbeadói jogkör głakorlója jogosult elbírálni,
e)a knltségek beszámítósának és számlázásának a 37. pontban rogzítettfeltételeit,

flha a bérlő bérleti jogviszonya a beszámítható köttségének bérbeszómítás útján vató
megtérülése előtt megszíÍnit a helyiség bérleti díjába még be nem számított osszegre a volt
bérlő vagł jogutódja nem tarthat igényt, kivéve, ha a bérleti jogviszonyt rendes felmondássala bérbeadó szünteti meg vag) a bérleti szerződés megszüntetésre kozÓs megeg1lezéssel a
bérbeadó kezdeményezésre került sor.
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A bérbeszámítás útján érvényesíthető koltségek tényleges ľáfordításó1 valamint a
megállapodásban szereplő munkńk elkeszültének arányát, a munkák hźszre jelentését
kÓvetően tartandó műsząki ótadás-átýételen felvett jeg,,zőkÓnyvben a bérbeadó szervezet
igazolja le. Bérbeszómításra csak a megállapodásban rógzített tételek esetében van lehetőség

amennyiben azok megfelelő minőségben, határidőre elkźszliltek legfeljebb a
megóIlapodásban rögzített keretosszeg eľej éig.

A koltségek beszámításának feltételei a következők:

a)a bérbeadói jogkor gyakorlója jóváhagłósával a bérbeadó szervezet és a béľlő kôzötti
írósbeli megáIlapodás megk;tése a munkńlatok mĺjszaki taľtalmáról, a várható kaltségeiľől, a
beszámítható kaltségek legmagasabb mértékéről és időtartamáról, és a munkaĺatok
elv é gzé s ének határ idej ér ől,

b) a b é r b e adó s z e rv e z e t az e lv é gz e t t munkákot j e gy z ő ko nyv b e n l e i gaz o lj a,

c)a bérlő a bérleményben elvégzett munlĺnlatok osszegéről a bérbeadó szervezet igazolásót
követő 15 napon belĺ;l számlát nyújt be a bérbeadó szervezethez.

d)a bérlő ĺźkal kióllított általános forgalmi adómentes számla esetén a béľbeszómítás a bérleti
díj nettó osszegével szemben lehetséges,

e)számla kióllítására nem jogosult bérlő esetén az engedélyezett felújítási munkákhoz
szülrséges vásórolt anyagolcról és szolgáltatásolcról az onkormányzat nevére szóló számlákot
nyújt be az elszámoláshoz,

flszámla kiá,llítósára jogosult bérlő estén a bérlő tovdbbszámlázza az eĺvégzett és a leigazolt
munkáról az Ósszeget az onkormányzat részére,

g) a benyújtott számlálcrlak a számviteli és adójogszabĺźlyolcnak meg keĺl felelniiik.
A megállapodásbąn ki kpu kotni, hogł amennyiben a feltételeket a bérlő nem teljesíti, a
b érb e s zámítás lehetős é gét elve s zíti.

A bérleti díjba beszámítható kaltségeket rigł keĺl meghatórozni és havonta levonni a bérleti
díjból, hogł a munkńlatok elvégzése utánfizetendő bérleti díjba beszámítható kaltségek_ ha a
bérbeadói jogkÓr gyakorlója másként nem dönt - az alábbiak szerint térüljenek meg a bérlők
szómára, figyelembe véve, hogl a megálĺapodás időtartama nem tarthat tovóbb a bérlett
j o gv i s zony l ej ár atónól :

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

b)magánszemély bérlők esetében legfeljebb 3 év alatt.

A bérbeszámítósra vonatkozó igényt a pólyázatban szerepeltetni kell (árajánlat, koltségvetés
mellékletként torténő becsatolásóval), hogy nyertes pályázat beadósa esetén a pólyázatot
elbíráló, a bérbeadói jogokat glakorló bizottság tudomást szerezzen erről, és ennek
ismeretében hozhas s a me g dantését'

Bérbeadóĺ kiitelezettség:

A helyiségekben lévő berendezésí tátgyak és kĺjzműórak mfüĺjdő képes állapotĺának
biztosítása bérbeadói kĺjtelezettség, amennyiben a mérőőrźk źúírásáva| probléma meľĹil fel,
vagy azok hlánya esetén, a Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási K<ĺzpont Zrt. IngatlanszolgáItatási
Irođájáůloz kell foľdulni (1083 Budapest, VIII. kertilet, Tavaszmező u. 2. telefonszám:
+3620t237-3769\.
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A Bérbęadó szavatol azért, hogy haľmadik személynek nincs a helyiségekľe vonatkozó olyan
joga, amely a Bérlőt a helyiség biĺtokbavételében, zavarta|anhasznáLatbarl akadáIyozza'vagy
korltÍozza.

A Bérbeadó gondoskodik a Bérlő ttĺrési kötelezettsége mellett, az é|eFleszé|ý okoző, az
ingatlan á|IagátveszéIyeztető, a helyiség rendeltetésszeľĺí hasznáIatźú.lényegesen akadźlLyoző,
a Béľbeadót terhelő hibák kijavításaról. A Bérlő e munkálatok elvégzését a bérbeadóval
t<jrténtmegállapodásalapjantfiĺźila|hatja.

Bérlő ktitelezettsége:

A bérleményekben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban az engedé|yezł5 hatőságok,
szakhatóságok és kĺjziĺzemi szo|gźůtatők (a továbbiakban egyĹitt: hatóságok) ĺyilatkozatéú,
illetvea jogszabétlyszerintitulajdonosihozzájáru|źtstmegszerzéséről.

A tevékenység megkezdése előtt a béľbevett helyiség hasznáIati módja megvźt\tońatźstůloz a
társashźabeleegyezónyilatkozataszfü ségeslehet.

A helyiséget lozfuőLag a béľleti szerződésben foglalt tevékenységre haszná|hatja, tovźtbbá a
béľleményekbe torténő befogadáshoz, a\bér|etbe ađźshoz, a helyiség cseréjéhez, a béľleti jog
átr,,hazásáhozahelyiségtulajdonosánakhozzttjáru|źlsasztikséges.

A helyiségekben lévő közmúórák saját névre történő átíratása. amęnnyiben a helyiség
renđelkezik. víz kĺizmű ęllátottsággal. vállalia saját költségen a vízóra
felszeľelését/lritelesítését (az ezzel kapcsolatos költségek vállďását) vagy a nevéľe töľténő
átiratását.

Koteles a béľleményeket és a beľendezési ttlĺgyaít rendeltetésszeríĺen hasznźůĺll, valamint
gondoskodni a berendezési táľgyakban, - ideéľtve az épĹilet szerkezeti elemeiben,
vezetékekben, épület-felszeľelési tráľgyakban - mind ak'tzárőLagosan használt, mind a kĺjzösen
haszná|t helyiségekben a saját, vagy a bérleményeket hasznttIatára vele egyĹitt jogosított
személyek magatartása folytan keletkezett hibák kijavításáró| és az okozott kár megtérítéséľől.

Ktjteles az á|Iagmegóvás érđekében a béľleményeken beltil felmeľiilő kaľbantarttsi, javítási
munkákat Saját költségén elvégeznt. A bérleményeket burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a
bérleményeket berendezéseinek, a portźiĺak az tizlethomlokzatnak a karbantaľtásźlval,
illetőleg azok pótlásával, cseľéjével kapcsolatos kĺjltségek viselésére a Bérlő kĺjteles.

Az épület homlokzatán- a társashźzban lévő helyiség esetén a táĺsashźn közgytĺlése, tiszta
önkormányzati tulajdonú hubarĺ lévő helyiség esetén a Béľbeadó előzetes engedélyéveI és az
á|ta|a jóvahagyott helyre és kivitelben - csak olyan cégtáb|át, emblémát, ľeklámot'
légkondicionáló berendezést, sze|Iózo kivezetést helyezhet ol, amely a vonatkozó
jogszabáIyoknak megfelelő. Az építési engedély köteles cég!źĺbla, embléma, reklám,
légkondicionáló berendezést, szęI|ózo kivezetést kihelyezése ezen feliil jogerős építési
engedély birtokában helyezhető el.

A székhelyében, a cégsegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező vá|tozást kdteles a
cégbírósági váItozésjelentési kérelem benyújtását ktivető 15 napon beliil a Bérbeadónak
bejelenteni.

Bér1ő a tudomásra jutástól számított 8 napon betrilköteles bejelenteni a Bérbeadónak, ha vele
szemben felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy avégelszámo|ásźúhatarcztael.

Amennyiben az önkormányzati tu|ajdonú bérelt helyiségeket a bérlő székhelyekéĺt vagy
telephelyeként a cégbíróságon bejelentette, a bérleti jogviszony megszűnését követő 15 napon
beliil kötel es af, töröltetni.

'4r*

fazekasnevl
Írógép
 38   


