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Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának részletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefvárosi onkormźnyzat (a továbbiakban: onkormányzat)

tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľület, József krt. 59-61. szám a|atti, 36780/0lN6 he|yrajzi

számu, 249 mz alaptertiletíĺ, I. emeleten e|helyezkedő, nem lakás cé!ára szo|gźůő helyiség (a

továbbiakban: Ingatlan). Az ingat|an-nyilvántaľttnban az Ingatlan iľoda besoľolással szerepe|, Az
onkoľmányzati Hźnkezelo Iroda birtokbavéte|i jegyzőkönyvének tanúsága szerint az Ingat|an jő

műszaki állapotu, (4) besorolású és ľendeltetésszęrií hasznáůatraalkalmas'

A fenti címen található Ingatlan bejfuata a kapualjból, külön zźrhatő ajtóval ęllátott lépcsőházból

nyílik; teli fa, kétszárnyű bejtrati ajtajźn védőľács van elhelyezye. Az Ingatlanban 4 db WC és
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Előteľj esztő : dľ. P esti Iv ett Lgazgatóság e ln0ke

A képviselo-testtileti ülés időpontj a:2017. május 1 1 . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII. kerület' József Ęrt. 59-61. szám alatti önkormányzati tu|ajdonú

nem |akás cé|jára szo|gá'|ő helyiség bérbeádására vonatkoző pá|yázat kiírására

A napirendet nyílt ülésen ke|| tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszeru szavazattöbbség

szükséges.

ElorÉszÍro SZERVEZETI pcysÉc: JozseľvÁnosl GezoÁl.rooÁsI Kozpoľr ZRr.

KÉszÍľpľrn: DR. HoRvÁTHonsolya t-
PÉNzÜcyI FEDEZETET IcÉľypI-iNpľĺ ĺcÉNypl., loazolÁs: 7á.--^ hn ' .

A
Jocl roľľRoI-I-: IIĄ '

BETERJESZTÉsRp łrre.Lves :

DANADA-RIvÁq Epn'l,q'
lE;cvzo

VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi X
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi tr

Hatźtr ozati jav as|at a bizottsźĺg szźtmźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés

mestársvalását.



Zuhanyző, illetve fürdőszoba van, a zuhanyzőkban elektromos bojlerek vannak felszerelve, a
konyhában pedig gázbojler található. A konyhában konyhabiftor, f db gázťuzhely és ľozsdamentes
mosogató van beépítve. AzIngat|anban a fütést fa|i gázkazán és melegvizes radiátorok szolgáltatják.
Az egyik, kdruti tájolású tálrgya|őbarl fa kazettás meĺutyezet, faragott, beépített bútoľok, szobiok,
címer és kristály csillar, a másik ttrgyalőbanpedig gipsz stukkós meĺ.rlyezet éi csillar található. A két
körúti kisebb szoba szintén kristály csillĺárral felszerelt, az egyik szobában a parketta kb. 3 m2
nagyságú tertileten felpúposodott. Avizőrabeépítése után a csempeburkolat nem került helyľeállításľa.
Az egylk nlhaĺyzőban rég1 ázás nyomai tatálhatóak'

Az onkormźnyzat közös költség ťrzetési kötelezettsége az Ingatlanra vonatkozőan összesen bruttó
49.096,- Ft/hó.

A Képviselő{estÍilet 36120117 '(II.02') szźtmű határozattlban a helyiség béľbeadására nyilvános
egyfordulós pá|yázat kiírásáról döntĺitt, 997.467,-Ftlhó + ÁFA minimális bérleti díj összegen.

Apá|yázatkijzzététe|ére 20|7 . februźr 08. napján keľiilt sor, az ajánLat benyújtásának határidej e fO77 .

miírcius 03' napja volt, a pá|yźĺzat bontásara 2OI7. március 07. napján került sor.

Apźiyázati hiľdetményben foglalt hatáľidőn be|ĺ'il senki nęm vásárolta meg apźiyźz:ati dokumentációt,
és nem nyújtott be pźiyázatot. A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság á zoĺĺzolĺ. (III. 27.)
számú hattrozatźlbarl apźiyźaatot érvényesnek' de eredménýelennek nyilvánított a, továbbá javasolta á
Képviselő-testiiletnek a helyiség bérbeadiásara vonatkozó týabb páiyázatk.lirását.

Az Avant.Immo Kft. által 2016. novembęr I7-én készített, és 2O|7. április 11-én Gódor Lźtsz|ő
független ingatlanfoľgalmi szakértő źĺ|ta| aktualizá|t értékbecslés szerint u l'"tyi.eg nettó forgalmi
éľtéke |49.620.000'. Ft (600. 872,-Ftlnŕ ).

Az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem |akás cétjéra szo|gáIő helyiségek, telkek, gépkocsĹbeállók,
egyéb do|ogbérletek béľleti đijáról sző|ő ,248/2013. (VI. |9.) szźmű képviselő-těstületi hatźrozat
énelmében a bér|eti dij méľtéke a helyiség Ápe neu<uli beköltözhető foľgalmi étékének 8 %o-a, azaz a
nettó havi bérleti díi 997,467,-Ft.

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé\jźna szolgáló helyiségek, telkek, gépkocsi-beállók,
egyéb dologbérletek bérleti díjáÍól sző|ő 248/2013. (VI. 19.) számú képviselő-téstületi határozat
értelmében a minimális bérleti dijat a helyiség foľgalmi értékének soy,-at alapul véve lehet
megllatározli, Misy számitott bérleti díj 797.974,-Ft/hó + ÁFA.
Tekintettel arľa, hogy az e|ső köľben kiíľt bérbeadási pá|yźnat érdeklődő hiányában eredménýelenül
zźru|t, javasoljuk a Budapest VIII. keľütet, József kľt. 59-61. szĺám alatti, 3678olO/N6 he|yľajzi
yzáyű, 249 nŕ alapterületű, üres önkoľmányzati tulajdonú' nem lakás céljára szo|gá|ő heýiseg
bérbeadására vonatkozó, nyilviĺnos, egyfordulós páIyázatifelhívás kiírását az a|-ábbi feltételekkel:

A páiyázat célja: A Budapest VIII. kerület, József kľt. 59-61. szám a|atti,36780l0/N6 hetyrajzi
számu,249 m2 alapterületíĺ, I. emeleten elhelyezkedő, nem lakás céljára szo|gáiőhelyiség bérbeałása.

A mĺnimálĺs béľleti díj összege: 797.974,- Ft/hó +ÁFA
lĺpáĺ|yázat bíľáIati szempontja: a legmagasabb béľleti díj iisszege

Äz érvényes pályázatra vonatkozĺó kikiités: azIngat|arrane legyen beadható olyan ajánlat, ame|y a
KépviselőtestÍilet 248/2013, (VI. 19.) szźlmtĺhattrozaténak 8. a) pontja szeinti25 %-os bérleti díj
kategőntha tartoző (italbolt, dohányárusítás, játékterem, szexshop), illetve nyilvános internet
szolgáltatás (inteľnet kźtvézó, call center' stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Továbbá javasoljuk, hogy eredménýelen versenyeztetési eljárás esetén az e|jźrás
eľedménýelenségének megállapításáľa a Képviselő-testület a Yźrósgazdálkodási és Pénzngyi
B izottságot hata|mazza fe|.



A pá|yázati felhívást a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' (a továbbiakban: Bonyolító)
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében' a Józsefuáros című helyi lapban, az Önkoľmányzat és a
Bonyolító honlapjłán, továbbá az onkormányzat és a Bonyolító rendelkezés ére źiIő egyéb lnternetes
hirdetési portálokon javasoljuk közzétenn'

II. A beteľjesztés indoka

Az önkormźnyzatí tulajdonú tires helyiség nyilvĺános pźiyázaton történő bérbeadásához bérbeadói
döntés meg}lozatalźlta a tisńe|t Képviselő-testület jogosult, tekintettel arra, hogy az Ingat|an értéke
meghaladja a 100 millió forintot.

m. A dłintés célja, pénzĺigyĺ hatása

A dĺjntés cé|ja az lngatlanĺa vonatkozó nyilvános, egyfordulós pá|yázati felhívás kiírása, mivel a
bérbeadásából befolyó bérleti díj fedezné az onkormĺínyzat kozos költség fizetési terhét, a
bérbeadással a helyiség áIIaga nem ľomlik, továbbá még plusz bęvétele is ke|etkezne az
Önkormanyzatnak.

Az Ingat|an bérbeadása péĺlnlgyi fedezetet nem igényel.

A hatźrozati javaslat elfogadása a pá|yázat érvényessége és eľedményessége esetén pozitívan
befolyásolja a2017. évi bérleti díj bevételt.

fV. Jogszabályi környezet

A Budapest Józsefuiárosi onkormányzat vagyonáról és vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szó|ő 66/2012. (xu. 13.) önkormányzati ľendelet (a továbbiakban: Vagyonľendelet) 16. $ a) pontja
szerint a Képvise|ő-testület a tu|ajdonosi joggyakorló a l00 mi|lió Ft fe|etti értékű uägyón
hasznosításával kapcsolatos d<jntés meghozatalában.

A Vagyonĺendelet 7. $ (2) bekezdése a|apján, ha onkoľmányzat rende|ete vagy a Képviselő-testület
hatźrozata mást nem tartalmaz, a tulajdonosi jog gyakorlója hatźrozzá meg, hogy melyik
Versenyeztetési elj arást kell alkalmaani.

Az onkormányzat tulajdonában álló nęm lakás céljara szo|gä|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ó 35/2013. (VI. 20.) önkormányzati renđe|et 7. $ (1) bekezdés a) pontja értelmében a helyiséget
csak versenyeztetés a|apján lehet béľbe adni, ha a beköltöztethető foľgalmi étéke eléri vary
meghaladja a 25 millió forintot.

Az onkormányzat ta|ajdoĺźban źů|ő ingatlanvagyon haszrosítására, tulajdonjogának átrubázásźra
vonatkozó versenyeztetés szabát|yairól szó|ó 20|7. május lt. napjától hatályos képviselő-testtileti
hatźrozat(a továbbiakban: Versenyeztetési Szabźiyzat) és az onkormźnyzat tulajdonában álló
ingat|aĺvagyon hasznosítása és tulajdonjogának átrvhźzása esetén a hasznosító és a tulajdonjogot
szerzĺ| személyénekkiváůasztźtsáľa kell a|ka|mazni, ha a versenýfugya|ás tartása jogszabáIy a|apjĺn
kötelező, vagy a tulajdonosi joggyakor|ó e|őírta, hogy a vagyonelemet versenyeztetési eljárássa| kell
hasznosítani v agy a tulaj donj ogo t źicruhźm:ŕ'.



Az onkoľmányz.at tulajdonában álló nem lalcás cé|jára szolgáló helyiségek, telkek, gépkocsi-
beállók, egyéb dologbér|etek bérleti díjáról sző|ő 24812013. (Vr. 19.) számú képviselő-testii|eti
hatfuozzt 7. pontja értelmében: a helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen hatźrozat
és a Kt. más hatĺározata szerint a|<tua|izá|t beköltiizhető forgalmi értéke szolgál. Abban az esetben,
ha a helyiség bérbeadására versenyeztetésvagy pá|yénat útján keľül soľ, a minimális bérleti díjata
helyiség AFA nélkiili beköltiizhető forgalmi éľtékének 80%-át alapul véve lehet meghaĺáromi.
Amennyiben a páůyázatban a bérbeadás során végezhető tevékenység nem keriil meghatározźsra,
tlgy u alap bérleti dfi éves mértéke a he|yiség Afa nélkĺili beköltözhető forgalmi értékének
legalább ašoÁ-a.

Fentiek alapjĺán kérem a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogĺ az Ingatlan bérbeadásával kapcsolatos
pá|yéuatkiínásara' és apáůyázat feltételeiľe vonatkozó döntés megjoz.atalára.

Határozati javaslat

A Képviselő-testĺilet ťlgy dönt hogy

I.) hoz.zájlggl a Budapest VIII. kerület, József kľt. 59.61. szźlm a|atti, 36780l0lM6 helyrajzi
szźtmű,249 m" alapterĺiletíĺ, I. emeleti, iires önkormĺínyzati tulajdonú, nem lakás cé|jáĺa
szolgáló helyiség, nyilvános, eg1rfordulós pźůyávat údan ttirténő bérbeadásáůloz', a 2017. május
1 1 . napj an hatályba lépő Versenye ztetési Szabáiy zatban foglaltak szerint.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.Yagiĺongazdäikodźlsi Igazgatóság
Hatĺáridö: 2017. május 11.

2.) elfogadja ahatfuoz.at mellékletét kýpez(5 a Budapest VItr. keriilet, Jĺózsef krt. 59.61. szám
a|atti 36780l0ly'./6 hrsz.-ú, 249 m, alapterületiĺ, üres önkormányzati tulajdonú, nem lakás
céljáľa sm|gáiő helyiség, bérbeadására vonatkozó páiyáuati felhívást az a|átbbi feltételekkel:

a.) a minimális bérleti díj összege 7g7.g74,.Ft/hó +.ł'r,ą.'

b.) apáůyávatbiráiati szempontja: a legmagasabb megajánlott bérletĺ díj.

c.) apáiyáuatban érintett helyiségre nem adható be oýan aján|at, amely a Képviselő-testĺilet
248|2013. NI. |9.) szÁmű hatźlrozatźnak 8. a) pontja szerinti 25 %o-os bérleti díj
kategóńába tartoző (italbolt, dohányárusítás, játékterem, szexshop), illetve nyilvános
internet szolgáltatás (inteľnet káxézó, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási Központ Zrt.Yagyongazdáikodási Igazgatóság
Hatĺĺridő: 2017. május l l.

3 .) a páůyźuati felhívást a Versenyeztetési Szabályzatban foglaltak szerint teszi közzé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.Yag1ĺongazdáikodálsi Igazgatóság
Határidő: 2017. május 16.
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4.) felkéri a Józsefrárosi Gazdálkodási Központ ZÍl.-t, hogy a versenyeztetési eljárást bonyolítsa
le, és a ptůytnat eľedményéľe vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő.testiilet elé
jóváhagyás céljából' Amennyiben a páiyázat eredménýelenül zátru|, fe|hatalmazza a
Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságot apályánatot|ezźrő eredmény megá||apítĺásáľa.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt..Yagyongazdálkodásilgazgatősźą
Határídó: f0 17,aususztus 20.

A döntés végľehajtását végző szewezeti egység: Józsefuárosi Gazdá|kodttsĺKozpontZrt.

Budapest, 20|7 . május3.

^š#h"M=-igazgatőság elnöke

Töľvényességi ellenőľzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:/c
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a|jegyzó 20i7 MÁJ 0 3.

pá|y ázati doku m entáció
ingat|anfoľga|mi értékbecs|és

Me||ék|etek:



P áiy ázati do kumentá cĺĺĺ

Önkormányzati Úulajdonú nem lalĺĺs célú helyĺség béľbeadására

Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkoľmanyzata a KépvÍselő-testületének
.........12017. (v. 11.) szĺámú hatźtrozata alapjan nyilvĺínos egyfordulós pźiyźratot hirdet a
fulajdonát képező Budapest VIII. kerület, Jĺízsef krt. 59.61. szám alatt elhelyezkedő
36780 helyrajzĺ számrĺ, 24g m2 alapteľiiletĺĺ, üres I. emeleŕen elhelyezkedő
tinkoľmányzati tulajdonú, nem lalüĺs céljáľa szolgáló irodahelyiség bérbeadźsfua.

A Kiíró jogosult a versenyeńetési eljárást annak bĺĺrmely szakaszában indokolás nélkiil
visszavonni; és erről köteles hirdetményt kiftiggeszteni. A versenyeztetési eljĺárás
visszavonása esetén _ amennyiben a dokumentĺĺcíőt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta
meg - a Kiíró kdteles az ellenértéket visszafizetni, ha az ajĺĺnlattevő a dokumentációt
visszaadja. Apá|yazati dokumentació ellenértékét a Kiíró ezen kívĹil semmilyen más esetben
nem fizeti vissza.

1. A pályázati kĺírás adatai

Apáiyánat kĺírója:

A páiy áuat Bonyolítój a :

Apáiyánat jellege:

A'páiyázat célja:

A páiyánatĺ dokumentáció ára:

A páiyánati dokumentáció meryásárlásának

helye, ideje:

Budapest Fővĺáľos VIII. Kerület
Józsefu aľosi Önkoľmĺínyzat

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

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

nyilváno s egyforduló s pźiy énat

Bérbeadás

20.000,- Ft + ÁFA
áfutalassal fizetenđo a Józsefuĺárosi
Gazdálkodási Központ ZÍt. K&H Bank
Zrt.-néI vezstett |0403387.00028859-
00000006 szźľnű szÁmlźĄźna (megiegyzés
rovat: helyiség címe, megvásárló neve
(cégnév)

pá|yźuati dokumentĺáció árának źÉuta|asa
után, áfutalasi bizonylat bemutatĺísával
Józsefuaĺosi Gazdálkodási Központ ZÍt.
Kereskedelmi Célú béľbeadási Iroda

1083 Budapest, Őr u. 8. I. emelet

2017. május 18.t'ól iigyfelfogadasi időben.

bruttó 3.040.28|,-Ft. Az ajan|ati biztosíték
beťrzetése csak magyar forintban

fr
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Az aján|atĺ bĺztosíték összege:



A' páiyánattal kapcsolatban további infoľmáció

kéľhető: Kereskedelmi célú bérbeadási Iroda

Tel.: 06 | 2|6 6962l|0|.104 mellék

A páiyánattal érĺnteút ĺngatlan megtekĺnthető:

Az aján|atĺ bíztosíték beÍizetésének módja'

számlaszám:

Az ajánlati bĺztosíték befĺzetés beérkezésének

határideje:

A' páiyázat leadásának hatáľideje:

A páiyánat bontásának várható időpontja:

A páiy ázatok bontásának helye :

A' páiy ánaú eredményét megállapítő szeru ezetz

Apáůyánat elbíľálásának hatáľideje' és a

váľható eredményhĺrdetés:

teljesíthető,éľtékpapínal,gat anciaszer ző dés
se|, zźloglźrggyal nem helyettesíthető.

áfutalas, a Józsefuarosi Gazdálkodási
Központ Zrt. K&H Bank Zrt.-né| vęzeteĺt
10403387-00028864-00000008 számú
szár:Jájara

20Í7.június Í5. 2400 őra

20Í7.júnĺus 19. 1700 őlra

2017. május 19. és 2017. június 02.
előzetes egyeztetés szfüséges a Budapest
VIII. keľĹilet, Tavasanezó u. 2. szőtm a|attí
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A Kiíró kiköti, hogy a fenti helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő.
testület 24812013. (vI. 19.) számrĺ határozatálnak 8. a) pontja szeľintĺ 25 o/o.os nohetĺ aĺ;
kategĺiľiába tartozó (italbolt, dohányáľusításjátékt"ŕ"-, szexshop), illetve nyĺlvánoš
inteľnet szo|gá|tatáls (inteľnet káxéző, call centeľ, stb.) teveĺienység végzésére
vonatkozik.

MíÍszaki jellemzők:

A fenti címen ta|á|hatő Ingatlan bejérata a kapualjból, külön zźrhatő ajtőva| ellátott
lépcsőházból nyílik; teli fa, kétszarnyű bejáratt ajtajan detektívrács van eihelyez:,e. Az
Ingatlanban 4 db WC és zllhanyzó, illetve fi'iľdőszoba vaÍI, a nlhanyzőkban elektromos
bojleľek vannak felszerelve, a konyhában pedig gánboj|er ta|á|hatő. A konyhába konyhabútor,
2 đb gáztíizhely és rozsdamentes mosogató van beépítve. Az Ingat|arlban a fiĺtést pÉc ĺali
gázkazán és melegvizes raďiátorok szolgá|tatjet<. Az egyik, köľúti tájolású táĺgya|őban fa
kazettás mennyezet, faragott, beépített bútorok, szobrok, címer és kľistály csillĺír, a másik
taľgyalóban pedig gipsz stukkós mennyezet és csillrĺľ ta|á|hatő, A két tciruti kisebb szoba
szintén kľistály csillárľal felszeľelt, az egyik szobában a parketta kb.3 m2 nagyságú teľiileten
felpúposodott. A vizorubeépítése utźnacsempebuľkolainem kenilt he|yreá|útá.*.,q." egyik
zllhany zőban ré gi ázás-ĺy omok találhatóak.

3. A páIyázat cé|ja, tartalma

A bérbeadásľa keľülő nem lakás cé|jára szolgá|ő helyiség a Budapest Fővaľos VIII. keľtilet
Józsefuiíľosi Önkormányzat kizĺíľólagos tulajdonái kJpezik, bérbeadásukľa a nemzetí
vagyonról sző|ő 2011. évi CXCM tv., a Budapest Józsefuĺíľosi onkormźnyzatvagyonáról ésa vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról sző|ő 66/20|2. (XII. lj.l számtl
önkoľmĺínyzati rendelet, a Képviselő-testĹilet 47l20t7. (II. 02; szźmű hatźrozata
(Veľsenyeztetési szabályzat), és az onkoľmanyzat tulajdonában álló nem lakás céljaľa
szo|gźt|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) önkormĺĺnyżati
rendelet vonatkozik.

A Kiíľó a2. pontban körülírt helyiséget adja bérbe a nyertes ajtn|attevo tész&ehatározat|an
időre 30 napos felmondási idő kikcĺtésével. Amennyiben az ajtn|attevő ettől eltéľő béľlęti
jogviszony időtartamot (pl.: hatźrozott idő, 5 évľe) kívĺán létesíteni, azt a pá|yazatźlban az
ajźn|ati összesítőn jeleznie kell. Határozottid(5 esetén a maximális időtaľtam i5 éu l.h"t.
A bérleti szeruőđésben foglalt bérleti díj évente, az adott év januĺáľ l-től a KSH által kozzétett
e|ozo évi inflációs index méľtékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja
2018. januźr hónap. A januáľ havi emelés összege februáľ hónapban keľiil szám|énáva.

A helyiség minimális havi bérleti díja a 2. pont a|atti tábIźnatban ta|á|hatő. Kiíró óvadék
megfizetését köti ki, melynek méľtéke a havi bruttó bérleti díj haľomszorosa. Az ajtnlati
biztosíték összege az őv adék összegébe besziĺmításra keriil.

Kiíró kiköti, hogy a béľleti szeruődés hatźiyba lépésének feltétele közjegyzi5i előtt egyoldalú
kötęlezettségvá||a|ő nyi|atkozat a|ákása,melynek költségét a Bérlő viseli.
A helyiség átalakítása, átépítése, felújítása esetéľe is a fent hivatkozott jogszabá|yok az
irźnyadők, melyhez a béľbeadó nevében a tulajdonosihozzájtrulást a tulajdonoii joggýakorló
adja ki a munkálatok megkezdése előtt. Eszerint a helyiségben folytatni kívĺínt
tevékenységgel kapcsolatban a helyiséget magában foglaló tfusashźn és az engedé|yező
hatóságok, szakhatóságok, és közizęmi szo|gá|tatők nyi|atkozatait a béľlőnek kell
beszereznie. A béľbeadás soľán az onkoľm źnyzat ĺęm szavatolja, hogy bér|o ahelyiségekben
az á|ta|a kívant tevékenységet folytathatja.
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A Kiíró kiköti, hogy jogosult apá|yazatot eredménytelennek nyilvanítani, amennyiben olyan
tevékenysé g végzése érdekében töľténő bérbevételi ajánlat érkezik, amelyet az onkoľm anýzat
nem pľeferźů, tovéhbá jogosult a pźiyazat eľedményét a helyisé gben végzenđő tevékenýség
tekintetében a benyúj t ott aj án|attó l eltérő feltétellel me gállapítani.

4. A páiyátzaton tiirténő ľészvétel feltételei

Az ajźnlattevő részt vehet apá|yźzaton amennyiben:

a) megvásáro|ja aPá|yazati dokumentációt, és az erro| sző|ő ígazolást csatolja,

b) az ajáriati biaosíték cisszegét megťtzeti és azhatfuidőn belül beérkezik,
c) az ajźn|atok leadásanak hataridej éi g az ajźn|atát benytĄtj a.

A Kiíró kiköti, hogy azajźnlattevo magánszemélv nem lehet

s. Az ajánlat taľtalmi követelményei

A versenyeztetési eljárás nyelve amagyat.

Az ď1án|attevőnek:

a.) az ajtn|atban közĺilnie kell a nevéťcégnevét, székhelyét, adószźlméú, adóazonosítő szźtmát,
cég esetébeĺ cégszźtmát, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszámla szźtmát, az
elektľonikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

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

c.) M ď1án|atban nyilatkoznia kell alľól, hogy vá||atja a Pá|yźnati dokumentációban' illetve
mellékleteiben leíľt szerződéskötési és egyéb feltételeket, tovźlbbá" a páIyázat céljának
megvalósítását. Az aján|attevőnek ajánlatábanmeg kell jelölnie a bérbevéte| időtartalnát,

d.) az ajźn|atbannyi|atkoznia kell anól, hogy rávonatkozőan a2OI5. évi CXLIII . tórvény 62.
$ (1) és 63. $ (1) bekezđésben foglalt kizań körütmények nem állnak fenn.

e.) az ajźn|atban nyilatkoznia kell anól, hogy adó és adók módjaľa behajthatő koztartozźtsa
nincs. E nyilatkozat me||é kell csatolnia a NAV igazo|ását aľról, hogy nem áll fenn
koztartozása.

f.) az aján|atban nyilatkoznia kell aľľól, hogy Kiíróval szemben adó és béľleti díj tartozźtsa
nincs, továbbá a Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége
nincs,

g.) az ajźlnlatban nyilatkoznia kell alľól, hogy ellene végrehajtási eljárás nincsen folyamatban.

Ha az ajźnlattevő egyéni vá,||a|koző, fentieken tul

h.) az ajźnlatához csatolni kell a vá|Ialkozői ígazo|vźny 30 napnál nem régebbi hiteles
másolatát

Haazajánlattevőnemegyénivá|Ia|koző'fentiekentul

i.) az aján|atához csatolni kell a társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat źĺt és a
tarsaság képviseletére jogosultak a|áírasi cimpé|dányának eľedeti pé|dányát vagy hiteles
másolatát.

j.) az ajźn|atban nyilatkoznia kell aľľól, hogy nem áll végelsziímolás alatt, ellene csőd-,
felszámolási és vé grehaj tási elj ĺĺľás níncs folyamatban.
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k.) az ajźn|atban nyilatkoznia kell arról, hogy anemzeti vagyonĺól szőIő 2OI1. évi CXCq.
törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint át|áthatő szewezetnek minősül.

Az ajźlnlattevőnek nyilatkoznia kell aĺľól és igazo|nia kell, hogy a nęmzeti vagyonról szóló
20I|. évi CXCVI. törvény 3. $ (l) bekezdés 1. pontja szeľint átláthatő 
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eredeti,30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatta|vagy végzéssel aszervezetbejegyiesérő|
tud megtenni. Amennyiben ezen okirat a|apjźnnem igazolhatók a törvény 3. $ (1) Ĺekezdés 1.
pontjában meghatfuozott feltételek, további okiratok becsatolása szükséges 6ll: t<ibb mi''t
25oÁ-os tulajdonnal bíró jogi személy 30 napnál nem régebbi 30 napnál nem regebbi hiteles
cégkivonata, külftjldĺjn bejegyzett cég esetén annak hiteles fordítása iś).

Amennyiben az aján|attevő nem egyéni vtlla|koző, a versenyeztetési eljrĺrás során benffitott
ajánlatát, továbbá az ajźn7at mellékleteként benyújtott valamennyi iyi|atkozatát cé-gszerii
aláíľással kell ellátnia. Cégszeru aláírás során a cég képviseletére jogosuit szemé|y/szeňelyet
a társaság kézzel, vagy géppe| írt, előnyomott' vagy nyomtatott cégneve a|á nevétlnevfüet
cĺnállóaďegytittesen írja/írJák alá hiteles céga|áirćsi nyilatkozatuknak megfelelően.

A Bonyolítő az aján|attevőt _ az összes ajánlattevő száméta azonos feltételekkel _ ajiánlott,
tértivevényes levélben,5 munkanapos hataľidő kitrízésével felszólítjaazaján|atta|kapcsolatoś
formai vagy tartalmi hiányosságok pótlásiíľa, amennyiben a szükséges nyilatko zatokat,
igazolásokat nem megfelelően, ill. nem teljes körtĺen csatolta. Amennyib en az aján|attevł5 a
felhívás kézhezvételét követően az abban megjelĺllt hatĺíridőre a hiányĹne*, uugý nem teljes
k<inĺen pótolja, úgy ajźnlata a hiánypótlási hatĺĺľidő elteltének napjźt kcivető nupol
érvénýelennek minőstil, és apá|ytnat további ľészében nem vehet ľészt.

A Bonyolító a hiĺínypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiĺĺnyokľól és a hiánypótlási
hataridőről egyidejtileg, kclzvetleniil, íľásban kcĺteles tájékońatĺllaz összes ajén|attevőt.

A hianypótlás nem terjedhet ki az ajánlatmódosítására.

Nincs helye hirínypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajźn|attevő ajźn|ata éľvénytelennek
minősiil, amennyiben

a.) az ajan|ati biztosíték összege a páIyázati dokumentáció 1. pontjában meghatározott
hataľidőn belĹil nem kerĹil j óváí tásta a Kiíró bank szám|ájan.

b.) nem jelöl meg béľleti díjat.

6. Az aján|at foľmai kiivetelményei

A pá|yazó páIyázatát zźrt, je|zés nélkiili borítékban, 1 péIdányban kiiteles az ajanlatok
benyújtásáľa nyitva a||ő határidőben és helyen, az adott pźůyézatra utaló jelzés se|, a pá|ytnati
felhívásban me ghatát ozott mó don benyúj tani.

Az aján|at mĺnden oldalát folyamatos számozálssal kell ellátni és iissze keII fűznĺ. Az
oldalak soľrendjét a 11. sz. mellék|et tarta|mazza.

Azfuatot|ezźlrt, sértetlen borítékban, személyesęn, kézbesító vagy futar útján vagy postai úton
lehet benyujtani. A boľítékľa |<lzźrő|ag apályazattargyátkell ľáírni, az a|ábbiakszerint:

,, Budapest VIII. keľület Jrízsef kľt. 59-61. 36780t0l/'/.6 hľsz..ú, nem lakás céljáľa
szolgálĺí helyiség béľbevétele''

A Bonyolító |ezáľat|an vagy séľült borítékot nemvesz źi.

A Bonyolítő az ajźn|attéte|ihatfuido |ejaľta utĺín csak abban az esetben vesz źlt ajćn|atot,ha az
ajétnlattevő vagy meghata|mazottja az ajźn|attételi hatrĺľidő előtt az ajtn|attételi felhívásban
megjelölt helyen megjelent, đe azt méltányolható okból a Bonyolító érdekkcjľében felmeľĹilt
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okból nem tudta időben benyujtani (pl.: sorban állás). A Bonyolító minden ajrĺnlattételi
hatríridőn tul benyujtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít.

Amennyiben az ajźn|aÍtevő a versenyeztetési eljáľás báľmelyik szakaszában meghatalmazott
ifiján jar el, a teljes bizonyítő erejű magĺĺnokiratba fogtalt meghatalmazás eredetĺ pelaanyat is
mellékelni ke|l az ajáĺ|athoz. A Polgrĺľi Perrendtartás |96. $-a szerint a teljes bizônyító erejű
magánokiratnak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie :

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aläirta;

b) két tanú az okiraton alźlírásával igazo\ja, hogy a kiá||ítő a nem źita|a írt okiratot előttiik
irta aIá' vagy a|áirását előttĹik sajátkezu a|áításźnak ismeľte eI: az okiraton a tanfü
lakóhelyét (címét) is fel kell tiintetni;

c) a kiállító a|áírásavagy kézjegye az okiraton közjegyző által hitelesítve van;

d) a gazdá|kođő szervezet áIta| uz|eti körében kiállított okiratot szabáIyszeríien a|áírtźi<;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az źůta|a készített okiľat szabá|yszeru ellenjegyzésével bizonyítja,
hogy a kiállító a nem áLta|a írt okiľatot előtte irta a|á, vagy a|áitđsft előtte sajft kězll
a|áirásźnak ismeľte 9l, illetőleg a kiállító minősített elektľonikus a|áirásźtva| a|áírt
elektronikus okiľat tarta|maazigyvéd á|ta|készített elektronikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektľonikus okiraton kiállítója minősített elektľonikus aláíľást helyezett el.

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vá||a|koző, a versenyeztetési eljrĺľás soriín nevében
nyilatkozatot maga vagy meghatalmazotĺja iÍjan tehet. Amennyiben az ajźn|attevő jogi
személy vagy egyéb szervezet, a veľsenyeztetési eljáľás soľán nevében nyi|atkozatőt-a
képviseleti joggal ľendelkező személy, vagy e jogi szeméIylszervęzetmeghatalmazottjatehet.

7. Az ajánlat módosítása

Az ajźn|attevo az aján|attételi hatĺíridő lejártáig módosíthatj a vagy visszavonhatja páIyázati
ajánlatźú', az aján|attételi hatĺíriđő |ejártil követően azonban a benyujtott ajan|itok nem
módosíthatók.

Az ajan|ati kötöttség az aján|attételi határiđő |ejártanaknapjával kezdődik.

8. Ajánlati ktittittség

Az ajźnlattevő 60 napig terjedő ajaĺiatí kötöttséget köteles vállalni, amely az aján|attéte|i
hatĺíridő lejaľtĺának napjával kezdődik. Az ajźn|attevő kciteles nyilatkozni, hogy aměnnyiben a
Kiírő az ajánlatok birá|atára vonatkozó határidot elhalasztotta, úgy vá||a|1a az aján|ati
kötöttség ugyanannyi nappal tcjľténő meghosszabbítását.
Az ajźnlati kötĺlttség tartalmźnakmeghatározásźraaPolgaľi Tĺirvénykcinyvről szóló 2013. évi
V. tcĺrvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései irányadóak, különös tekintettel a 6:64. $-ra.
Az ajźnlat olyan megállapodást, kezdeményező nyi|atkozatot jelent, amely legalább a töľvény
a|apján lényegesnek tekintett szerzódéses elemeket tarta|mazza, s egyértelműen kitĺiniĹ
belőle, hogy az abban foglaltak ügyletktitési akaľatot tiikr<iznek, tehźÍ a nyilatkozó _
elfogadás esetén _ aztmagáranézve kötelezőnek ismeri el.

Az ajźnlati kötĺlttség azzal jźtr, hogy ha a másik féI az adott időhatráľon belül az ajźn|atot
elfogadja, a szerzĺSdés a töľvény rendelkezése folytan létľejcln. Az ajźnIat megtételével tehát
fiiggő he|yzet alakul ki, meIy az ajánlati kötöttség leteltével ér véget.
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Amennyiben az aján|attevő az ajźn|ati kdtöttségének ideje a|att ajźnlatát visszavoĄa, a
b ęťlzetett aj án|ati bizto s ítékot elveszti.

A Kiíró az ajtn|ati bizosítékot a felhívás visszavonása, az eljárás eredménýelenségének
megá||apitása esetén, illetve _ az ajćn|atok elbírását követően _ a nem nyeľtes ajanlattevők
tészére köteles akozléstőI szźtmított 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az aján|ati
biaosíték utrín kamatot nem fi zet, kivév e, ha a visszaťlzetési határidőt elmulasztj a.

9. Apź.Jyánatok bontása

A pá|yázati ajĺínlatokat tarta|maző zźrt borítékok felbontását a Bonyolító végzi a pźiyazati
felhívásban megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a Bonyolítón kívtil megbízott
jogi képviselőjének is jelen kell lenĺrie, továbbájelen lehetnek az ajánlattevők, va|arĺlint az
általuk írásban meghatalmazott személyek. A képviseleti jogosultságot megfelelően igazo|ni
kell (szemé|y i igazo|vány, me ghat a|mazás) .

Az ajźn|attevők a bontás időpontjĺíról külĺjn értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán
j elen lévők j e l enlétĹik i gazolásźr aj elenl éti iv et imak a!á.

Az ajĺínlatok felbontásakor a Bonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét
(székhelyét), az általuk felkínált bérleti díj ajźnlatot, az ingatlanban végezni kívĺánt
tevékenysé get, az egyéb vállalásokat.

Azajźn|attevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A Bonyolítő az ajĺínlatok felbontásiírőI, az ajanlatok ismertetett taľtalmáľól jegyzőkönyvet
készít, amelyet az aján|attevőknek eľľe vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A
jegyzőkönyvet a Bonyolító képviselője és a jegyzőkdnywezető irja aIá, és a Ĺontáson
megj elent ajtn|attev ők köztil felkéľt személyek aláírásukkal hitelesítik.

10. Az aján|at éruénytelenségeinek esetei

A Bonyolító éľvénytelennek nyilvánítja az ajźnlatot, ha

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

b.) az ajźnIattevő az ajźn|aÍtételi hatĺĺĺidőn tút nyújtotta be ajźĺiatát, vagy az ajánlat az
aján|attéte|i hataľidőn tul éľkezik be,

c.) azt olyan ajźn|attevó nyújtotta be, aki az onkoľmźnyzatta| szembeni korábbi fizetési
kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb) nem teljesítette,

d,) apá|yázatotnem a Kiíró á|ta| jővźúlagyott taľtalmú nyomtatványnak megfelelő foľmában
és adatokkal nyrijtotta be,

ę.) az ajĺínlattevőnek a páIyazati dokumentációban szereplő iľatokat, igazolásokat nem, vagy
nem az előírásnak megfelelően csatolta, ideéľtve, ha az aján|attevő nem csatolta aľ:ő|
szóló nyilatkozatát, hogy nincs konatozása, (adó, vám, tĺĺľsadalombiztosítási jríľulék és
egyéb, az áI|anhźztartás más alľendszeľeivel szemben fennálló fizetési kĺitelezettsége), ha
ezek csatolását apá|yazati kiírás eloírta,

f.) az ajźln|at nem felel meg a páIytzati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy
az ajtn|attevő nem tett apá|yźnati dokumentációban foglaltaknak megfelelő ajźn|atot,

g.) az ajźnlattevó valótlan adatot kĺlzölt,

h.) az ajźnlatteví| a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a rendelkezéséľe álló hataridőn
beliil nem vagy nem teljes kcjrĺien tett eleget,

í
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i) amennyiben az ajánlatban foglalt tevékenységi kör végzését magasabb szinttĺ jogszabály
kizarja.

Aze|járás további szakaszábannem vehet tésztaz, aki érvényte|enpá|yázati ajánlatot tett.

11. A páiJyázati ajánlatok elbíľálásao az e|biráiáls szempontjai

A Bonyolító apá|yázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is jogosult
megvizsgálni az ajźn|attevők alkalmasságát a szeruődés teljesítéséľe, és ennek soriín a csatolt
dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

A benffitott ajanlatok aIapján a Bonyolító éľtékeli apá|yázatokat, meghatározzaa benyújtott
péiyázatok sorrendjét, és javaslatottesz a Kiírónak apéůyźnat eredményének megállapitásźra.

Amennyiben a benyújtott ajrínlatok alapján több ajanlattevő a meghatározott étékelési
szempontok szeńnt a |egmagasabb pontszźtmot éri el, a Bonyolító a második fordulóban _
ezen aján|attevőktől - új ajanlatot kér. Amennyiben ismételten azonos ajánlatok érkeznek,
Bonyolító addig kér be újabb ajrínlatokat, ameddig olyan ajáĺiat nem éľkezik, amíg nem
vá|aszthatő ki a meghatátozotíéľtékelési szempontok szeľinti legmagasabb pontszĺĺmot elérő
ajariat.

A pá|yázatok eľedményét a Kiíľó állapítja meg. A páLyázati ajánlatok eľedményét Kiíró a
bontástól szĺímított 60 napon belül állapítja meg. Az eređmény megállapításának hatĺĺľideje
egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Az tlj hatáľidőľől, illetve annak
fiiggvényében az aján|ati kötöttség időtaľtamanak meghosszabbításéról a Bonyolító kĺiteles
hirdetményiútontájékoztatniazérintetteket.

A Kiíró a páIytnati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapjan á|Iapitja
meg a pá|ytnat eredményét és ľangsorolja a pźiytnati ajĺánlatokat. Apá|yazat nyeľtese az,aki
a pá|yázati dokumentációban rogzített feltételek teljesítése mellett a meghatátozott éľtékelési
szempontok alapján legjobb ajánlatott tette.

A Kiíró jogosult a pźt|yázat eľedményét a benyújtott ajanlatban foglaltaktól eltérő feltételtel
megállapítani.

A Kiíró a Ptk. 6:74 $ (2)bekezdése alapján kiköti, hogy a páIyazaÍi felhívásban foglaltaknak
megfelelő, legkedvezőbb aján|attevővel szemben is fenntaľtj a a jogát arua, hogy ne kössön
bérleti szetzođést.

Az e|bíráiás fő szempontja:

. a legmagasabb bérleti díj összege.

A pá|yázati ajánlatok elbíľálása soľĺín a Kiíľó írásban felvilágosítást kérhet a pá|yźaatí
ajtn|attevotő| az ajźn|atban foglaltak pontosítása éľdekében. A Kiíľó a felvilágosítás kéréséről
és annak tarta|márő| haladéktalanul íľásban étesíti a többi pá|yazati ajánlattevőt is.

12. osszeféľhetetlenség

A veľsenyeztętési eljarás soľán összeférhetetlenséget kell megállapitani, ha a versenyeztetési
eljaĺás bonyolításában vagy az ajźnlatok elbíľálásában olyan személy vesz tészt, aki maga is
ajźn|attevő, vagy

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

b.) annak munkaviszony alapjĺĺn felettese vagy alkalmazottja,

c.) akitől bármely oknál fogva nem vĺĺľhatő e| az Ĺigy elfogulatlan megítélése.
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13. A pá|yá'zati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének eseteĺ

A Kiíró érvénýelenné nyilvanítja a versenyeztetési eljaľás, ha

a.) az ö sszeférhetetl ens é gi szabáIy okat me g s éľtették,

b.) valamelyik ajánlattevő az eljáľas tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan
séľtő cselekményt követ el.

A Kiíľó eľedménytelennek nyilvánítja az e|jáĺást, ha

a.) nem érkezett aján|at,

b.) az aj tn|attev ők kizar ő|ag érv énýel en aj ánl atot nyúj tottak be,

c.) u ajánlatok bítáLata soľán a Bonyolító az összes ajĺánlatot érvénytelenné irányitotta,

d.) az onkoľmanyzat érdekeinek védelmében.

Eredménytelen eljiíľás esetén a Kiíró dönt a további vagyonügyleti eljáľásľól.

14. Eľedményhĺrdetés, szeľződéskiités

A pá|yźnat eredményéről a Kiíľó legkésőbb 2017. augusztus 20.ig dönt, amelyľől Bonyolító
5 napon belül valamennyi ajĺánlattevőt írásban értesíti.

A Bérbeadő apá|yazatnyeľtesével a d<intés áwétę|étkövetően az onkoľményzattulajdonában
álló nem lakás céljáľaszo|gźiő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.)
ĺlnkormĺínyzati rendelet 18.$-ában foglalt hatźriđőn belül bérleti szeruőđést köt. A nyeľtes
ajźn|attevő visszalépése esetén a béľbeadó jogosult a pá|yazati eljĺĺľás soron következő
helyezettjével béľleti szerzőđést kötni, amennyiben a pźiyázat eredményének
megźi|apitásakoramásodiklegjobbajźn|atmeghattlrozásrakerĹilt.

A nyeľtes aján|attevo esetében abeťlzetett ajan|ati biztosíték a ťlzetendő óvadék összegébe
beszámításľa keľiil, azonban ha a szerződés megkötése az aján|attevónek felróhatő, vagy
éľdekkĺjľében felmeľült más okból hiúsul meg, az aján|ati biztosítékot elveszti. Az elvesztett
ajtn|atí biztosíték a Kiíľót illeti meg.

15. Egyéb rendelkezések

Az ingat|anok megtekinthetők a dokumentáciő 1. pontjában megjelölt időpontban, azonban a
megtekintés időpontj ĺíró| a I őzsefv źrosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt. munkatársával.

Az ajźn|attevó az ajánlatok felbontásig köteles titokban taľtani az ajźnlatának tartalmt4 és a
Kiiró źital a részletes dokumentációban vagy báľmely módon ľendelkezésére bocsátott
minden téný, információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, aľról tájékoztatást haľmadik
személynek nem adhat.Ez a tilalom nem terjed ki a finanszítoző bankkal és konzorciális
aján|at esetén a résztvevőkkel való kapcsolattaľtásra. Ha az ajźn|attevő vagy az érdekkĺjrében
álló más személy apá|yázat titkosságát megséľtette, a Bonyolítő az ajźn|atát éľvénýelennek
nyi|vánítja.

A Bonyolítő az ajánlatok tarta|mát a pá|yázat lezárásáig titkosan kezeli, taľtalmukľól
felvilágosítást sem kívülállóknak, sem apél|yźnaton ľésztvevőknek nem adhat.

A Kiíľó az ajánIatokatkizánő|ag e|bítáIásľa használhatja fel, más célú felhasználás esetén az
aján|attevővel külön meg kell aľról állapodnia.

A Kiíró a pźt|ytnati eljaľás soľĺín készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megorizni, továbbá ilyen jellegu e||enorués esetén az e||enotzést végző szęÍv, személyek
rendelkezéséľe bocsátani.
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A jelen dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Budapest Fővĺíľos VIII. keľĹilet
Józsefuaľosi onkormanyzatKépviselő-testiiletének |3612016. (VI. 02.) hatźnozata,valamint a. vonatkozó egyéb jogszabéiyokľendelkezéseiazinĺnyadóak.

. "udapest,
r

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefu aľosi Önkoľm ćnyzat

nevében eljáró

Józsefuaľosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.
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Mellékletek:
1. szźlműmelléklet: Jelentkezési lap egyéni vállalkozók számára
2. szźlmumelléklet: Jelentkezési lap jogi személyek és egyéb szervezetekszttméra
3. szźtműmelléklet: Ajanlati cjsszesítő
4. szźlmí melléklet:Nyi|atkozat végelsziímolasról, csődeljáľásról, felsziĺmolásľól,

végrehaj tási elj ĺáľásról
5. szělmí melléklet: Nyilatkozat apá|yázati feltételek elfogadásaľő|, szerzódéskötésľől,

szerződéskötési képességről, aján|ati köttĺttségről
6. szźlmű melléklet: Nyilatkozat Kiíľóval szemben fennálló tartozásről, tovźlbbá adó és

adók módj áľa behajthat ő konarbzźsrő|
7. szźlműmelléklet: Nyilatkozat péĺlzugyialkalmasságról
8. szému melléklet: Nyilatkozat a bankszám|aszźrntő|
9. szźtmúmelléklet: Nyilatkozat a szetvezet át|athatóságarő|
l0. szátmű,melléklet: Bérleti szerzođéstervęzet
11. számű'melléklet: Összefoglaló a benyújtandó ajćnLat formai és taľtalmi

követelménveiľől
12, sztllnűmelléklet: Általanos tijeuonato

#,fu



1. szĺámú melléklet

ii a Budapest VIII. kerület, Jĺizsef kľt. 59-61. 36780l0lV6 hetyľajzi számrĺ nem lakás
i céI'jára szolgálĺó helyiség béľbeadása

j

Jelentkezési lap

egyéni vá|lalkoz ők szálmára

Äz ajźn|attevő neve:

Székhelve:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Fłnnlqn rímc.

Szám|av ezető bankj ának neve :

Bankszĺímlaszárla.

Meshatalmazott nevet:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

Budapest,

l Meghatalmazott esetén

aj anlattevő alźlir tĺsa

,_,4
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2. szétműme||éHet

a Budapest VIII. kerület, JĺĎzsef kľt.59-61. 36780t0lV6 helyrajzi számú nem lakás
céljáľa szolgáló helyiség béľbeadása

Jelentkezési lap
jogi személyek és egyéb szervezetekszámára

Budapest,

W€

Jogi szeméIylszervezet neve'
cégfoľmája:

Székhelve:

Postacíme:

Telefonszáma:

Faxszéma:

E-mail címe:

Statisĺikai számiel:

C é gnyil vantartás i/nyilv źlntartási
száma..

Ädőszáma:

SzźĺĺJav ezető bankj anak neve :

Bankszámlaszćtma:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalm azott nevez;

Telefonszáma:

Fax szĺlma:

E-mail címe:

2 MeghataImazott esetén

cégszeru a|áírás



3. számú melléklet

a Budapest VIII. kerĺilet, József kľt. 59-61. 36780t0tV6 helyrajzi számú nem lakás
céljáľa szolgálĺi helyiség béľbeadása

AJÁNLATI osszľsÍľo

Alulíľott. . ' '.(név/jogi
szemé|y/ szewezet neve) a Budapest VIII. szźm a|athi,

.l...l... he|ytajzi számú nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiség bérbeadásĺĺĺa kiírt
ptĺ|yźnafta ajánlatomat az aIábbíakban foglalom ĺissze:

Nettó havi bérleti díj aján|at: . . . . .. . .. ..Ft

Bérbevétel időtaĺama* : hatttozatlan l hatátozott idő : . . . . . . . . . . év

A béľbevéte| cé|ja/ helyiségben végzendő tevékenység:

Szeszesitalt xkívánok forga|mazni / nem kívrínok forga|mazni.
(A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges TEÁOR köľľel ľendelkezni kell.)

Egyéb vállalások:

Budapest,

aj źn|attev ő a|źĺír źsa/ c é gszeríi a|tlír ás

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

T,4



4. szĺĺmú melléklet

a Budapest VIII. kerÍilet, József kľt. 59-61. 36780t0tV6 hetyrajzĺ számú nem lakás
cé|jára szolgálĺí helyÍség béľbeadása

NYILATKOZAT

Végelszámolásról, csődeljáľásľóI, felszámolásľóI, végľehajtásĺ eljáľásrĺóI

Alulírott. (név) kijelentem, hogy az egyéni
v á||a|kozásom e l len vé gľehaj tás elj aľás fo lyamatb an * vaďnincs

Budapest,

ajźn|attevő a|áirása

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

. végelszámolás alatt *á||lnem áI|

. ellen csődeljĺáľás folyamatbarl *vaďnincs
o ellen felszámolási eljárás folyamatban *vaďnincs.
o végrehajtási eljĺíľás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

r{

A *-gal megjel<ilt résznél a megfelelő szöveg a|eú.Íaandő.

cégszeru a|áírás

)o



5. számú melléklęt

a Budapest vlil. kerület, József kľt. 59-61. 36780t0|N6 helyľajzi számú nem lakás
céljára szolgáló helyiség béľbeadása

NYILATKOZAT

a páůy ánati feltételek elfo gadás áľól,

szeľződéskłitésľőI,

szerződéskiitési képességľől,

ajánlati kiitiittségľől

Alulírott.
' (név/j o gi szeméIy l szerv ezet neve) kij e l entem, ho gy a páIy źnat tén gy át ré szl etesen

megismeľtem, az ajźn|attétel feltételeit, a pályźtzati kiírást 
'nagám.u 

nézvę kĺitelezően
elfogadom

Nyilatkozom, hogy a helyiséget megtekintetúem, az á||apotátmegismeľtem és aztelfogadom.

APźůyázathoz mellékelt bérbeadási szeruőđés szövegét megismeľtem és elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyaľorszźryonbérleti jogviszony létesítéséľe jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pá|yéaati dokumentáciőban szereplő 60 napos ajariati ktĺtöttséget
vállalom. Amennyiben a Kiíró az ajźn|atok bírźůatát elhalasztotta, ugy vállalom az ajźn|ati
köttĺttség ugyanannyi nappal töľténő meghosszabbitását.

Budapest,

ajtnlattevő aláírása l cégszeru alćlíttts

u4



6. számú melléklet

a Budapest VIII. keľůilet, József kľt.59.61. 36780t0tV6 helyľajzi számú nem lakás
céljáľa szolgáló helyiség béľbeadása

NYILATKOZAT

Kiíľóval szemben fennállĺi tartozásről, továbbá adró és adók mĺódjára behajtandĺó
köztartozásrő|

Alulírott ....... (mint a

.:...:.. ... Űogi szemé|ylszervezet neve) vezetó tisztségviselője) kijelentem, hogy az
ajĺínlattevőnek,

- Kiíróval szemben béľletilhaszná|ati-, kapcsolódó közüzemi- és kiilcinszolgáttatási díjtartozása * van/ niňcs;- Kiíróval szembenszerződésben vá||a|tés nem teljesített kötelezettsége * van/ nincs;- Kiíľóval szembenadőtartozása * van/nincs;- Kiíľóval szemben egyéb jogcímen ťennálló tartozása * van/ nincs,

melyeket az a|ábbi okiľatokkal igazolok:

1.

2.

3.

tovźhbá kijelentem, hogy adó és adók módj źra behajtandő közľĺaÍtozásom nem áll fenn,
melyet a30 napnál nem ľégebbi NAV á|ta|kiál|itott nullás igazolással igazolok.

Budapest,

aj źn|attev ő a|áít ása/ cé gszerű a|ćtír ás

A *-gal jelcilt ľésznél a megfelelő szĺlveg a|źhilzandő.

ďí
9.)
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7. szźLmú melléklet

a Budapest vlil. keľület, Jĺizsef krt.59.61. 36780l0lÁJ6 helyľajzi számrĺ nem lakás
céljára szolgáló helyiség béľbeadása

NYILATKOZAT

Pénzĺigyĺ alkalmasságľról

Alulírott ....... (mint a,.....
... (ogi személylszervezet neve) vezető tisztségviselője,) kijelentem, hogy a

pá|yázat tárgyát képező ingatlan bérleti díjának megfizetéséľe képes vagyok/az źúta|am
képviselt jogi szemé|ylszervezet képes, a bérleti-, kozilzemí és kiilönszolgźitatási díj
megfizetéséhez sztikséges anyagi eszkĺjz<jk a rendelkezésre állnak.

Budapest,

aj źnlattev ő cé gszeru a|źtír ása

)a
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8. szĺímú melléklet

a Budapest vlil. keľiilet, József krt. 59.61. 367801011'/6 helyľajzi számú nem lakás
céljáľa szolgáló helyiség bérbeadása

NYILATIKOZAT
a bankszámlaszámľĺil

A pá|yázati felhívás visszavonása, a pá|yźzati eljarás eredménytelenségének megállapítása,
illetőleg _ az aján|atok elbíľálását követően - más ajĺínlattevő nyeľtessége esetén kérem az
źita|am/ a jogi szemé|ylszęrvezet á|ta| befizetett ajźĺn|ati biztositék ĺisszegét az alábbi
bankszáml aszámra visszautalni :

B ank szríml av ęzeto p éruintézet:

Bankszrímlasztĺn:

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

Budapest,

aj ánlattev ő a|áír ása/ c é gszeru aláír ás

il"fu



9. szĺímú melléklet

a Budapest VIII. keľiilet, József kľt. 59.61. 36780t0t/./.6 helyrajzi számú nem lakás
céljáľa szolgálrí helyiség béľbeadása

NYILATKOZAT

Alulírott ..... (név), mint a

;á,:,;;;;gl;;;:;;:;;;"Ű:"il,;?T;y:#:ľ"xľJ;:ľ|'IĹ?Ľ"ł:1#.'J;T]T?',T.*:Lä', j
pontjaszerintiźú|áthatőszervezetĺekminősül.

eĺĺttrato szervezętnek minosĺil :

b) az o|yaĺl be|ftjldi vagy kĺilftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendęlkező gazdźl|kodó szervezet, amely
megfelel a kĺivetkező feltételeknek:

ba) _ a nyilvánosan mtiköd<i részvénytársaság kivételével - fu|ajdonosi szeľkezete, a pénzmosás és a terrorizmus
ťtnanszírozźsa megelőzéséről és megakadályozásĺĺról szóló törvény szerint meghataľozott tényleges fulajdonosa
megismerhető,

bb) az bľópai Unió tagáIlamában, az Európai Gazdasági Térségľől szóló megál|apodásban részes ál|amban , a Gazdasági
Egyĺittmtĺködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan ál|amban rendelkezik adói|letőséggel, amellyě|
Magyaľoľszágnak a kettos adóztatás e|keľüléséró| szó|ó egyezményę van'

bc) nem minősül a táľsasági adóľól és az oszta|ékadóró| szó|ó tiirvény szerint meghatáľozott ellenőrzött külftldi társaságĺak,

bd) a gazdźt|kodó szervezętben közvetlenül vagy klzvetetten több mint 25o/o-os fulajdonnal, befolyással vagy szavazati jogga|
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendęlkező gazdálkodó szęÍvezet tekintetében a ba), bb) ésic) a|pont.źointĺ
feltételek fennállnak;

c) az a civil szeryezet és avizi tiírsulat, amely megfe|el a kövętkező feltételeknek:

ca) vezeto tisztségvise|<ĺi megismeľhetők,

cb) a civil szęťvezet és a vízi táľsulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem át|átható szervezetben nęm ľendelkeznek
25o/o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Euľópai Unió tagállamthan, az Európai Gazdasági Térségről szó|ó megállapodrásban, részes áIlamban, a
Gazduźlgi Egytittműkcidési és Fejlesztési Szervęzet tagźt||amźtban vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatas elkerülésérő| szó|l egyezménye van.

Fentieket az a|źLbbi okiratokkal i gazolok :

1. Eľedeti, 30 napnál nem ľégebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szeÍvezet
bejegyzéséľől,

Kijelentem, a fenti ingatlan béľlete időszakában a jogi szemé|ylszer\łezet tekintetében nem
tervezĹĺnk olyan vá|tozást, amely miatt a jogi személy/szervezetmaľ nem minősülne źLtIáthatő
sZeľVeZetnek.

Tudomásul veszem' hogy amennyiben báľmiféle vá|tozás miat| ajogi szemé|ylszervezet mźx
nem minősiilne átláthatő szervezetnek, abérbeadő a bérleti szęÍződést jogosult felmondani.

2.

Budapest,

ajźn|attev ő aláír ásal cégszeÍ|J a|áír ás
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I0. száműmelléklet

Helyiség béľleti szerződés tervezete
határ ozottĺhatár ozat|an ĺ d ő ľe

/egyoldalú kiitelezettségvállalási nyilatkozattal egyiitt éľvényes/

amely egyrészről

a Budapest Főváľos VIII. Keľület Józsefváľosi Onkoľmńnyzat (1082 Buđapest, Baľoss u.
63-67. ađőszźlma.. 15735715-2-42 a továbbiakban: Önkormányzat), mint a béľleménye
tulajdonosa és bérbeadója(a továbbiakban: Bérbeadó) megbiztsából és meghata|mazásábő|
eljáró Jĺózsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. (|083 Budapest, Losonci u. 2, cégszáma.,
01-09-265463, aďőszźtma:25292499-2-42; képviseli: Bozsik István Péteľ vagyongazdálkodási
ígazgatő)
másrészről

Cégnév
Székhely:
Cégtregyzékszźlm..
Adőszźlma:
Képviselő neve:
Anyja neve:
Születési helye és ideje:
Telefonszám:
Lakcím:
Személyig.. szźnn:
Lakcímkáľtya szźlm:
mint bérlő (a továbbiakban: Béľlő)
(a Béľbeadó és Béľlő a továbbiakban egyĹitt: szerződó felek) között j<!tt létľe alulíľott helyen
és napon aza|ábbi feltételekkel:

1.

A Budapest Főváľos VIII. Keľület Jĺízsefváľosi onkoľmányzat tulajdonát képezi a
Budapest VIII. keľület, ......... ... heIytajzi sztmalatt nyilvĺĺntaľtott, a ........... ........ szám
a|atttaIźlható ..... m2 alapterülehĺ (tulajdoni lapon: .......) I. emeleten elhelyezkedő nem lakás
céljáraszolgá|ő helyiség (a továbbiakban: ).

)

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuiíľos onkoľmźnyzat Képviselő-testülete a ...l.......
(...........) száműhatározatźtban döntött a bérleménynek _ iires helyiségként - a Bérlő részéte
nvilvános egyfoľdulós pályázat nyerteseként történo bérbeadásáľóI
határozat|anlhatározott időre. Erľe tekintettel a Béľbeadó a jelen bérleti szerződéssel béľbe
adja, a Béľlő peđig megtekintett állapotban béľletbe veszi az 1. pontban meghatfuozott
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bérleményeket. A Bérlő kijelenti, a béľleményeket megtekintette, az áIlapotát ismeri, azt
elfogadja.
a
J.

A szeruodő feLekrogzítik, hogy az onkoľmźnyzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésből
eredő bérbeadói jogok _ ezen belül a béľleti kcizmti díj _ és terhelik a bérbeadói
kötelezettségek. A Béľbeadó abérbeadás tekintetébel\ az onkoľmanyzat megbízása a|apjźn,
helyette és a nevé.ben jar el. A szerződésből eredő igények éľvényesítéséie bíróságok e'
hatóságok elótt az onkormĺínyzat jogosult'

4.

A szerzódő felek rögzítik, hogy a Béľlő a bérleményt ........... .... cé|jaruveszi bérbe.

Bérlő kijelenti, hogy a szęrzőđés megkötése iĺlőpontjában anemzeti vagyonľól szóló 2O|I.
évi CXCVI. törvény 3. $. szeľinti átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, ha a
béľleti időszak alatt a tulajdonosi szerkezetében beállott vá|tozźs folýan maľ nem minősül
átlźÍ'hatő szervezetnek, a béľbeadó a béľleti szeruődést azoma|ihatá||va| és kĺáľtalanítás nélkiil
felmondhatja.

A Bóľlő tudomásul veszi, hogy a béľleményekben folytatni kívánt tevékenységgel
kapcsolatban az engedélyező hatóságok, szakhatóságok és közüzemi szolgáltatóŕ (a
továbbiakban együtt: hatóságok) nyilatkozatát, illetve a jogszabźiy szeľinti tulajdonosi
hozzájźru|ást neki kell megszereznie. Erľe tekintettel a Bérbeadó nem szavatolja, hogy a
Béľlő a helyiségben az źita|a kívrĺnt tevékenységet folytathatja. Amennyiben a jelen pontban
meghatározott tevékenység a Béľlőnek nem felróható okból, az e|őbbi hatóságok elutasító
döntése miatt nem végezhető, a felek a béľleti szerzodéstközĺis megegyezéssel fetbontjak'

Béľlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége megkezdése előtt a jelen béľleti
szerződésben megállapított helyiség hasznźĺ|ati módja megvá|toztatásához a tźrsashźn
beleegyező nyi|atkozata sztikséges lehet. Ha a beleegyezést nem kapja meg' a bérbeadóval
szemben kźn- vagy megtérítési igénnyel nem léphet fe|. Ez esetben a felek a bérleti szerzĺidést
kĺjzĺi s mege gy ezéssel felbontj fü .

5.

A Béľbeadő az 1. pontban meghatźrozott bérleményeket hattĺrozatlan időre adja bérbe a
BéľIőnek.
A bérletijogviszony kezdete: a szeľződés kelte
A béľleti díjfizetési kötelezettség kezdete: ry:
A béľleti jogviszony vége: határozott ĺdejű esetén a Ptk. 6:339. $ (2) bekezdése szeľint.,
határozat|an idejű esetén, 30 napos felmondási hatáľidő kikötésével.

6.

A szęrzođo felek a bérleti jogviszony .kezdetén a bérleti díiat ..........'. Ft/hó + ÁF'A ) azaz
foľint/tró + Áľ.,q. összegben hará,oz,ák .írreg. 

^ 
Béľlő fudomásul

veszi, hogy a bérleti díj évente, az adott év januáĺ l-től a KSH által kozzétett etőző évi
inflációs index méľtékével emelkedik. A béľleti díj emelkeđésének első időpontja .......
január hónap. A januaľ havi emelés összege februĺíľ hónapban kertil szĺímlźaásra.

A Béľlő tuđomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony brírmilyen megszűnése
esetén a 31. pontban foglalt kitiľítési kötelezettségének nem tesz eleget, a bérleti szerzőďés
megszíĺnését követő naptól a helyiség tényleges kiĹiľítéséig a jogcím nélküli hasznźůat uttn
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havonta, a bérleti jogviszony megszűnésének időpontjában irányađó bérleti díjjal azonos
összegii hasznźúati díjat kell megfizetnie. Ahasználati díjról a Bérbeadó nem állít ki havonta
száłĺilát, csak utólag, a haszná|ati dij megfizetése utiĺn. A hasznźlati díjat havonta előre,
minden hónap 15. napjáig kell megfizetni a bérleti díj megfizetéséľe szolgáló _ a bérleti díjľól
kiállított utolsó havi számlan levő _ bankszámlára l'orténő átutalással. Amennyibeň a
bankszámlaszétmváItozik a Béľbeadó eľľőltájékoztatást ad. A hasznéiati díj akkoľ tekinthető
teljesítettnek, ha az a tárgyhőnap 20. napjáig a Béľbeadó bankszámlájźn jőváírásra keľül. A
haszná|ati díj késedelmes fizetése esetén a Béľbeadó a Polgári Töľvénykönyvben
meghatttrozottkésedelmikamatotszźlmitiaf ęI.

7.

A Bérlő egyéb fizetésí kötelezettségei:

Yiz és csatoľnadíj lvá|tozől

Szemétszá|lítás díja:

Aľamdíj lváItozől

Gén szoLgźtltatás dija lvá|tozől

Fúté s szol g á|tatás l v á|to zó l

A szeruődés kötésekor ...........,-Ft/hó + ÁFA, évente a
béľbeadó áIta| meghatáĺozot| összegľe váitozik. A
Szolgáltatóval kdtött megállapodás alapjźn fizetenđő.
Amennyiben a helyiségben,tĄ vizőralvízőrtl< felszerelése
megtciľténik, és a Szolgáltatőva| kötött megállapodást a
Bérlő bemutatja, az áta|ánydíj törlésre kerĹil. Az áta|ánydíj
összege egyénileg (az adott háze|szźlmolás alapjan) keľül
kiszĺímolásra.

A szerződés kötésekor 2.091.-Ft/hó + ÁF.A, évente a
béľbeadó által meghat átozott összegre v éůtozik.

A Szolgáltatóval kĺittitt megállapodás alapj án fizetendő.

A Szolgáltatóval köt<jtt megállapodás alapjan fizetendő.

S zol gáltatóval kötött me gál lap od ás a|apj źn ťlzetendó .

A fizetési kcjtelezettség összege avonatkozó rendeletekvźitozásaesetén módosul.

A Béľlő az előbbi ťrzetési kötelezettségek teljesítését vállalja.

8.

A Béľlő ahavi bérleti díjat havonta e|őre, a tárgyhónap 15. napjźtig köteles megťlzetni, a
Bérbeadó nevében kiállított számla a|apjźn, a szźlmlán szeľeplő bankszám|fua. A bankszámla
száma a bérleti szerzódés megktitésének időpontj ában 1043387-00028864-00000008 (K&H
Bank Zrt). A bankszám|a száma a bérleti szeľződés időszaka a|att vá|tozhat' ame|ytőL a
Bérbeadó tájékoztatja a Bér|őt. A Bérlőt a bérleti díj az 5. pontban szeľeplő időponttól
teľheli. A BéľIő a bérleti díjat abban az esetben is köteles havonta megfizetni, ha a havi
szá;r:Ját valamilyen okból nem kapja kézhez. Ez esetben a bérleti đijat az e|ózohaví szárrůén
levő bankszámiáĺa köteles átutalni. A bérteti díjfizetés akkor tekinthető teljesítettnek,ha az a
targyhónap 20. napjáig a Bérbeadĺó bankszĺím|äjn jóváírásľa keľiil. Amennyiben a Bérlő a
fizetési kĺjtelezettséget helyte|ęn szělm|źra fizeti be, az nem szémít teljesítésnek. A Béľl,ő
késedelmes fizetése esetén a Béľbeadó a Polgáľi Tĺirvénykĺinyvben meghattrozott késedelmi
kamatot számítjafeI.

Ha a kĹil<jn szo|gźitatások díját a Béľbeadő szźm|źnza a Béľlő Íe|é, azt a Béľlőnek a szám|án
szereplő hataľidőig kell átuta|nia a megjelö|t számlźra. A fizetéssel és késedelemmel
kapcsolatosan egyebekben a béľleti díjľa vonatkozőak az irĺínyadóak.

Jľ "{,



9.

A Béľlő hozzájáru| allhoz' hogy a Béľbeadó a jelen szerződésben szereplő adatait
nyilvántaľtsa.

10.

A Béľlő hozzájźrul aÍ.lhoz, hogy bérleti díj, konjzemi đíj, hasznźllati díj és egyéb hátralék
esetén - ha a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget - a Bérbeadó a jelen szerződésben
szereplő adatait kö vetel é ske zelo c é gnek ki adj a.

11.

A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben béľleti díj, közmű díj' késedelmi kamat
vagy a követelés beszedésével kapcsolatos költség meľül fe|, az á|ta|a a Béľbeadĺínak
beÍizetett összeget a Béľbeadó előbb a költségekľe, majd a kamatokľa, ezután a béľleti díj,
majd a kozúzęmi dijtartozásra számolja el.

12.

A Bérbeadĺí a bérleményeket átadás _ átvételi eljaľássď adja birtokba, amennyiben a Béľlő a
je|en szerződés hatályba|epéséhez szĹikséges feltételęket teljesítette. A felek az átadás-źivéte|i
eljráľás soľan jegyzők<inyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a bérlemények źi|apotát, a
mérőórák á|lásźt', valamint minden, a bérlettel kapcsolatosanrogziteni sziikséges köľüĺméný.

13.

A Béľbeadó szavato| azért, hogy haľmadik személynek nincs a helyiségre vonatkozó olyan
joga, amely a Bérlőt a helyiség biľtokbavételében, zavarta|anhaszná|atban akadáiyozza,vagy
kor|átozza.

14.

A béľlet tartama a|att a Bérbeadó gondoskodik a Béľlő tűrési kötelezetts ége me||ett, az
életveszélyt okoző, az ingatLan áLlagát veszéIyeztető, a helyiség ľendeltetésszenĺ hasznźt|atát
lényegesen akadáIyoző' a Béľbeadót terhelő hibak kijavításáľól. A Béľlő e munkálatok
elvé gzését a bérbeadóval tö rtént me gál lapo dás alapj an źĺN á||a|hatj a.

15.

A Béľlő kijelenti, hogy a Bérlemények kizĺíľólag a 4.pontban megjelölt tevékenységének
végzése céljából veszi igénybe.

A Szerződő felek rogzítik, hogy a Béľlő á|ta| a bérleményekbe ttirténő befogadáshoz,
albéľletbe adáshoz, a helyiség cseréjéhez, a bérleti jog atruhazásźlhoz a bérbeadó írásbeli
hozzájarulása' valamint a Béľbeadó és BérIő ezze|kapcsolatos írásos megállapodása (béľleti
szerződésmódosítás) sziikséges.

A BéľIő tudomásul veszi, hogy a további haszná|atba la|bér|etbel adés kapcsán kizuőlag
teľmészetes személlyel, valamint a nemzeti vagyonĺól szó|ő 20|1. évi CXCVI. töľvény 3. $
(1) bekezdés l. pont szerinti átlttthatő szervezettel k<ĺthet szerzodést. Tudomásul veszi
továbbá, amennyiben a vele szerzodott fel tulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okból olyan
váItozás áll be, amely alapján már nęm minósül át|źńhatő szewezetnek, kĺiteles vele szemben
a bérleti szerzódést azonnalíhatá||ya| felmondani. E tényt ahasználatba la|bér|etbęl adásrő|
sző|ő szeruődésben rcgzíterue kell. Az előbbiek elmaĺadása esetén a Bérbeadĺí a Béľlővel
szemben a béľleti szerződést azonna|i hatál|yal felmondhatja. A bérlemények bérleti joga
kizarő|ag a Bérbeadőhozzájaľulása mellett n:házhatő źúmásravagy cseľélhető el teľmészetes
személlyel vagy anemzeti vagyonról szőlő 20|1. évi CXCVL töľvény 3. $ (1) bekezdésben
me ghatźx o zott źúIáthatő szerv ezette|.
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16.

A BéľIő kĺitelezettséget vállal aľľa, hogy a helyiség biľtokba adástÍ követő 8 napon belül,
amennyiben a helyiség ľendelkezik kozmti ellátottsággal, kezdeményezi a helyiségekben a
saját ktiltségén a vizőra felszerelését/hitelesítését, lejaĺó vízőraJvízóiĺt cseľeiet (a cseľével
kapcsolatos kĺĺltségek vá||a|ásźtva|), vagy a nevére töľténő átíÍásźLt valamint valamennyi, a
béľleményekhaszná|atéłtoz a Bérbeadó szerint sztikséges szolrgá|tatźtsi szeruődés megtĺiieśet
(a továbbiakban: szo|gá|tatási szerződés) a Főváľosi Vízmúveť Zft-ve|, a Díjbesze dő Zrt-ve|'
az ELMŰ Zft-ve|, a r.orÁv Zrt-ve|, a Gázmuvek Zrt-vel és egyéb szolgáItatőval (a
továbbiakban: Szolgáltató), és a szolgźůtatási szerződés megkcitését a Béľbeaoĺ fele 60 napon
belul a szolgá|tatási szeruőđés egy másolatanak átadásáva| igazo|ja.

A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben a Béľbeadó a béľleti jogviszony fennállása alatt kívan
kozmum&őőrát felszeľeltetni a béľleményekben' azttbrnikbteles, és á mérőóľa felszeľelését
kĺjvető 8 napon belul a saját nevében a szolgáltatási szerződést meg kell kötnie, a megkötés
tényét pedig a szo|gá|tatési szerződés egy másolatiĺnak megküldésével kell igazo|rua a
Bérbeadĺó felé.

A Bérlő váI|a|ja, hogy a szolgá|tatźtsi szętzóđésekben szeľeplő, illetve a szolgá|tatő áIta|
kiszźlm|ázott szolgáltatási és egyéb díjakat a béľleti jogviszony_ jelen szerzł;dés š. pontjában
szereplő _ kezdeti időpontjátó| a szerződésben, illetve a szám|ában szereplő llaíańďaig a
szolgá|tatők részére ľendszeľesen megfi zeti.

17.

A Szeľződő felek rcgzítik, hogy a Béľlő a bérleti szerződés megkdtését megelőzően a
Bérbeadó á|tal megá'llapított bankszámlźra az aján|ati biztosíték összegével csĺikkentett 3
havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, ),),),,,),),,),)- Ft cisszegű óvadékot megťwetett.

A Bérbeadő az ővadékot a BéľIő által meg nem fizetett béľleti díj, a kĺizüzemi díj vagy
kaľokozás esetén a kfuta|anítás kiegyenlítéséľe, valamint ezek kamataira és koltšegeiľe
szabadon, a Bér|ő hozzáljarulása nélkül felhasználhatja. Ez esetben a Bér|ő kĺiteles az
óvadékot az ercdeti összegľe a Béľbeadó írásos felhívásától szĺímított 8 napon belül
kiegészíteni.

A befizetett óvađék összeg nem kamatozik és a béľleti szerződés megszúnése kapcsĺán a
helyiség Béľbeadónak tĺirténő visszaadását kĺjvető 30 napon belül vissĄar a Béľlőnek, ha
ekkoľ nincs semmifele hátraléka, és a béľleményeke újľa hasznosítható állapotban adja vissza
birtokba a Béľbeadónak. Amennyiben a helyiség visszaadásakoľ a Bérlőnek az
onkormĺínyzat, vagy a Béľbeadó felé a bérleménnyel-kapcsolatosan lejáľt tartozźsa vaÍ|) a
taĺtozást a Béľbeadő az ővadékösszegéből levonhatja.

18.

A Béľlő köteles a bérleményeket és a berendezési ttlľgyait rendeltetésszeľűen hasznźini,
valamint gondoskodni a beľendezési targyakban, - ideértve az épu|et szerkezeti elemeiben,
vezetékekben, éptilet-felszeľelési taĺgyakban- mind akizérő|agosan használt, mind a kĺjzösen
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haszĺá|t helyiségekben a saját' vaEY a bérlemények hasznźůatźra vele együtt jogosított
személyek magataľtása folytán keletkezett hibák kijavításáľól és azokozott káĺ megtéľítéséről.

A Béľlő köteles az áLlagmegóvás érdekében a bérleményeken belül felmeľülő kaľbantaľtási,
javítási munkakat saját köttségén elvégezni. A bérlemények buľkolatainak, ajtóinak,
ablakainak és a béľlemények berendezéseinek, a portálnak az üzlethomlokzatnak a
kaľbantartásával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viseléséľe a Béľlő
kijteles. Ettől a felek ktilĺin megállapodásban eltérhetnek.

A Béľlő az éptiletben levő tĺ'bbi bérlő' a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát és
munkáját zavarő tevékenységet nem folytathat. A Béľlő, a tagsai, dolgozói, üzleti paľtnerei
sem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a tĺĺbbi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók
nyugalmát vagy munk áját zav Ąa.
A Béľlő k<iteles a bérlemények közvetlen környezetében akźr abérlő vagy taga, dolgozói,
tizleti paľtnerei, ügyfelei által tanúsított, a kĺlzösségi együttélés kĺivetelményeivel kirívóan
ellentétes magataľtásokat, az önkoľmányzat k<ĺĺerÍ.ilet felügyeletét ellátó szerve felé
haladéktalanul bej elenteni.

A Béľlő a bérleményekben kizfuőIag az á|taha beszetzett, a tevékenységhez szfüséges
engedélyek (pl. miikĺidési engedély, építési engedély, hasznźiatimőđvá|tonańs _ beLeértve az
energia igényt is) biľtokában kezdheti meg a tevékenységét. A bérleményekben csak a
szerződésben foglalt tevékenység ę||átásźůloz szükséges gépeket és berendezéseket
üzemeltetheti. Az üzemeltetés a saját kockázatáĺa, felelősségéľe és terhére tcirténik.

A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben a béľleményeket a Béľbeadó felhívása ellenére nem
haszná|ja a 4) pontban meghatározoÍt cé|ta, a Béľbeadĺó jogosult a bérleti jogviszonyt
felmonđani.

19.
A bérlő tulajdonában á||ő, a béľleményekben levő vagyontárgyal<ta, valamint a
tevékenységből eredő kĺíľokra a BéľIő kĺiteles biztosítást kötni, és a biztosítási kĺiwényt
köteles a bérleti szeruőđés megkĺitését k<jvető 90 napon belül a Bérbeadónak bemutatni.

20.

A Béľlő saját költségén köteles gondoskođni:

a) a béľleményeket, a béľleményekhez tartoző eszközök, beľendezések á||aganak
megőrzéséről,

b az épület továbbá a kĺjzös haszntůatta szolgáló helyiség és teľületek tisztántartásráĺól és
megvilágít ásér őI, ha ez a Bérlő tevékenysége miatt válik sztikségessé,

c) a tevékenységével kapcsolatban keletkezettháztafiási és ipaľi hulladék eIszá||ításáĺő|,

d) az épület olyan központi beľendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a Béľlő
ki zĺíró l ago s an haszná|, i ll ető l e g tart üzemben,

e) a helyiségekhez esetlegesen taľtozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető,
eľnyőszeľk ezet, bińonsági berendezések karbantartásĺĺról
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f) a helyiségekben folytatott tevékenység ktlrében felmeľülő felújításľól, pótlásról, illetőleg
cseréľől,

g) működésével összefiiggő hatósági engedélyek beszeruéséről, valamint
h) ha a bérlemények előtt jaľdaYaÍ|' annak atisńźntartásarőI.
i) a hatósági,tíinłédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi clőírások maľadéktalan

betartásźrő|.
j) a bérleti szerzőđés megszűnését követő 15 napon beltil a cégnyilvántaľtásból törtĺltetni a

székhelyként illetve telephelyként bejelentett bérleményeket, és ęzta Béľbeadó felé
igazolni

k) mindazt, amit jogszabályok előírnak.

21.

A Béľlő a bérleményekben csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye atapján végezhet
báľmifele áta|akítźst, beleéľľve tevékenységéhez sziikséges saját kĺ}ltségéń végězendő
átalakításokat is.

Az źLta|akítási muĺkálatokhoz sziikséges hozzájáru|ások és hatósági engedélyek beszerzése a
Béľlő kĺĺtelessége.

A Béľlő tudomásul veszi, bĺĺľmifele źLta|akitási, felújítási, karbantartási munka _ beleéľtve a
béľlemények szerz(ĺdéskcĺtéskor megismeľt ál|apotéůloz képest szükséges állagmegóvo, javítő
és kaľbantaľtási munkákat is _ ellenéľtékének bérleti díjba töľténő beszámításáĺa, kiilön
igényléséľe, illetve emiatt a béľleti díj csökkentéséľe csak a munka megkezdés ét mege|őzően
a Béľbeadóval eIozetesen töľtént megállapodás alapjan van helye.

A Béľlő értéknövelő beruhźzźsait jogosult - a Béľbeadĺíval ezękre töľténő megegyezés
hiányában pedig köteles - a szerzódés megszűnésekor a bérlemények á||agának sérelme ńelnil
leszeľelni, illetve kcjteles a leszereléssel okozott állagséľelmet a Bérbeadónak meg!&iteni, az
eredeti állapotot helyreállítani. A Béľbeadó a Béľlő éľtékncjvelő beruhĺĺzásainak
megtéľítésére akkor köteles, illetve abban az esetben köteles jogalap nélküli gazdagodás
címén a Bérlő részére pénzösszeg megfizetésére, ha a beruházáshoz vagy éľtéknövelő
munkĺához e|ozo|eg a Bérbeadó hozzájaru|t, és abban a felek írásban megállapodtak. A BérIő
ilyen címen bérleti díjba töľténő beszĺímításra csak akkoľ jogosult, ha a Béľbeadĺó ehhez
e|őzó|eghozzájáru|t.

)',

A BéľIő az épi|et homlokzatźn_ a tfusashazban lévő helyiség esetén a tźrsasház közgyűlése,
tiszta ĺĺnkotmányzati tulajdonú hźz'ban lévő helyiség esetén a Bérbeadó előzetes engedélyével
és az á|ta|a jőváhagyott helyľe és kivitelben _ csak olyan cégÍáb|át, emblémát, ľekliímot,
légkondicionáló berendezést, sze||ŕ5ző kivezetést helyezhet 9l, amely a vonatkozó
jogszabźúyoknak megfelelő. Az építési engedély köteles cég1áb|a, embléma, reklĺĺm,
légkondicionáló berendezés sze|Iőző kivezetést kihelyezése ezen feliil jogerős építési
engedély biľtokában helyezhető el. A társashén vagy a Béľbeadĺí előzetes engedélye nélkül,
vagy épitési engedély nélkül kihelyezett dolog esetén a Béľbeadó a bérleti szerződést
felmondhatja.
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A tisńa önkoľmányzati tulajdonú hazban lévő helyiség estén Bérbeadó a reklĺáĺn
engedélyezését bérleti dijhoz kötheti.

23.

A Bérlő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonĺól sző|ő20|1. évi CXCVI. törvény 3.$ (1) bekezdés
1. pont b. alpontja alapjan étláthatő szervezetnek minősiil. En. aÉn7Ą aBéľbeadónak átadott
cégkivonattal ígazo|ja. Yá||a|ja, hogy a bérleti szeruođés tafiarna alatt a tulajdonosi
szerkezętén nem vá|toztat olyan módon, amely a|apján mát nem minősül átlźithatő
szewezetnek. Tuđomásul veszi, hogy amennyiben a tulajdonosi szerkezetében tĺjľtént váItozás
miatt vagy egyéb okból mĺĺľ nem minősiil át|áthatő szervezetnek, a Béľbeadó a jelen
szer zo dést azonna|i hattily aI felmondhatj a.

Béľlő a székhelyében' a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező vźt|tozćstköteles a
cégbírósági vétltozásjelentési kérelem benyújtását kĺjvető 15 napon belül a Bérbeadĺónak
bejelenteni. Hasonlóképpen közölni kell a szeľződésben szereplő bankszámlája megszűnését
és az i$ bankszáml a számát. Az eĺurek elmulasztásából eredő kĺáľokért a Béľlő 

-felel.

Az értesitéseket a Szerzőďő Feleknek a szeruodésben rögzített székhelyére lehet érvényesen
kézbesíteni kézbesítővel és postán. A felek rogzítik, amennyiben u lié.lő a székhelýében
bek<jvetkezett vá|tozást a Béľbeadónak nem jelenti be, a Béľbeadó á|ta| az utolsó ismeľt
címľe küldött leveleket aBérI.ő źůta|kézhezvettnek kell tekinteni.

A Szeľződő Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megküldtitt küldeméný a
kézbesítés megkíséľlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, hi a cimzeĺ1 az átvéte|t
megtagadja . Ha a kézbesítés azért vo|t eľedménýelen, meľt a cimzet| az iratot nem vette át laz
''nem 

keľeste'', ,,elköltözött'' vagy ,,ismeretlen helyľe költözött'' jelzéssel érkezett vissza/ az
iratot annak visszaérkezése napján kell kézbesítettnek tekinteni.

24.

A Béľlő a tudomásra jutástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Béľbeadĺínak, ha
vele szemben felszámolási vagy csődeljríľás indult, vagy avége|szźtmolását hatáľoztaę|.

Hatdrozatlan ÍdejíÍ béľletí szeľződés esetén

25.

A bérleti jogviszony az 5 . poĺtban meghatĺíľo zottkezdeti időponttó | hatfuozat|an ideig tart.

26.

A Szerzođő Felek bĺírmelyike jogosultak a bérleti szerzóđést indokolás nélkiil 30 napos
felmondási iđővel felmondással felmondani. A felmondás a hónap utolsó napjźnaszólhat.

Hatdrozott idejűí béľleti szerződés esetén
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25.

A bérleti jogviszony az 5. pontban meghatfuozott kezdeti időponttól hatźrozott ideig taľt, a
felek azt csak egyezó akaratta| sztintethetik meg, kivéve az a|ábbí, valamint jogszaĹályban
me ghatér o zott e seteket.

26.

Ahatźrozoľt idő a|att aBérbeadó jogosult haľomhavi felmondási idővel felmondani a bérleti
jogviszonyt, ha

a) az onkotmányzat a helyiségeket nem ĺinkoľmányzatitulajdon esetén az onkoľmźnyzatoL<ľa
éľvényes jogszabźiyban meghatźrozott mindenkori kisajátítási jogcímek alapjarĺ
kisajátíttatná, feltéve, hogy a Képviselő-testtilet azon céL megvalósításáľól mĺĺľ dĺiniest
hozott, anelyhez a helyiségekľe szfüsége van.

b) a helyiségek la helyiségeket éľintő.. épületľészt/ tĺa|akításźra, lebontására, vagy
rendeltetésének a megvźůtonaűtséra az onkoľmányzatjogerős és végrehajtható hatósági
engedélyt kapott, vagy

c) az onkormányzat jogszabá|y vagy a jogszabźtlyon alapuló hatósági hatźnozat alapjźn
köteles a helyiségeket harmadik személynek átadni.

A hatáľozott idő alatt a Béľlő iogosult haromhavi felmondási idővel felmondani a bérleti
jogviszonyt. ha a bérlet fenntaľtása miĺľ nem áll érdekében.

27.

A Béľlő rendkíviili felmondással sztintetheti meg a jogviszonyt,haaBéľbeadó ajelen bérleti
szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

28.

A szeruődo felek rogzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló 1993. évi LxxVIil. törvény 25. $-a
szerint a bérleti jogviszony Béľbeadó Észérő| történő rendkívüli felmondásának van helye a
következő esetekben és módon:

a) Ha a Bérlő a béľleti díj fizetésľe megállapított időpontig a béľleti díjat nem ťlzeti meg, a
Bérbeadó köteles a Bérlőt _ a k<jvetkezményekľe figyelmeztetéssel _ a teljesítésre írásban
felszólítani. Ha a Bérlő a fe|szőIításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a Béľbeadó
további nyolc napon belül íľásban felmondással élhet. A felmondás az elmu|asztoÍt
határnapot kclvető hónap utolsó napjara szőlhat. A felmondási idő nem lehet rclvidebb
tizenot napnál.

b) Ha a Bérlő magatartása szo|gźi a felmondás alapjául, a Béľbeadó köteles a Béilőt _ a
következményekľe f,rgyelmeztetéssel _ amagatartás megszüntetéséľe vagy megismétlésétől
va|ő tartőzkodásľa a tudomásara jutásától szánitott nyolc napon belül írásban felszólítani.
A felmondást az a|apjául szolgáló magatartás folýatásrĺról vagy megismétlésétől számított
nyolc napon belül íľásban kell köztilni.
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29.

A 28. pontban meghatározott jogszabályi rendelkezésekľe tekintettel Béľbeadó ľendkívĹili
felmondással sziintetheti meg a béľleti jogviszoný különĺjsen akkor, ha a Bérlő

a) A bérleményekben a sztikséges engedélyek hirányában kezdi meg a tevékenységet,

b) A bérleményeket nem a jeLen szerződésben meghatźrozott célľa haszná|ja, vagy másnak a
Bérhea'ĺĺó hoz,r,ájáru|źlsa nélkiil ľészben vagy egészben használatta átengedi, vagy aÍTa a
Béľbeađó hozzźtjaru|ásához kdtött bĺáľmilyen szerződéstkot,hozzájárulás nélkül.

c) A Béľbeaďő részére fizetendő bérleti đij,,könľ;emi díj, kźLrterítés, illetve egyéb fizetési
kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, és a Bérbeadó írásos _ a felmondás kilátásba
helyezését is tarta|maző - felhívásaľa a ťrzetési kötelezettségének a felszólítás
kézhenłételét követő 8 napon belül nem tesz eleget.

d) A bérleti szerzodés megkötését követő 8 napon belül nem kezdeményezí, vagy a Bérbeadó
felhívását kĺjvető 8 napon belül nem intézi avízőta nevére töľténő źLtírását, valamint nem
köti meg a bérlemények haszná|atźłloz sziikséges valamennyi szo\gáLtatási szerződést,
vagy a szo|gá|tató felhívásában szereplő határidőn belül a szo|gá|tatélsi szerződések
szükség szerinti módosítását, vagy ezek megkĺitését az e|őbbi hatlĺľiđőn belĺil a Bérbeadó
felé a szerződések egy másolatának lęadásával nemigazolja. Meghiúsí$a, ill. akadáIyozza
az uj méróőľa beszerelését.

e) A szolgáltatási szeruőďésekben szereplő, illetve aszo|géĺ|tatő á|tat,kíszám|ázoľt szolgáltatási
és egyéb díjakat a béľleti jogviszony kezdeti iđőpontjátó| a szetzodésben, illetve a
szám|ában szeľeplő hatĺíridőig aszo|gá|tatő részére nem fizeti meg.

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

g) A bérleményeket és berendezési tárgyaít nem ľendeltetésszeľĺien hasznźija, az ezekben
á|tala okozott hibrákat a Béľbeadó felhívásrĺľa, 8 napon belül nem javítja meg, ill. a kźrt
nem téríti meg a bérbeađónak.

h) A Bérbeadó felhívása ellenére nem végzi e| az á||agmegóvás érdekében a bérleményeken
belül felmerülo felúj ítási, kaľbant artási,j avítási munkákat.

i) A béľleményekben a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül végez źLta|akitást vagy bővítést. A
társasház, vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkiil, vagy építési engedély nélkül he|yez
ki ľeklámot illetve cégtáb|át,légkondicionáló berendezést, sze||őző kivezetést.

j) A bérleményeket úgy hasznźůja, a Bérlĺĺ, a tagai, a dolgozói, az :ť.zlreti partneľei olyan
magataľtást tanúsítanak, amely az épiiletben levő másik béľlőt, lakókat, szomszédokat, a
tevékenységében zavaqa vagy veszélyhe|yzetet, teremt, és ęú, a magataÍtását a Béľbeadó
felsző|ításátkövető 8 napon belül nem sziinteti meg.

k) A Béľlĺĺ a béľlemények közvetlen környezetébęn akar a béľlő vagy tagsa, dolgozói, tŁleti
partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi egyĹittélés kĺivetelményeivel kirívóan
ellentétes magatartásokat neki felróható okból az ĺjnkoľmźnyzat kĺjzteľĹilet felügyeletét
ellátó szeľVe felé nem jelenti be.

l) A béľleményeket a Béľbeadó felhívása ellenére sem használja, itl. nem rendeltetésszenĺen
hasznźija.

m) Nem köt biztosítást a bérleményekben levő vagyontárgyaira, valamint a tevékenységéből
eredő károkľa, a kötvényt a Béľbeadónak a szerződésben meghatározoÍ1hatráľidőn beltil
nem mutatja be, és mindęzt a Bérbeadó felhívása ellenéľę 8 napon beltil nem pótolja.
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n) A hatósági, túzvéđelmi, balesetvédelmi és polgáľi véđelmi előíľásokat a Bérbeadó felhívasa
ellenére nem tartja be.

o) A székhelyében, lakcímében bekövetkezettvćitozást nem jelenti be a Bérbeadónak
p) Nem engedi be a Bérbeadó képviselőjét a bérleményekbe a rendeltetésszerĺĺ haszná|at

ellenőrzćsc, illetve a Béľbeadót ter{relő felújítási munkák végzése éľdekében, ill. ezek
végzé s éb en akadá|y o zza.

q) A jelen szerzőđésben foglalt esetekben.

30.

A bérleti jogviszony egyebekben a 34. pontban hivatkozott jogszabályok á|ta| szabá|yozott
esetekben szĹĺnik mes.

31.

A bérleti jogviszony bĺĺľmilyen megszűnése esetén a Béľlő köteles a bérleti jogviszony utolsó
napjan a bérleményeket kitiľítve, tisztán, az źÍvétďrkori felszereltséggel, a Béľbeadó
képviselőjének átadni. A felek az átadott bérleményekről állapotfelvételt és helység|e|tárt,
tarta|mazőjegyzőkĺinyvet vesznek fel. A Béľlő hozzájaru| ahlhoz, hogy amennyiben a béľleti
jogviszony megsztĺnését kcjvető 8 napon belül ingóságaitól kitirítve nem hagyj a eI a
bérleményét, abérbeađó illetve képviselője jogosulttá válik arľa, hogy a helyiséget fóhyissa,
azingőságokat a bérlő költségére e|száIlítsa, és a béľleményeket biľtokba vegye' A Béľbeadó
azingőságokon törvényes zálogjogot szercz a hátralékos béľleti és használati díj, valamint a
jĺíľulékai erejéig'

32.

Ha a bérlemények korábban a Bér|ő székhelyeként vagy telephelyeként a cégbíróságon
bejelentésre került, a bérleti jogviszony megsziĺnését k<jvető 15 napon belül a béľlő kötel es aŤ.
t<jľcjltetni.

33.

A BérIő a bérleti jogviszony bármely okból töľténő megszíĺnése esetén cseľe helyiségekľe
nem tarthat igényt. Kárta|arlításra abban az esetben tarthat igéný, ha a bérleti jogviszony _
részérőI történő _ felmondáséra a Béľbeadó szerződésszegése miatt került sor.

34.
Ajelen béľleti szetzódében nem szabźiyozo|t kérdésekben a lakások és helyiségek bérletéről
sző|ő 1993. évi LXXVII. tĺirvény, anemzeti vagyonľól szóló 20It. évi CXCVI. törvény, a
Polgíri Tĺirvénykönyvről sző|ő2013. évi V. töľvény, valamint az onkoľmtnyzattulajdonában
á11ó nem lakás céljĺíľa szq|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35l2}t3 (VI.20.)
Budapest Józsefuáľosi onkormanyzati rendelet mindenkori vonatkoző rendelkezései az
irrĺnvađóak.

35.

Szerződő ľ'elek az esetleges jogvitíjukat elsődlegesęn peľen kí\.ĺili megállapodással kíséľlik
meg rendezni. Amennyiben ez nęm vezet eredményre, a bérlemények helye szennt illetékes
bíróság kizĺírólagos illetékességét kötik ki.

34/
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36.

A Béľlő kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezetts égei věi|a|ásaľa közjeg yző elótt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozatot ír a|á. Ez a|apján bírósági végrehajtasnak van
helye. A béľlő tudomásul vcszi, amennyiben az egyoldalú kötelezettsegvelblási nýilatkozatot
?. jelen béľleti szerzőđés aláiráséú k<jvető 5 munkanapon beltil nem írja a|á, az
onkormanyzatnak, illetve a Béľbeadónak a Béľlő kijetĺiléséről szóló jognyilatko zatéłlozva|ó
kötĺittsége megszűnik, a j elen béľleti szerzőđés a hatźł|y át veszíti.

A Szeződő Felek kijelentik, hogy a béľleti jogviszonyból minđenkor fennálló béľleti díj,
k<jzmű díj és egyéb tartozás mértékét a Bérbead ő szám|ái, nyilvántaľtásai, kĺinyvei alapjĺín
készült közjegyzłĺi okiratba foglalt ténýanúsítvany igazo|ja, amelynek elfogadására a Fěiek
j elen szeľz ődés a|áírásával k<itelezettséget vállalnak.

A Szerződő F.elek megállapođnak abban, hogy a Béľbeadó a kozjegyzőto| a teljesítés
kĺjtelezettség |ejźlrĘa, a bérleti jogviszony megszűnése megállapĺtasanak ienytanúsítwínyba
foglalását is kéľheti, amennyiben a bíľósági nempeľes e|járáshozeľľe szĹikség van.

A Szeľződő Felek a felkén közjegyzonek a titoktaľtási kötelezettsége a|ő| a felmentést
megadják, abból a célból, hogy a fenti egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozatot, i||. a
ténýanúsít v ányt elkészítse.

A Szerződő Felek rógzitik, hogy egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat és a
ténýanúsítvany költségei a bérlőt teľhelik.

37.

A Szerzodő felek rogzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletéről szóló t993. évi LXXVIII.
t<ĺľvény 1llA. $ (1) bekezdése és a 95. $ (2) bekezdése éľtelmében2O|6.januaľ I, napjátő| a
Béľbeadó a nem lakás céljaľaszo|gá|ó helyiségek tekintetében a jogszabá|ybanmeghatározott
energiahatékonysági tanúsítvány másolati pétdanyát a bérleti szerzođés ńegkotését
mege|őzően k<jteles az ilj bér|őnek bemutatni, és ań, a szerződés megkötésével egyidéjtĺleg a
Bérlő részéte źĺtadni.

A Béľlő jelen okirat a|áírásáva| kijelenti, hogy . azonosító szźtmma| ellátott
eneľgiahatékonysági tanúsítvány eredeti pé|dányát megtekintette, továbbá az azza| mindenben
megegy ezó másolati példáný túv ette.

38.

A jelen béľleti szerzódés akkoľ lép hatályba, ha a Béľlő az ovadékot a Bérbeadónak
megfizette, valamint akozjegyzóné| azegyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozatot a|źirta.
39.

A jelen bérleti szeľződés megkötéséve| aSzerződő felek kozött a bérlet targyábankorábban
esetlegesen létrejĺitt szóbeli vagy írásbeli megállapodĺísok a hatályukat veszítik, kivéve
azokat, amelyek ajelen szerződés mellékletét képezik.
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40.

ASzerződ'ő F.elek kijelentik, hogy a bérleti szerzodés a|áitására jogosultak. E kijetentésiikéľt,
valamint a bérleti szetzódésben leíľt adatok helyességééľt teljes anyagi felelősséget vállalnak.
41.

A jelen szerződés mellékletét képezi a Bérlő cégkivonata, a|ákási címpéldanya, a képviselő
személyi igazo|v źnyának é s lakcímkárt y áj ának más o lata.

42.

Je|enszerződés . ..(...) szźlmozot|oldalból á1l és 5 (öĐ eredeti példányban készült. A
béľleti szerződést aSzerződő Felek elolvasás után, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólagírták a|á,

Kelt: Budapest,

Budapest Józsefvárosi Onkorm ányzat Béľtő képviselője
Béľbeadó meghatalm azásálb ő| és megbízásából etj áró

J őzsefv ár osi Gazdálkodási Ktizpo nt Zrt.
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11. sz. melléklet

osszefoglaló a benyr'ijtandĺí aján|at foľmai és taľtalmĺ ktivetelményeiľől

Az ajźn|atot az aján|attev(il jogi szemé|ylszervezet képviselője minden oldalon kézjegyével
köteles ellátni. Az ajén|atnak folyamatos sorszámozással kell ľendelkeznie.

A boľítékon a következo szoveget kell feltĹintetni: ,,Budapest VIII. kenilet, József kľt. 59-6l.
szám a|atti,3678010lN3 he|yrajzí szźtmu nem lakás cé|jara szo|gźiő helyiség bérbevétele''

Az ajćn|atot séľtetlen borítékban kell benyujtani, séľĹilt, felnyitott borítékot a Bonyolító nem
vęsz át.

Aho| az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, M eredeti igazo|ást kęll csatolni az
Ąźnlathoz.

Az ajźnlati biĺosíték befizetésénél a kĺjzlemény ľovatba a kĺjvetkez(5tkel| beíľni: ajánlati
biztosíték

Az aj źnlat 1'arta|mát a kĺj vetkező sorľendb en kell ö sszeflĺzni :

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

2. Ajanlati tisszesítő (3. sz. melléklet)

3. 30 napnál nem ľégebbi hiteles másolat avá||a|kozói igazo|ványról (egyéni vét||a|kozźs
esetén)

4. Eredeti, 30 napnál nem ľégebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezet
bej egyzéséľől fi o gi személy l szew ezet esetén)

5. A|źirási címpéldany eredeti példanya vagy másolata fiogi szemé|ylszervezetesetén)

6. A Ptk. előírásai szeľinti bizonyító erejrĺ meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a
cég képvise|oje itja aIá

7. PáIyazati dokumentáció megvásríľlásráról szóló bevéte|ipéĺlztarbizony|atmásolata

8. Ajĺínlati biztosíték beťlzetésér(5| szőIő igazo|ás másolata

9. Nyilatkozat végelszámolásľól, csődeljáľásról, felszámolásról, végľehajtási eljráľásról (4.
sz' melléklet)

10. Bérbeszámítási kéľelem esetén a kérelem lęírása és a bérlemények felújitásáva|
kapcsolatos elképzelések, hozzávetőleges költségvetés

11. Nyilatkozat a pá|yazati feltételek elfogadásárő|, szerzőďéskötésről, ingat|anszerzési
képességľő|, aján|atí kötöttségről (5. sz. melléklet)

12. Nyilatkozat adó és adók módjára behajthatő koztartozástő|; Kiíľóval szemben fennálló
tartozásrő| (6. sz. melléklet)

13. NAV igazo|ásaarľól' hogy nem áll fęnn koztartozása.

14. Helyi adő igazo|źls (beszerezhető: Józsefuĺíľosi Polgiĺľmesteri Hivatala 1082 Budapest,
Baľoss u. 63-67, II. em.)
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15. Bérbeadóval szemben fennálló taĺtozás igazo|ása (beszerezhető: JGK ZÍt. 1083
Budapest, Losonci u. 2. )

. 16. Nyilatkozat pénzugyi alkalmasságľő| (7. sz. melléklet).. 
17. Nyilatkozat abankszátm|aszámĺőI(8. sz. melléklet)

. 18. Nyilatkozat aszervezetźlt|áthatőságaÍől(9. sz. melléklet)

' 19. Amennyibenszfüséges,továbbiokiratok aszewęzetát|áthatőságának igazo|ására
. 20. A bérleti szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok
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|f. sz' melléklet

Altalános Tájékoztató

Az Önkoľmźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerület, József krt' 59-61. szźlma|atti,
36780l0lV6 he|yrajzi sztmí nem lakás cé|jaru szolgáló helyiség, amely az ingat|an-
nyilvĺĺntaľtásban iroda bę sorolással szerepel.

A Budapest Józsefuarosi onkoľmrĺnyzat tu|ajd,onában álló nem lakás cé|jtra szolgáló
helyiségekben a béľbeadó helyett e|végzett munkálatok kĺiltségeinek elszĺĺmolás át, az
onkoľmányzat Képviselő-testület 248l2)t3. (u. 19.) számú hatérozatának 34. pontja
szabá|yozza. Ez a|apjźn a bérbevett nem lakás cé|jara szolgáló helyiség felújítása sóran-a
bérbeadó helyett, a bér|ő által elvégzett munkálatok költségének elszĺámólás éra az alábbiak
szerint van lehetőség.

. A helyiség béľbevétele előtt több alkalommď is kéľheti a helyiség megtekintését, amely
megtekintések sorĺín lehetősége van felmérni a sziikséges munkálatokat, kikérheti szakember
véleményét, fuajźn|atot kéľhet. Ez alapján tud dönteni a helyiség bérbevételéľől és
megalapozott bérbevételľe vonatkozó páIytnatot nyújthat be a Jőzsefrĺtrosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-n keresztiil a tulajdonos-béľbeadó onkoľmĺínyzathoz. A megtekintés
időpontjanak egyeztetést csak a megtekintőben meghatározott. szetvezet meghatalńazássa|
rendelkező képviselője (dolgozója), vagy a megtekintőn meghatáľożot személy
kezdeményezheti, a megtekintésen csak az a személy vehet részt.
. Bérbeszámitásra csak a tulajdonos előzetes jóvahagyásaa|apjźnvan lehetőség. Azazvagy a
még a pályazathoz csatoltan, vagy a bérleti szeľződés megkötését követően a munkálatok
megkezdése előtt kell nyujtani a helyiség felújításáľa vonatkozó tételęs k<iltségvetést. A
költségvetés elfogađásźnőI, a munkálatok költségeinek béľleti díjba töľténo beszźmításráľól a
tulajdonosi joggyakorló d<jnt. A dĺjntés alapjĺĺn megkcitött Bérbeszámítási megállapodás
a|apjan történik meg a munkálatok költségeinek elszámolása.
. A felújítás költségvetésének benyújtása előtt kérjük, egyeztessen aZ IngatlanszolgáItatási
Irodával (1083 Budapest, VIII. kenilet tavaszmezo u.2.; telefonszátmok: 06 | 334-|745,3|4-
1098,333-4146), amelyek azok a felújítások, amelyeket a béľbeadónak kell elvégeznie, igy a
költségek a béľbeadót teľhelik, és melyek azok a munkálatok, amelyek elvégzése a uěilet
időtartarna alatt a bérlőt teľhelik, így ezenköltségek megtéľítéséľe igény nem nyújthatőbe a
béľbeadó felé.

. A Bizottság dĺintése után a Kęreskedelmi célú béľbeadási Iroda megköti a Béľbeszĺímítási
megállapodást a bérlővel, ami utĺín kezdődhet csak e| a fe|,űjíttlsi munkálatok elvégzése, és a
költségek megállapodásban foglalt feltételek szeľinti elszámolása.
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. A bérlo az á|taIa e|végzett béľbeadóra tartoző munkrĺkľól az onkoľmányzat, mint vevő
részére szém|át állít ki. A bérbeadó a bérbeszámítással lefedett bérleti díjat egy összegben, a
k<jvetkező havi számlával egyidejiĺleg küldi meg a bérlő részére. A bértő ezt ktjvetően a
béľbeszámítás időtaľtamtlra, a bérbeszámítás levonása után fennmaľadt összegnek megfelelő
béľleti đíj számlát kap havonta, melyet köteles hataľidőľe befizetni.

A bérbeszĺmításľa vonatkozó igéný cé|szera miĺľ a pěiyéz:atban szeľepeltetni (arajźnhat,
költségvetés mellékletként történő becsatolásálva|), hogy nyeľtes pźiyázat beadása esetén a
ptiyazatot elbíráló, a bérbeadói jogokat gyakorló bizottság tudomást szetezzen erről, és ennek
ismeretében hozhassa meg dcintését.

Béľbeadĺói ktitelezettség :

A helyiségekben lévő berendezési těľgyak és közmrĺórĺík miĺködő képes állapotanak
biztosítása bérbęadói kötelezettség, amennyiben a mérőóľak átirásźxal probléma meľĹil fel,
vagy azok hiźnya esetén, a Jőzsetvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Ingat|anszolgáltatási
Irodájźhoz kell foľdulni (1083 Budapest, VIII. kerület, Tavaszmező u.2. te|efonszĺímok 06 1

334-17 45, 3 1 4-1 098, 333 -4146).

A Bérbeadő szavatol azért, hogy haľmadik személynek nincs a helyiségekľe vonatkozó olyan
joga, amely a Bérlőt a helyiség birtokbavételében, zavaĺta|anhaszná|atban akadályozza,vagy
koflćúozza.

A Bérbeadó gondoskodik a Béľlő tűrési kötelezettsége mellett, az éIetveszé|ý okoző, az
ingatlan áIlagtń veszé|yeńető, a helyiség rendeltetésszeriĺ haszná|atát lényegesen akadźiyoző,
a Bérbeadót terhelő hibák kijavításaľól. A Béľlő e munkálatok e|végzését a béľbeadóval
tĺiľténtmegállapodása|apjánátvá||a|hatja.

Béľlő kiitelezettsége:

A béľleményekben folytatni kívant tevékenységgel kapcsolatban az engedé|yező hatóságok,
szakhatóságok és közuzemi szo|gźĺltatők (a továbbiakban egyĹĺtt: hatóságok) nyilatkozatát,
i l letve a j o gszab á|y szeľi nti fu l aj dono s i hozzáj áru|ást me gszeľzé séről.

A tevékenység megkezdése előtt a béľbevett helyiség használati módja megvéltoztatásáůloz a
tátsasházbeleegyezőnyi|atkozatasztikségeslehet.

A helyiséget kizźnő|ag a béľleti szeľződésben foglalt tevékenységre hasznźl|hatja, továbbá a
béľleményekbe tĺirténő befogadáshoz, a|bér|etbe adáshoz, a helyiség cseĘéhez, a béľleti jog
átruhazásahozahelyiségtulajdonosánakhozzájaru|ásasztikséges.



A helyiséeekben lévő közműórák saiát névre történő átíratásą. amennyiben ą hel}'iség
rendelkezik. víz közmű ellátottsággal. vállalja saját költsége4 a vízó.ľá
felszeľelését/hitelesítését (az ezzel kapcsolatos kĺiltségek vállalását) vae]/ a nevéľe töfténđ
źúfuatását.

Kĺjteles a bérleményeket és a berendezési tárgyaít rendeltetésszerĺĺen hasznéini, valamint
gondoskodni a berendezési tiáľgyakban, - ideértve az épület szerkezeti elemeiben,
vezetékekben, épület-felszerelési tĺĺľgyakban . mind akizźrő|agosan használt, mind a közösen
hasznźt|t helyiségekben a saját, vagy a bérleményeket haszná|atára vele együtt jogosított
személyek magatartása folytan keletkezett hibak kijavításaĺó| és azokozott kaľ megtérítéséről.

Köteles az á||agmegóvás érdekében a béľleményeken belül felmerülő karbantartási, javítási
munkákat saját költségén elvégezni. A bérleményeket burkolatainak, ajtóinak, abIakainak és a
bérleményeket berendezéseinek, a poľtálnak az iizlethomlokzatnak a kaľbantaľtásával,
illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a Béľlő köteles.

Az épiilet homlokzatán- a tiírsasházban lévő helyiség esetén a tźrsashźz közgyiĺlése, tisńa
ĺinkormányzati tulajđonú házban lévő helyiség esetén a Béľbeadó előzetes engedélyévęlr és az
á|tala jóváhagyott helyľe és kivitelben _ csak olyan cégtáb|át, emblémát, ľekliímot'
légkondicionáló berendezést, sze|Iőző kivezetést helyezhet €l, amely a vonatkozó
jogszabźůyoknak megfelelő. Az építési engedély köteles cégláb|a, embléma, reklám,
légkondicionáló berendezést, sze|Iozó kivezetést kihelyezése ezen felül jogerős építési
engedély biľtokában helyezhető el.

A székhelyében, a cégegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező vźitozźst köteles a
cégbíľósági vá|tozásjelentési kérelem benyrijtását kĺjvető 15 napon belül a Bérbeadónak
bejelenteni.

Bérlő a tudomásra jutástól szttmított 8 napon belül kĺiteles bejelenteni a Bérbeadónak, ha vele
szemben felszĺímolási vagy csődeljaľás indult, vagy avégelszámo|ásáthatfuozta e|.

Amennyiben az önkormźnyzati tulajdonú bérelt helyiségeket a béľlő székhelyeként vagy
telephelyeként a cégbíróságon bejelentette, a béľleti jogviszony megszűnését követő 15 napon
belül kcjteles azt tör<jltetni.
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a Budapest Vll|. József kń. 59-61. l. em'
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Avant.lmmo Mérnöki és lgazságügyi Szakéľtői lft. ź.

É nľÉx rlÉs l s lzot.|yĺĺvÁľrly

A kívtiljegyzett irodahe|yĺség forgalmi értékét a fordutónapon az a|ábbiak szerint á|lapítottuk
meg:

Övezeti besorolás: Palota negyed
Az aĺbetét alapteru|ete m2

Számított faj|agos forgalmi éľték Ft/m2

Az a|betét forga|mĺ értéke kerekÍtve Ft

A ľendelet szerĺnt beszámítható bérItii értéknove|ő beruházás Ft

Az albetétre jutó foldterüĺet nagysága m2

Az a|betétre jutó fóldteľÜ|et értéke Ft

249,00

6A0 872
í49 620 000

0

110,32

22 060 000

ě u'-ź:u^ąoäáĺ1 .er,..t* ą
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Avant. lmmo lýlémöki és |gazságĹigyi Szakértöi Kft .

1. ElŐzmények

A Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont zÍ1. megbízási keretszeződése alapján az
Avant.lmmo Mérnökĺ és |gazságugý Szakértói Kft. elkészítette a kívu|jegyzett ĺngatlan for-
ga|mi értékbecs|ését bérbeadás ce|jáľa.

2. A|ape|vek, fe|tételek

- A ľnegbízók á|ta| rende|kezésre bocsátott adatok va|idiságát és te|jességét nem vitattuk'
- Az átadott adatok rögzítésén klljogi természetĹĺ vizsgá|at nem tortént.
- A vizsgá|at során az ingat]ant szemrevételezésse| minősÍtettĹik, más jel|egű, invazív, stati-
kai dĺagnosztikai vĺzsgálat nem tortént.
- Potenciálĺsan veszélyes koru|mények, anyagok előfordulását nem rögzítettük, ezekért, il|et.
ve a Íelfedezésükhoz szukséges szakérte|emért nem vise|ünk fe|elősséget.
- A forgalmi érték meghatározásáná| az ingatlan egészben torténő értékesítését téte|eztÜk
fe|' Az ingatlant tehermentes, birtokba vehető állapotban ériékeĺtük
- A szakvélemény kizáro|ag az 1. pontban leírt cé|ra készult, bármely egyéb célra torténő
felhasznáĺása nem engedélyezett.
- A szakvé|eményben szereplő érték mindig egy adot idópontľa -a fordulónapra- vonatkozik,
mert az érték nagysága folyarnatosan változik. A befektetők és tulajdonosok az adott va-
gyontárgyat, a gazdasági, po|itikai, jogi kornyezet vá|tozását és az ezekkel összefúggő koc-
kázatot mĺnden ĺdopontban' Újabb információk birtokában másként ítélik meg.
- Minden adat és tény, amĺ a szakvé|eményben szerepe|, |egjobb tudomásunk szerint helytá|.
ló és pontos. Felkutatásuk során az elvárható gondossággat jártunk e|, de nem vá|lalunk
felelősséget o|yan adat, véĺemény vagy becslés pontosságáéľt, amit mások adtak át ré-
szunkre.
. A szakvé|emény kĺzáró|ag a megbĺzó részére készült, il|etékte|enek semmilyen formában
nem haszná|hatják fe|. Nem hozhatók nyilvánosságra sem a dokumentum részei, sem egé.
sze a készítő előzetes íľásbelĺjóváhagyása nélktil. A szakvé|emény a Ptk' 86.s (1.4) bekez-
dése a|apján torvénnyel védett szellemi a]kotás.

3. TanúsÍtvány

A szakvélemény készítője tanúsí$a, hogy az áItala tett megáĺ|apĺtások igazak, és he|ytállóak,
a megbízott fuggetlen, és díjazása nem fÚgg a megállapĺtott értéktol. A vé|eményben fog|alt
eĺemzése ket, vé | emé nya I kotasokat a korlátozo feltéte|e k határo |ják be.

4. Az ingat|an |eírása

Köľnvezet
Beépítettsés Zártsoros
Utca burkolata Aszfalt
Járda Aszfalt
Paľko|ás Utcán
Kozosséoi közlekedési megálló 2 oercen be|Ülelérhető
Alaoe||átást szoĺqáló bevásárlási lehetőség 2 percen be|ule|érhető
Kömvezeti terhe|és Jelentós

Földteľület
Telek területe 1528 m'
Felszíne Sík, éptiĺetteI bekerített

Budapest Vl|l. Jizsef krt' 59.61. l. em. 36780/0/A/6 hľsz
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Avant.lmmo Méľnĺiki és |gazságÜgyi Szakértői Kfr' 4

Az épĹi|etie|ĺemzői
Szintszám P+F+3em.
Epítésiév XX. sz. eleie
Alapozás Sávalaoozás
FÜ ggoleoes teherhordó szerkezet Téqla
FÖdémek Poroszsüveg kozbenső, csapos fagerendás

zárő
Tető kialakítása' héia|ása Magastető, cserép héja|ás
Műszaki ál|apota' szemrevéte|ezésse| Közepes 60 o/o

H oĺnlokzati repedések. sÜllvedés Haiszálrepedés. feliileti repedés
Pince á|lapota. beiáľat maqassága Vizes. beiáľat 1'90 m
Elektľomos enerqia Koztizemi hálozatra csat|akoztatva
Vízel|átás Kozuzemĺ hálózatľa csat|akoztatva
Gázvezeték Kozüzemi há|ozatra csatlakoztatva
Csatorna Kozüzemi hálózatra csatlakoztatva
Szemétszál|ítás Kozüzemi szo|gá|tatás

A helviséq ie||emzői
Kozos tulaidoni hánvad 72211A.000
Alapterulete 249.O m'
Belmaoassága 4.58 m
Táiolás Utcaiés udvaľi
Epületen be|u|i e|helvezkedése Jó
Tulaidonos Bp. VllI. keĺ. onkoľmánvzat1ĺ1
Bérlő Nincs
Elektromos energia Kozuzem i há|ózatra csatlakoztatva' méľőóra van
VízeIlátás KozÜze mi há |izatĺa csatlakoztatva' v ízora van
FUTES FEG fali aázkazán, me|eqvizes radĺátorok
Melegvíz Elektľomos bojleľ 2 db í20 |-es, 1 db 200 |.es, és

Junkeľs gázboi|er 1 db
Gázvezeték KozĹizem i há|ozatĺa csat|a koztatva, m éroora va n

Csatoľna Kozüze m i há|ozatĺ a csat| a koztatva
Szemétszál|ítás Kozuzemi szoloáltatás
Aiaoraizi eltérés Nincs
Fe|Ületkéozések típusa Közepes
Felt]letképzések át|apota Kozepes, he|yenkéni nincs helyreállĺtva

Budapest V|||. József krt. 59-61. |. em. 3ô780/0/A/6 hrsz
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Avant. lmmo Mémölĺi és lgazságĺigyi Szakértői Kft. 5

- Helyiségstľukttira és fe|ületképzések

ÉrtékmoaosÍto tényez6k

Eľté kcso kkentő tényezők Falnedvesséq' penészedés, beázás, repedések
Parketta felpúposodott
Víz6ra szeľe|és után nem álĺították he|yre a burko|ato-
kat. szemét' torme]ék

He|viséq Padló Fal Meoiegtrzések
Előszoba Parketta Festett
Szoba l. Parketta Festett Kristály csĺ|lár

Szoba ll. Parketta Festett Kristálv csillár

Tárovaló |. Paľketta Festett Mennyezeti stukkók

Tárgyaló ll. Parketta Festett Beépített, ŕaragott bútorok, szobrot
kazettás mennvezet. kństáĺv csi||ár

Szoba lll. Parketta Festett
Szoba lV. Parketta Festett
KozIekedő Parketta Festett FEG falĺ aázkazán

Konyha Jáľólap Csempe+ festett Gáztűzhe|y 2 db, mosogató' kony-
habútor J unkers kis oázboi|er

Zuhanyozó. Wc l' Járólap Csempe+ festett Epített zuhanytá|ca eleKromos
boiler

Zuhanyozó - Wc ĺl. Jáľólap Csempe+ festett Epített zuhanytálca e|eKromos
boiler

Furdőszoba - WC Jáľólap Csemoe+ festett Fĺjrdökád. kézmosó, e|' boj|er' WC

WC Jáľólap Csempe+ festett
Zuhanvozó Járo|ap Csempe+ festett Épĺtett zuhanytá|ca

Ertéknove|ó tényezők Jó á||aootú lakóház (homlokzat)
|. emeleti utcai elhelvezkedés
Kulön lépcsoház és beiárat, kü|onleges kialakĺtás
Kovácsoltvas korlátok és lámpák a lépcsoházban
Beépĺtett faragott bútoľok, szobrok, kazettás mennyé-
zet. kristá|v csil|árok. címer
Zuhanvozo - ftirdőszoba-WC 4-4 db
Eovedĺoáz cirko fűtés

Budapest V|||. József kľt. 59.61. l. em.36780/0iA/6 hrsz
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Avant.|mmo Mémöki és lgazságügyi Szakértői Kfr.

5- Értél*epzes

5'1. Az ingat|an értéke|ésének módszere

Az Áĺlóeszkoz Értexerk Europai Csoportja (|-EGOVA) aján|ása alapján az ingatlan je|le$ére
va|ó tekintettel a piaci osszehason|ító adatokon atapu|ó érték megállapítás módszerét alka|-
maztuk' Figyeĺembe vettuk a2511997- (V|ll. 1.), a módositó 32l2oo0 (Vl|l. 29.) sz. PM, az
54!1997. (Vll|.1') FM sz. rendelet, az European Va|uation Standards (EVS) 2003. és 2006.
évĺ értéke|ési szabvány, a Budapest, Jizsefvárosi onkormányzat 16/2005' (lV. 20') és a
rnódosító 55/2006 (Xll. 15.) rendelet e|őírásait'
Az ĺngai|anok értéke|ése összetett feladat. Ezért helyszíni szemlét tartottunk, fényképeket
készĺtettunk, szóbeli tajékoztatást kaptunk, komyezettanulmányt végeztunk, és az Önkor.
mányzatná| informá|ódtunk. A forga|mi érték megá||apításához felhaszná|tuk a NAV |lletékhi-
vatali, a nyomtatott és az e|ektronikus szaksajtoban fellelheto, valamĺnt a más szakcégek
áĺtal rendelkezésünkľe bocsátott árakat, és az Avant.|mmo KfĹ adatbázisának információit.
Az Angol Királyi Vagyonértóke|ők szövetsége (R|CS) szerÍnt az oMV (open Market Value)
azaza nyílt piacĺ érték az, azär, amely osszegéľt egy vagyontárgyban való érdeke|tség mé|.
tányosan, magánjogi szerződés keľetében készpénzért a |egnagyobb va|ószínűséggel elad-
hato. A pontos ár csak versenyeztetésseĺ áĺlapítható meg.

Feltételei:

- Az eladó hajlandó az eĺadásra.
. Az adásvéte|i táľgyalások |ebonyo|ításához figyelembe véve a vagyontárgy je|legét, és a
piacĺ helyzetet, ésszeľű hosszÚságú időtartam á|| rendelkezésre.
- A tárgya|ás időszakában az éńék nem váttozĺk.
. A vagyontárgy szabadon kenjl piacľa, meghiľdetése megfeleĺő nyĺlvánossággaltorténik.
- A|talánostól eltérő speciális vevői kĹilon ajánlatot nem veszünk figye|embe'

':r i :1 .:.-:!.r -: .:
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Avant.|mmo Méľniiki és tgazságtigyi Szakértői Kfr. 7

I Eľtéke|endô 4 2 3 4

2 Cím vl|ľ.J&seÍH.
59€1. l. o'tl. . ..

Vl|l. Józsď
lct.'

V||Í. Józseĺ
H.

vlll. József
'. |ÜL

3 GazdaságÍ téItyézók
4 Ar (Ft) 75 000 000 32 000 000 5ŕ900 000 46 000 000 58 000 000
5 lnforrnáció forrás NAV |lleték NAv lĺbÉk NAv |ĺ|etěk NAv n|eték NAv ||leték

lngat|an a|afierü|ete (m2) 249,00 í65'00 75,00 1ĺ5'00 102,00 't 10,00
7 Faj|agos ár (Ft{m") 472 589 4545,ĺ5 426667 503 478 450 980 527 273
I lngatlan jellege |mđahelyiség Üzlerhe|yiség Üz|ethelytseg Úz|eĺhetyiség ÜflelheIyiség ÜzletłteIyĺsfu
I Az ár ie||ege TęÍlża|c;ŕ, Tranzekció Tranzakció Treüakció Tĺanzskcĺó
10 Korrekciós tényező í'0o í '00 1,00 í 

'00 1,00
11 Tu|ajdonjogĺ viszony tnkorm. Majtlon Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon
12 Korrekciós tényező 1,00 í 

'00 1,00 í '00 1,00
13 E|adásl aján|at i dó po nti a 20't6. 2016. 2016- 2016. 24rc_ 2016.
14 Korrekcíós tényező 1,00 í'00 1,00 1,00 I,O0
ĺ5 Korńgált ár 75 000 000 32 000 000 5i 900 000 46 000 000 58 000 000
16 KorrigáIt egységár (Fťmz) 472589 454545 426667 503 478 4s0 980 527 273
.|ĺ HeĺyszÍni tényezők
18 Elhelyezkedés a kerületen belüt ua. ua. ua. uą. ua.
í9 Korrekciós těnyezö 1,00 ĺ.00 í '00 1.00 í 

'0020 Az épület |oka|izáclőja, á|lapota ľosszabb rosszabb rosszabb ľosszabb rosszabb
2',1 Korrekciós ténvező 1',ĺ0 1,10 1,10 1,10 í 

'10
22 Elhe|yezkedés az épÜleten be|ü| rosszabb rosszabb rosszabb Íosszabb rosszabb
23 Korrekciós tényezö 1.í0 I,10 1,10 1,10 1 ,10
24 Korrigált egységár ( Ft/mJ 571 832 550 000 516267 609 209 545 686 638 000
25 EladhatoságÍ tényezőR
zo Korszertiség, piacképesség rosszabb rosszabb rosszabb rosszäbb rosszabb
27 Korrekciós ténvező 1,O2 1,V2 1,02 1,02 1,O2

28 Haszná|hatóság, funkció, kÖzmÍivek rosszabb Íosszabb rosszabb rosszabb rosszabb
29 Korrekciós tényezö 1,ť2 1,O4 1,42 1,O4 I,O2

30 MÜszaki á||ao rosszabb rosszabb jobb rosszabb Jobb
JI Koľrekcĺós ténvező 1,O2 1,O2 0,96 1.O2 0,98

32 Fajlagos forgalmi érték (FVmf) 600 872 583 664 558 609 621 14 590 441 650 500

33 SzámÍtott forgalmi érték Ft 149 617 052
34 Kerekített forgalmi érték Ft 149 620 000

5.2. Eľték számĺtások, he|yiség éľtékelés

A Íe|építmény értéke furta|mązza a tulajdoni hányad a|ap1án számítolt nagyságú fo|dterÚ|et
értékét is. Az FHB je|entése szerĺnt az ingatlanpiacon az élénkulő keresĺet miatt a haszná|t
he|yiségek piacán érték novekeđés valiszĺnűsÍthető.

Ś&
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Avant. lmrno MémÖki és lgazságÜgyi Szakéľtői Kfr . B

5.3. Fö|dterület értékelés

Az épü|et műszaki á|lapota

Kozos tu|ajdoni hányad szám|á|ó 722
Kcizos tu|ajdoni hányad nevező 10 000
Foĺdtertilet m2 1 528

Az a|betétľe juto foldterulet mérete m2 110,32

Beépítetlen terulet fajĺagos értéke Ftlm2 . 200 000
Tertilet számított értéke Ft 22064320
Terü|et értéke, keľekí.tve Ft 22 060 000

1 Szerkezetĺ elemek (alapok, fófalak) szemrevétď€réś KťŽepes 60 % 5 éven tú|

2 KöZös teľü|et, pince suemrevétElefés Gyenge, vizes 30 % 2.5 éven be|ü|

3 KÓztis teľület, |épcsőház Szomrevéte|ozés Közepes 60 % 5 éven túl

4 Kĺjzĺis terÜ|et' fĹiggrfovosok Szemĺevételezés Közepes 45 oÁ 5 éven tĺi
5 Utcaihomlokzat szomÍevételezés Kŕizepes60 % 5 éven tú

6 Udvari hom|okzat' belsó udvar Szemĺevéle|ezés Közepes 6o % 5 éven tĺj

7 Tetőfedés szemÍevé(eĺezés Kóaepes 60 % 5 éven tú

I Kémények szemÍevéleIezés Gyenge 40 % 2-5 éven be|ü|

o Oromfalak sfemÍsvételezés Gyenge 30 % 2-5 éven belül

10 Csapadékvíz elvezető ereszek Szemĺevéteĺezés Gyenge zl0 % 2-5 éven be|ĺ]|

11 Gázbekötő vezeték Szemĺevé.teIezés Megfe|el6 50 oÁ 5 éVen tÚl

12 Szennyvíanezeték (közös) szemrevételezés Gyenge 4o o.ó 2-5 éven be|ĺ]|

A he|yiség műszaki állapota

Megnevezés .; ' .Mei1iąyzések'' Hasznalhatosag
.' ', ''':.:Tĺ '''' :.

Nyílászárók Koĺszerűt|en, gerébtokos' közepes 50 olo

Be|ső fe|Ü|etképzések, falak He|yenként fa|nedvesség, beázás, repedések 40 o/o

Hĺdegburkolatok Korszeĺütlen, javíta ndl 4A olo

Melegburkolatok Parketta felpÚposodás 3'0 m. 30 %o

Vĺz és csatomahálózat Gyenge 40 olo

Gázhálózat E|lenöaés szĺ]kséges 5O o/o

Elektľomos há|őzat É ri nté svéd elmi f el Úlwzs g ál at szđkséges 30%

ŕ4,łĺ.l rJ/\ :
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Avant'|mmo MérnÖkĺ és tgazságügyi Szakértői ľft.

5.4. Hozam a|apú számítás DFEV ľnódszeľľeĺ

A DFEV midszer az ingatlan jovőbenĺ hasznainak és az ezek megszerzése érdekében fel-
menj|tí kiadások kÜ|önbségéből (tiszta jövedelem) vezeti |e az értéket. A módszer szeńnt
báľme|y eszkoz értéke annyi, mĺnt a belőle származo tĺszta jovede|mek jelenértéke.
Hozadék e|ven torténő értéke|ésné| a hasonló ingat|anok bérleti díjából |ehet kiindu|ni. A ko-
te|ező, gondos karbantaľtást Íigyeĺembe vevő bér|eti díj mértéke: 800'000.- FUhó + áÍa. A
bér{eti díj kifejeziaz ingatlan piacképességét és értékmódosító tényezőit.
A számítás tájékoaató je|legű, részben fe|tételezéseken a|apu|.

Bevétel Ft Kiadás % Kiadás Ft
Bér|eti díjFtlm"ĺhő 3 213
Aĺapteľ{i|et m. 249,00
Bérletidíi Ft/hó 800 000
Kihasználtsáo % 90
Eves bevétet nettó Ft 8 ô40 000
A tu|aidonos fenntaľtási költséqei 2 172 800
Menedzse|ési kö|tségek 2 172 8A0
Felúiítási köĺtségalap ż' 259 200
Osszesen Ft I 640 000 604 800
Eves ĺizemi eredmény Fi I 035 200
Tőkésítésĺ ráta o/o 5,00
Tőkésített érték Ft 160 704 000

Műszaki |eírás, dĺagnosztika

A lakóház a XX. század elején épti|t, zärtsoľos, keretes beépítéssel, tég|a sávalapozással,
szigete|etlen, égetett agyagtégla felmenő ŕalazatta|, poroszsuveg közbenső, és fageľendás
záro fodémszerkezetteĺ. A Íüggőfolyosók kókonzoĺos |emezek. A ftiggőfolyosók helyenként
leéztak, az éreszcsatorna korrodált ál|apotú. Az utcai és a beĺső homÍokzat vakolt, színezett,
közepes állapotÚ' Az épület tetőszerkezete fagerendás, állószékes. A |épcső három karu,
fa|azatba befogott szerkezet, díszes kovácso|tvas kor|átta|' A lakóházban lift nincs. A bádo-
gos szerkezetek horganyzott acé|lemezből készü|tek. Az épl3|et nyí|ászáľói régi, gerébtokos,
fa keretes, egyszeľes Üvegezésűek.
Az épulet beá|lt, a teherviselő szerkezeteken sü|lyedésre, alaptorésre, a teherbíľás csökke.
nésére uta|ó, azonnali bęavatkozást igénylo je|ek nem |áthatók. A lakóház általános állapota
a koĺának rnegfeĺe|őnéljobb. Továbbifolyamatos állagmegőrzés, kaľbantartás szi.ikséges'
Az irodahelyiség bejárata a kapualjbó|, kÚ|ön zárható ajtival el|átott lépcsőházbó| nyíIik, telĺ
fa, kétszámyú bejárati ajtaján detektĺvrács van. Az albetétben 4 db WC és zuhanyozo, i|l.

fÜrdőszoba Van, a zuhanyozókban 120 l.es és 200 |-es e|ektromos bojlerrel, a konyhában kis
Junkers gázboj|er talá|ható. Konyhabútoľ, 2 db gáztűzhely és rozsdamentes mosogató Van
beépítve. Fűtésre FÉG fali gézĘazán és melegvizes radÍátorok szolgálnak. Az egyik, kôruti
tájolású tárgyaĺóban fa kazettás mennyezet, faragott, beépített brjtorok, szobrok, címer és
kristály csi|lár' a másík tárgya|oban gipsz stukkós mennyezet és egyszerűbb csillár talá|ható.
A két koruti szobában is kisebb méľetű krĺstály csiĺláľ van. Az egyik szobában a parketta kb.

3,0 m2-en fe|púposodott. A vízóra beépítes után a csempe burkolatot két helyen nern ál|ítot-

ták helyre. A furdőkádban is fal törmelék van. Az egyik zuhanyoziban ľégi, 2,0 m".es meny.
nyezet és fa| |eázás láthati.
A bútorok, csillárok, szobrok k|asszikus érteĺemben nem ĺngatlanok, je|en esetben az ingat-
|an használhatóságát, evvel értékét noveĺik, amit értékmódosító tényezókke| vettünk fĺgye-
lembe.
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T á,rs asháztuląj do nt alap ító oktrat

Budapest, VIII.ker. József lfft. 59

ĺ. Áttaáno s r enďel[ce z &ek

Jórsefuárosi lngadanok inkormányzaľi Kęreló váfiďata (1Ô8z Bp. VIlĺ.ker. iľ u. 8.sz.), mint az ingatlan
kezelője az ĺngatlannyĺfuántaľtásban Budapest Wl. keľ. 2049 szát'ú tulajdoní lapon, 36780 hrsz. a|att szerep|ó,
teľmésaetben Budapest" VIĺĺ. keľ.' Jozseť iĺrt. 59-6t. szám alatti és a he|ý Önkoľmánpat lđzáró|agos tulądonát
képező hłízingatlant, ameĺ1et a helý Ônkormán1zat kęviseĺőtestüJete 480/1993 (X.12.J számú hatáľozatiíval
eÍidegenítesre kĺjelö|t -a32t1969 {tK3o.) Korm. sa ľendelď 2.ę.(2\ bekezdésében íoglalt rende|kezése dapýn-
a jelen alapító okľatban. tovđbhł az 1977. á/i 11. sz. tw,.ben és a metléke|t alaprajzokban foglaltaläak
megfeielóen táľsasház.,á abkÍtja át.

A táĺsasház kúlön tulajdonú lngatłanaÍ a közós tulajdonba uta|t ingatĺanrészekből hozzájuk taľtozl
tu|ajdoni ĺllertiseggel egľyu|t a vev.ókke! megkötni teľvefett adás-vételi saeződések |étreJoľtéig önkoľmán}zati
tulajdonban maľadnak.

II. Ą kłizös es küIön tuĺąjdon

az ingatlanľÉszek elhatáľolása és meghatiírozása,
Valamint egyes }<rilon tu|ajdonú ĺngatlanokľa néaye elŐuásáľlásí1.og megiátlapftása

lŁ Közös tulajdonú ingatlanľétzelc

1. A fuIąjdonostársälí kdzös futaiđouíban ĺnaradnalc
a me|lékełĹ terveken fęltůnteteĺt és a mrjsraki leínásban körü|Íľt

l' Telek 1528 m2 ŁerüIette!, valamint a beépítetlen részen láłó be|ső térburkolatta|;

tl. Ąap és ťelmenő ťalak, pi|lérek lépcsóhazak falai' kľnények' Eellđzókúrtök

lĺI. Kozbenső és zarofödémek buľkolat nélkri|' függófolyĺosók;

tV. Tetőrl kivr]li kémények, saellózök' fedkoĺet

v. Bĺídogaerkezetek (kéménysaęĘek' ĺa|szegéIyek' párkányfedés' Íüggó- és |eíolyócsatornák);

V|. Kťi|sóhomlokzavako|atés|ábłłatl

Vĺ|. Fólépcsőseerkezetekĺisazokburkolataí;

V|l|. Melléklépcsőszerkezetękésazokburkolatď;

ĺX ElekBomos fóvezeték a kijlon tulajdon leágazo veetékéíg;

x. csatorna alap. és ejtóVezęrék' a küIÖn tulajdon |eagazó vezetékág;

Xl. Gáz alap- és Felseäló veeeték, a kl]lön tulajdon fogyasztásméroiéřg;

Xll. Kapualj: 4321m2

rtr
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'1,

:l Xĺl|. 0dvaľ:

XlV. Fólépcsohaza|apteclilette|:

Xv. Melléklépcsőház alapreriilettel:

)oil. Fé|emeletielótéľ:

X{ĺ|. légudvar:

)ffll|. KozÖsWC:

x|}Ĺ Pincelejáro;

)fi. Kđa|ekedők

)Oil. Táľo!ólc

H{l!. Fiiggóľolyosók:

Đflĺl. Padlastéľ
ebból haslnos, 1.90 m ťeleui:

380.6O mZ

7lf.41m?

56.63 mZ

' 3'21m2

70.97 mf

25.80 mZ

9.39m2

157-40mZ

338.61m2

329.04 m2

984.74mf
874.45m2

)oW. YÍza|ap.ěs felszállovęzetékek a kultn tulajdonÍ illetóség becsatlakozó veretékéig,

fogyasztásméĺőjéig

2'Ahöĺôstłrlajdon1oooo/tooou,ätäaÉzezerldzegeľhlläjdÖnifułnĺľłdb,ótĺáII.

Á táľsashaahoz összeseń 50 db kulon tulajdrnú ingatlän taľtozik.

B.Kiilőn tutajdonr1 ingatlarrok

Ázegyestuiajdonostársakkťrlöntutaĺdonabakeľü|nekakövetkezó'természetbenmegosztott
helyÍségegyÚt.Jäř ä.]ř 

"ił.aékaival, 
ŕovábhí a kĺjzôs tulajdonri ingatlanrészekból hozzájuk tartozó

utáiaońi illetóséggeł egyiitĹ

l. A Budapest FővélĺosJózsefuáľosÍ glľ:Iľn*u(ot i|leti a.ĽeÍveken l. számmal jeElt, Budapest V|ll.ker.

2a4g/1 számťl ;;"ä;"' Ĺđ 36?B0ĺN1hľsą e!ątt felvett, teľmészetben a Budapesruĺl.keĺ Jozseľ

kt. 59-6l o'.äľ"'"ai.-níž ęlapt"nĺ*iĺ1oĺ6ĺi6iý1a 
hozzá tartozó mellékhelýségekkel és a kozós

tulaj donffi l szą í oaoa hányad.

2. A Budapest Fóĺáľos Józseftńrosi 9jŁoĺľa]l*toŁ itleü.a.terve!(en 2. ęámmal jełö|t, Budapest M||.|ĺeľ.

*'4glzszámú ř'j"ä;ňhń; iaia91ýu*. alatt ľelvett, termłlszetben a Budapest Vĺll.ker. József

t.,r ss-ot. f"'t-i"i?ää;l.íľ;ńt.ĺ-5] kimkattałés a kozös tu|ajdonbóI28/10000 hánrcd.

3. A Budapest Főváĺos Józseńáľosi gľíľry"'tot, illetl a'teÍvuľun 3. számmaĺjelö|t, tsudap€st V|ll.keľ'

2a4g1 számú ř,"tuĺääiiüi"":o]ryviľ'rsz alatt íe|vett' terľnésaetben a By!.apęi VlH.ker. József

krt. 59.6i. ľ-t.it.'äää,fr;iiň'}ffit1iij), kĺľaka$al és a kozös tulajdonbóI 18/10000 htiľlyad'

4- A Eudapest Fciváros Józsefiĺárosi gľgpanvzatot itteü a.terve!ĺen 4. számmal jelÔtt' Budapest Vl|ľ'ker.

za4sĺ4számú ľ'j.jää;hP;i iaisvy!;inz..ďatt.fe-tvett.termé$etben a Budapest Vllĺ.ker. Józseŕ

krt.59-6l. ĺ="ti-,*i.óää.áiäp-tenĺeq-@,}a hozzá taľtozó me|lékľrelýségekkel' galéľ|ávaĺ, poľtállal.

kĺľakättal es a tázđs tulajdonból 229l[o0r0 hányad.

f-R
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5. A Budapest Fővaros Józsefuáĺosi Önkorľnáĺyalot il]eĹí-a.terve|en 5. számmal jeĺölt, Budapest Vlll.keľ-

2o4;gĺ5 számú tulajdo''i lupo"' 367Bo/A/5.!ę;1Jętt íe{vďt,- természetben a Budapest.V|ll.keľ. József
krt. 59.61. ľszti.-lo m2.alapteriiletĺiuffi-fTJ\ a.hoz'| tartozó rneltékhelýségekke}' galériára|.

poľtál|at. kiľakattal és a kozÖs tulajdonbót-aúńi9O$ď hányad-

iiĺiťi6.i1h Budapest Fóvfuos Józseńrárosi onkoľmáryaatrt illeti a teÍveken 6. saámmal jelölt, Budl.Pést V|||.keľ' , ,.|iŕ.j:j!,r!;i. _iliőĺď 
*^"íula;dont lapon 36780/N6 hrv. a|aa feP*[' q1néyęrĘe1 a Budapest Vl|t.heľ. József \-/

kľt. 59-61' leń'1ĺ, ząg, nz alapteru|etri lřiffiTeĄg\ cétri helýségcsopoľt a bozzÁ taľtozó

melÉkhellségekkeĺ és a k&ós tulajdonból7zTTÜo5Ü hányad.

?' A Budapest Fóváľos Jó.seńiiírosĺ Önkoľmáĺ1zatot i|letĺ a.terveken 7. seámmaljelÖlt' Bulqpgst Vĺĺt'keľ.

za4gn szamł itda1dont lapon 3678ol&7irsą. alatt fefuett, természetben a BudaPes.r V|[l.keľ. JóeseF

kt. 59-61. ĺsutł šTńż á'.tapteľuletĺ\.iŕl* ľ.ĺ ga}éľiával, poľtálla|, kjľakaĹtal és a kozos tulajdonból

89/)0000 hányad. L--.-

8. A Budapest Fóváľos Józsefuáľosi onkoľĺnányzatot illeti a.terve|en 8. számmal Jelölt' Buda.p.est Vl||.keľ'

zwgla s'ímo iulajdó"i rupo" 36?8o/A/8-!rsą..Ątt felvett teľmészętben '9.Bydapes.ĺ.Vl|l.ker. József
1.,t. 59.61. ĺoił, zo.*ż.áÉptuaĺ.iűiĺEH3l.ü.a hoz.á ta*ozô mellékhďyĺségekkel, galériával,

poľüá|lal, és a krzóe tutajdonMi 58/1ooouffiFa]-

9. A Euciapęst Fóváľos Józsefuaľosĺ onkormán}aatot illetj 
-a'terye|en 

9. számmal jelilt' BudqPesl V|ll.keľ'

?:}4gts számů tulajdo"i lup"n 36780/Ą19 !i's!ł alatt fufvett, teľmészetben a Budapest Vll|.keľ. József
['t.3đ-si. i.'t-i-l,ďmż a|äpteľotetĺtĺ,łzletfoT.| galériával. portál|a|, é*a közós tulajdonból56/10000
hanyad, i---J

10, A Budapest Fóváros Jozsefuárosĺ onkgqá14atoť illeti a- teívef€n 10. számmď jelott' BudaPest Vłll.keľ.

2o4gj1o számú tuuiááni bpon 36780/Á/1o hr*' alatt íelvett, teľmészetben. a Budapest V|l|.keľ. József
kÍt' 59.61. ĺszt.r"s.sz. áutti 2 gsbás, 63 m2 alapterĺiletů órotda}és a hoń raťrozó

ńegékhety{ségekkel, gal'ériávat és a kcaös tutajdonból 183/10000 hányad.

11' A Budapest Fóváľos Jółsefuáľosi Önkormányratot illeti a tsrveken 1 1. sziímmal je|ölt Bud-ąlest Vi||'keľ.

zo4gj11sĺámri tuhiáJnĺ lapon 3678oĺN"I1hĺq' alatt fulveit, természetben a Budapest Vlll'keľ- József

krt. 59-6.l. ĺgt.ĺ, z6ää uláperul*tĺ1@ a hwá tartozó mellékňelyiséggel,galéľiával poľtállal,

és a kozos tulajdonból58n000o härr@

12. A Budopest Fóváros.józsefuárosĺ Onkoľmányzatoi illÉti 11ervgk9n 12. számma| jelölt, Buda.pest Vll|-ker.

1a4gi11szđmú tulajáónĺ lapon 36780/Á/1ż hľv. 4]g1fulvett, -teľmészetben 
a.Budapest Vl|J.ker. József

rt' sđ-gl" iot-piÄ.1*, ż64.,n2 alapteruletű@! 1b=á taľtozó mellélĺľrelflségekkel' ga|éríával.

portáta| kirakadtal és a kózôs tuĺaJdonból.766/10000 hányad.

13. A Budapest Fóváros Józsefuáľosi onkormán}zatot tlleti a Fľ'/ek:n i3. számmal Je|ö|t' Budapest Vĺll.kel.

zotg|13gámť.r t"tąáóđlopon3678OtN15 hľsz. alďtíelvett, teĺmészetben.a Budapest.V|l|.keľ.József

taĺ ss.ot. fsztż.o.sz. ĺilattĺ i scobás' 45 m2 ďapterĺileďr öľoklakás a ho:zÁ taľtoeó

rnellékhelyiségekket és a kÔzÖs rulaJdonból I31/i 0000 hánpd.

14' A Budapest Fóváros Jółsefuáľosĺ onkoľmápaatot illeti a terveken i4. smmmaljelöIt' Budapest Vllt.keĺ.

fa4964 számĺ r"luiáo"ilupoisataolĺĺli hĺsz alau felvętt, teĺmészetben.a Budapest.Vlll.kęĺ. Józseĺ
krt. 59-61. rsz1z.l .g,, álatti .} szobás, 39 m2 alapterüIetű ÖrÖk|akás a hoaá ľđftozÖ

*uľeu'"lyĺsegekke| és a kôzos tulajdonból I14n0000 hanyad.

15. A tsudapest Főváros Józsefuárosi onkormányzatot ĺlleti a 1erv5k9n 
15. sziímma| je|Ölt, Buda.pest Vĺ|l.ker-

zogg/lsszámú tjuuá"] ap"n 367BolN1ś hľsz. a|att ľełvett, ceĺmészetben.ę pt1dapęst,Vłlł.keľ. JózseF

trľ. sg-oi. ĺgt'zž.g'.. äarrĺ 2 szabás, 54 m2 alapterilłetri Öroĺdakás a hoaá taľt-ozó

máleu'ulyĺ"eg.kkJiu )<vlĺĹł. tezos WC használatával és ô kouôs tulajdonból 158/10000 hánpd'

16. A Budapest Fóváros Jđasefuiľosi onkoľmłín1zatot illeti a t.erveken l6. számmai Jelölt. Budapest Vlll.keľ.

za4g|16számú ľ-'iuĺJä'iiupon 36780/ŕ/16 hrsa alatt felvett, teĺmészetben a Budapest.Vlll.ker. Józse|

kŕt. 59^6t. íszt.*,sz. áatn 1 szobás, 35 mf a|apteriiletű öľoldakás a hozzá taľtozćl

*łtel.ľ'uy..ge}cke|, ga léľ| ával és a kozós cu|ajdonból I 00/ i 0000 hányad.

17' A Budapest Fóváros Józsefuáľosi Ônkormányzatot ilĺeti q ęĺĺ9ken 17. számmal je|ölt, Buda.pest Vĺll.keĺ.

fo4gĺ17 saárnu ĺĺ"ĺíonĺ lapon 36780/ŕ/17 hľę. alatt felvett. teľmészetben a. Budapest.Vĺ||'keľ. József

k-rt. 59-6I. ĺszt.z_äsz.-áiutu 7[7 wbás, 46 ĺn2'al9ęteľtJetů örok]akas a hozá tartozo

'*ĺekn*ryĺ'egekkł' 
|árcľĺavalés a kozös tulajdonból I3z10000 hányad.

#/
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