
4. sz. melléklęt
A II4|20I7. (V.1 1.) számú határozat melléklete

P ály á'zati d o kumentá cĺó

Ônkormányzatĺ fulajdonú nem lalüĺs cétrĺ helyĺség bérbeadásáľa

Budapest Főváros VIII. keĺiilęt Józsefvárosi onkoľmĺĺnyzata a Képviselő.testületének
.........12017. (v. 11.) száml hatźrozata alapjĺín nyilvĺĺnos egyfordulós pźiyázatot hiĺdet a
tulajdonát képező Buđapest YIII. keľület, József kľt. 59-61. szám alatt elhelyezkedő
36780 helyľajzĺ számú, 249 m. alapterĺiletű, ĺiľes I. emeleten elhelyezkedő
önkoľmányzatĺ tulajdonri, nem lakás céljára szolgĺíló Íľodahelyĺseg bérbeadĺásáľa.

A Kííró jogosult a veľsenyeztetesi e[iáľlást annak brármely szaÝ'aszában indokolás nélktil
visszavonni; és eľről köteles hiľdeményt kiftĺggeszteni. A versenyeztetési eltjárás
visszavonĺísa esetén _ amennyiben a đokumentácićfi az ajanlattevő ellęnérték fejében kapta
meg - a Kiíró köteles az el|eĺértéket visszafizefuío ha az ajánlattevő a dokumentĺíciót
visszaadja. Apályázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívtil semmilyen miás esetben
nem fizeti vissza.

1. Á pályázatĺ kĺíľás adatai

Apá|yőaat kiírója:

A pályáaat Bonyolítój a l

Apáiyáĺ;at jellege:

Apńlyázat célja:

A páiy áz'ati dokumentácĺó áľa :

A páiyánati dokumentácíó męvĺńsáľIásának

helye, ideje:

Budapest Főváľos VIII. Keľiilet
Józsefuĺáĺosi onkoľmĺányzat

(1082 Budapest Baľoss u.63.67.)

Józsefuárosi Gazdálkodási Közpoft Zrt.
(1082 Budapest Baľoss u.63-67.)

nýlvános egyfoľduló s pzlyźv'at

Bérbeadas

20.o0o,- Ft + ÁFA
átutalássď frzľlteĺdő a Józsefuĺárosi
Gazdálkodĺási Központ zÍt. K&H Bank
7rt.-ĺél vez-etett 10403387.00028859.
00000006 száľrú számlájára (megiegpés
rovat: helyiség címe, megvĺásfuló neve
(cégnév)

péiyálzati dolĺumentáció árának átutalĺása
utĺán, áfutalási bizonylat bemutatásával
Józsefuárosi Gazdálkodási Köąpont Zrt.
Kereskedelmi Cétú béľbeadasi hoda

1083 Buđapest, Őľ u. 8. I. emęlet

2017. május 18.tót tigyfélfogadrfui időben.

bruttó 3.040.281,.Ft. Az ajánLatĺ bizosíték
befizetése csak magyar forintban

!ĺz ajńn|atl bĺztosíték iĺsszege:
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teljesíthető,értékpapírral, garanciaszerző dés

se|, zálogtaľggyal nem helyettesíthető.

Áz ajánlatĺ biztosíték befizetésének módja'

számlaszám: áfutalas, a Józsęfuarosi Gazdálkodási
Központ zrt. K&H Bank Zft.-ĺé| vezetett

10403387.00028864-00000008 szamú
sz,ámLź$aru

Äz aián|ahbĺztosíték befizetés beéľkezésének

hatáľideje:

A' páiyűrzat leadásának határĺdeje:

flľ7.júnĺus ĺ5. 2400 őra

flĽl.jrinius ĺ9. Íť0 őra

A p áty ázattal kap csolatb an továb b Í info ľmá ciĺó

kérhető: Kereskeđelmi celú bérbeadási Iľoda

Tel.: 06 7 216 6962|101,104 mellék

tĺpá|yázattalérĺntettĺngatlanmegtekĺnthető: 20Í7. május ĺ9. és 20|7. június 0f.
előzetes egyeztetés sziikséges a Budapest
VIII. keľiilet, Tavasanezs u. 2. szÁm alattl
Irodában" vagy a06 |2|0 4928,210 4929
telefonszámokon

Apńlyázat bontásánakváľható ĺdőpontja: 20Í7,júnĺus 20. 1500 óľa

Apáiyázatok bontásának helye: 1083 Buđapest, Őr } 8: I. emelet. Az

tĺpályázateľedményétmegáIlapítőszewez..,ľ#;ľ;;*:ä':ľ#'äi.ľäľľj;.
onkormányzat Képviselő.testĺilete

Apálryázat elbíľálásának hatáľĺdeje' és a

várható eľedményhĺľdetés: 20Í7. augusztus 20.

f . tĺ pá|y ázatta| éľĺntett in gatlan :

:ű/



A Kiíró kiktiti' hogy a fenti helyiségľe nem adhatĺó be olyan aján|at, amely a Képviselő.
testület 24812013. (vI. 19.) számrĺ határozztának 8. a) pontja szeľĺnti 25 o/o-os béľletĺ dÍj
kategóľiába tartoző (itatbolt, dohányáľusításjátékteľem' szexshop), illetve nyĺlvánoš
inteľnet szolgá|tatáts (ĺnteľnet káxéző, call centeľ, stb.) tevékenység végzésére
vonatkozik.

Miĺszakĺ jellemzők:

A fenti címen talá|hatő Ingatlan bejaruta a kapualjból, kÍilön zarható ajtóval ellátott
lépcsőhfuból nyílik; teli fa' kétszáľnyu bejĺáľati ajtajaĺ detektívľács van elhelyezve. Az
Ingatlaĺrban 4 đb wC és zuhanyzó, illetve ftirdőszoba vaÍL a zulranyzókban elektľomos
bojlerek vannak felszerelve, a konyhában pedig gźzbojLet talźihatő.A konyhába konyhabútor,
2 đb gáztíizhely és rozsdamentes mosogató van beépítve. Az Ingatlanban a fiÍtést FÉG fati
gazkazan és melegvizęs radiátorok szolgá|tatjak. Az egyik, köruti tlĺjolrású táľgyďóban fa
kazettás mennyezet, faľagott, beépített bútorok, szobrok, címer és kľisttíly csillár, a masik
taľgyďóban pedig gipsz stukkós mennyezet és csilláľ ta|á|hatő. A két köruti kisebb szoba
szintén kristály csilláral felszerelt, az egyík szobában aparkettakb. 3 m2 nagyságú teriileten
felpriposodott. A vizőrabeépítése után a csempebuľkolat nem kerĹilt helyreállításia. Azegylk
nlhany zőban ľégi ézás-ny omok talĺíĺható ak.

3. A páIyázat cé|ia, taľtalma

A béľbeadásľa keriilő nem lakás cé|jara szo|gtiő helyiség a Budapest Főváros VIII. keľiilet
Józsefuaľosi Önkoľmanyzat kizaľólagos tulajdonát képezik, béľbeadásukľa a nemzeti
vagyonľól szőIő 20|1. évi CXCVI tv., a Budapest Józsefuĺíľosi onkoľmányzat vagyonaľól ésa vagyon fęletti trrlajdonosi jogok gyakorlásĺáľól szóló 66120!2. CXII. 13.) szĺímú
önkoľmányzati rendelet, a Képvisető-testĹilet 47/2017. (II. 02.) szrĺmri hatÄtozata
(Versenyeztetési szabályzat), és az onkormĺínyzat futajdonában álló nem lakás céIjara
szol.gźůő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l2ot3. (VI. 20.) önkoľmanyzati
ľendelet vonatkozik.

A Kiíró a 2. pontban köftilíľt helyiséget adja béľbe a nyeľtes ajanlattevő tészétehatfuozatlaĺ
időre 30 napos felmondási idő kikotésével. Amennyiben az ajźn|attevő ettől eltérő bérleti
jogviszony időtaľtamot (pl.: határozot|idő, 5 évľe) kíván létesíteni, azt a pátyazatában az
ajanLati összesítőn jeleznie kell. Hatáľozottidő esetén a maximális időtaĺtam 15 év lehet.

A bérleti szerződésben foglalt bérleti díj évente, azađottév januar l-től a KSH által kőzzétett
e(ózo évi inflációs inđex mértékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja.z}|8.januar 

hónap. A január havi emelés összege febľuáľ hónäpban kerül szám|azźsra.

A helýség minimďis havi bérleti díja a 2. pont atatti táb|áz-atban ta?źihatő. Kiíró óvadék
megfizetését köti ki, melynek mértékę a havi bruttó bérleti díj hrĺromszorosa. Az ajánlatl
biĺosíték összege az ővadék összegébe beszĺĺmíüĺsľa keľiil.

Kiíró kiköti, hogy a bérleti szerződés hatlályba lépésének feltétele közjegyzoi előtt egyoldalú
kĺitelezettségvá|la\ó nyi|atkozataLźúrésa,melynek költségét a Bér1ő viseli.

A helyiség źtalakitása, átépitése, felrijítása esetére is a fent hivatkozott jogszabályok az
iľányadók, melyhez a béľbeadó nevében a fulajdonosihozzájaĺa|ast a fulajdonosi joggyakoľló
ađja ki a munkálatok megkezdése előtt. Eszeľint a hetyiségben folytatni kívánt
tevékenységgel kapcsolatban a helyiséget magétban foglďó tĺáľsashríz és az engedélyező
hatóságok, szakhatóságok, és közüzemi szolgáltatók nyilatkozatait a bérlőnek kell
beszerezrue. A bérbeadás sonírr az onkoľmányzatnem szavatolja, hogy bérlő ahelyiségekben
az źita|a kívárrt tevékenységet folytathatj a.
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A Kiíró kikoti, hogy jogosu|t apźiyćlzatot eredménytelennek nyilvanítani, amennyiben oiyan

tevékenysé gvégzése érđekében történő bérbevételi ajźnlat érkezik' amelyet az onkoľmźnyzat

''"* 
p'ěf"*1, tóvábbá jogosult a pá|yazat eľedményét a helyiségben végzenđő tevékenység

tekintetében a benyújtott ajanlattól eltérő feltétellel megállapítani.

4. Apáiyátzaton töľténő részvétel feltételeĺ

Azajźn|attevőńsztvehetapźůyźnatonamennyiben:

a) megvásaro\ja aPáIyźnati dokumentációt, és az eľ.ó| sző|ő igazolást csatolja,

b) u ajźn|atibiztosíték összegét megfizetí és azhatźxídőn beltĺl beéľkezik,

c) az ajźnlatok leadasrának hatĺáridejéig az aján7atźú. benyrijtja.

A Kiíľó kiköti, hogy azajanlattevő magánszemély nem lehet

5. Az ajánlat taľtalmĺ ktĺvetelményeĺ

A veľsenyeztętési eljáľás nyelve amagyat.

Az aján?attevőnek:

a.) uaján\atban közĺilnie kell a nevét/cégnevét, székhelyét, adószamát, adőazoĺosítő szźmát'

cég esetében cégszámát, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszámla számát, az

elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b.) u ajźnlathoz kell csatolĺĺ a pá|yázott nem lakĺás célú helyiségnek megfelelő ajźnlati. 
biztđsíÉk beťĺzetését visszavonhatatlanul igazo\ó átutalás teljesítését igazoLő bankszamla

kivonatot.

c,) u ajanlatban nyilatkoznia kell aĺľól, hogy vállalja aPalyazati dokument1cióban, illetve. 
mefékleteiben ieírt szeľződéskötési és egyéb feltételeket, továbbá" a páIyćnat céljanak

megvalósít asát. Az ajźnLattevőĺek ajźnlatában meg kell jelölnie a bérbevétel idffiaĺraĺnát.

đ.) uajánlatban nyilatkoznia kell alľól, hogy téĺvonatkozóan a 2015. évi CXLIII. tłőrvény 62.. 
$ (Ď és 63. $ (1) bekezdésbęn foglďt l,lzäró körĹilmények nem ĺíllnak fenn.

e.) u ajanlatban nyilatkoznia kell aľról, hogy ađó és adók módjrára behajtható köztartozźsa, 
nincs. E nyilatĺ<ozat meilIé kell csatolĺia a NAV igazo|ását arról, hogy nem all fenn

kônarbzása.

f.) u ajĺĺn1atban nyilatkozĺria kelt anól, hogy Kiíróval szemben adó és bérleti díj tartozása. 
nincs, továbbá ä Kiĺróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége

nincs,

g.) Majan\atban nýlatkoznia kell anól, hogy ellene végľehajtási eljaľás nincsen folyamatban.

Ha az ajźnlattevő egyéni věllaLkoző, fentieken tul

h.) az ajénlatához csatolni ketl a vállalkozói igazolĺvźny 30 napnál nem régebbi hiteles

másolatát

HaazajánlaÍtevő nem egyéni válldlkozó, fentieken tul

i.) az aján1atttloz csatolni kell a tĺľsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a. 
ttĺtsEn,ttg képviseletére jogosultak aláírtľ;i címpéldanyanak eĺedeti példanyát vagy hiteles

másolatát.

j.) u Ątn|atban nyilatkoznia kell aľľól, hogy nem á1l végelszĺímolás alatt, ellene cscĺd-,

felszámolasi és végrehajtási eIjáťas nincs Íblyamatban.
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k.) u ajźn|atban nyilatkoznia kell a:ľól, hogy anemzeti vagyonľól szőIő 2011. évi CXCVI.
ttjrvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint źtlétható szewezetnek minősül.

Az aján|attevőnek nyilatkoznia kell aľľól és igazolnia kell, hogy anemzeti vagyonľól szóló
20II. évi CXCVI. törvény 3. $ (l) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szervezet'me|yetaz
eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatta|vagy végzéssel aszervezetbejegyzéséről
fuđ megtenni. Amennyiben ezen okirat alapjan nem igazolhatók a t<irvény 3. $ (1) bekezđés 1.
pontjában meghataľozott fe|tételek, további okiľatok becsatolása sziikséges (pl: több mint
25Yo-os tulajdonnal bíró jogi személy 30 napnál nem régebbi 30 napnál nem ľégebbi hiteles
cégkivonata, külfiildön bejegyzett cég esetén aĺurak hiteles fordíüísa is).

Amennýben az ajtnlattevő nem egyéni vá|la|kozô, a versenyeztetési etjaľás soľán benyujtott
ajěnlatźĺt, továbbá az ajźnlat mellékleteként benyújtott valamennyi nyi|atkozatát cégsżenĺ
ďáíľással kell elláfoiia. Cégszeruďrĺíľás során a cég képviseletére jogosult szemé|y|személyek
a tźrsaság kézze|, vagy géppel írt, előnyomott, Y&{Y nyomtatott cégneve aIźĺ nevét/nevfüet
önállóaďegyĹittesen írjďíĄei<alá hiteles céga\źtításinyilatkozafuknak megfelelően.

A Bonyolítő az aján|attevőt _ az ĺjsszes ajźnlattevő szálmáĺa azonos feltétetekkel _ ajánlott,
téľtivevényes levélben, 5 munkanapos hataridő kitűzésével felszótítja az ajźnlatta|kapcsolatos
formai vagy tarta|mi hirĺnyosságok pótlasaľą amennyiben a sziikséges nyilatkozatokat,
igazolasokat nem megfelelően, ill. nem teljes körtien csatolta. Amennyiben az ajáĺůattevő a
felhívás kéz}rezvételét követően az abbanmegjelölt hatĺĺridőre a hianyt nem' vagy nem teljes
köriien pótolją úgy ajárúata a hianypótlási hataľidő elteltének napját követő naptól
éľvénytelennek minőstil, és apáůyénat további ľészében nem vehet ľészt.

A Bonyolító a hiĺĺnypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiĺányokról és a hianypótlĺási
hatáľidőről egýdejrĺleg, közvetlenĺil, írasban köteles tájékoztatniaz ĺĺsszes ajźn|attevőt.

A hiĺínypótlas nem terjedhet kl az ajźn|atmódosítĺására.

Nincs helye hiĺánypótlasi felhívĺás kibocsátásĺának, és az ajźn7attevő ajánlata éľvénytelennek
minősiil, amennyiben

a.) u ajanlati biztosíték összege a pá|yázati dokumentlĺció 1. pontjában meghatźrozott
hataÍidőn beliil nem keľtil jóvĺáír ásta a Kiíľó bankszĺámlájan.

b.) nem jelöl meg bérleti díjat.

6. Az aján|at formaĺ kłivetelményeĺ

A pá|yaző peiyazatat z,źĺrt, je|zés nélkiili borítékban, 1 példányban kiiteles az ajźn|atok
benyujtlásĺĺra nyitva álló hatłíľidőben és helyen, az adottpźtyázatautaló jelzésse|, apźlyénati
felhívásban meghaĺározott módon benyujtani.

Az aján|at minden oldalát folyamatos számozással kelt ellátni és iissze kell fűzni. Az
oldalak sorrendjét a 11. sz. melléklet tarta|mazza.

Azkatot|ezźlĺt, séľtetlen borítékban, személyesen, kézbesít(5 vagy fut{íľ útján vagy postai úton
lehet benyújtani. A borítékra |ł'lzźtrő|agapalyazattaryyátkell raíľni, azalábbiakszeľint:

,, Budapest vI[. keľület Jĺĺzsef kľt. 59.61. 36780l0|N6 hľsz.-ú, nem lakás céljáľa
szolgáló helyĺség béľbevétele''

A Bonyolítő lezératlaĺvagy sérült boľítékot nem vesz át.

A Bonyolítő az ajtn|attételi hatríridő |ejárta utiĺn csak abban az esetben vesz ŕú ajźn|atot,ha az
ajźn|attevő vagy meghata|mazottja az ajźn|attételi hataľidő előtt az ajźn|attételi felfuvĺĺsban
megielöIt helyen megielent, de azt mélüányolható okból a Bonyolító érdekkörében felmerĹilt
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okból nem fudta időben benyujtaní (p1.: sorban állás). A Bonyolító minden ajánlattéte|i

határidőn tul benyijtott aj ánlatot érvénytelennek nyilvánít.

Amennyiben az ajźnlattevő a versenyeztetési eljáĺas báľmelyik szakaszźlban meghatalmazott
útjan jár el, a teljes bizonyítő eĘű maganokiľatba foglalt meghatalmazas eredeti példanyát is
mellékelni kel| az ajánlathoz. A Polgáľí Perľendtaľtás 196. $-a szerint a teljes bizonýtó eľejíĺ
magánokiratnak az a|tlbbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiľatot sajátkezutegirtaés aláírta;

b) két tanú az okiľaton a|áitźsźxa| igazolja, hogy a kiállító a nem źlta|a írt okiľatot előttiik
írta a|á, vagy aLáítasát előttfü sajátkezű ďáíľasanak ismeľte e|; az okiraton a tanrik

lakóhelyét (címét) is fel kelltiintetni;

c) a királlító aláirásavagy kézjewe u okiraton közjegyző áltď hitelesítve van;

d) a gazdalkodó szeľvezet éitalĺizlęti korében kiáĺlított okiľatot szabźtlyszeruen a|áírtál<;

e) tigyvéd (ogtanácsos) az áIta|a készített okirat szabéůyszeru ellenjegyzésével bizonýtją
hogy a kifllító a nem źitaLa íľt okiratot előtte írta aIá, vagy aláírasát előtte saját kez'i
aláírasának ismerte 01, illetőleg a kiállító minősített elekľonikus altitásźlval a|alrt,

elektľonikus okirat tarta|maazngyvéd által készített elektronikus okiľatéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiľaton kiállítója minősített elekřonikus aláírást helyezett el.

Amennyiben az ajánhaÍtevő egyéni vá||a|koző, a versenyeztetési eljaľas során nevében

nyilatkozatot maga vagy meghata|mazottja ,tÍjźn tehet. Amennyiben az ajźn|attevő jogi
személy vagy egyéb szeľvezet' a versenyeztetési eljĺáľĺís soľán nevébęn nyilatkozatot a

képviseleti jogeď rendelkező személy, vagy e jogi szeméIylszervęzetmeghatďmazottjatehet.

7. lv ajánlat mĺódosítása

Az ajánLattevo az ajáĺrlattéteti hatĺĺľidő lejaĺáig módosíthatj a vagy visszavonhatja pźl|yźuati

ajźnLatáń, az ajćn7attételi hataľidő lejártźú k<ivetően azonban a benyrijtott ajanlatok nem

módosíthatók.

Azajfuiatikötöttség az ajźnlaÍtételi hatáľidő lejáľtanak napjávalkezđődik.

8. Ajánlatĺ ktitöttség

Az ajźnlattevő 60 napig terjedő ajanlati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajárflattéte|i

határidő lejĺártanak napjávď kezdőđik. Azajźnlattevő köteles nyilatkoari, hogy amennyiben a
Kiiró az ajánlatok birá|ataĺa vonatkozó hataridőt elhalasztotta' úgy vállalj a az ajénlrati

kötöttség ugyanannyi nappal töľténő meghosszabbítasát.
Azajánlati kĺitottség taľtďmĺínak meghatfuozásźraaPolgĺáľi Tĺlľvénykönyvrőlszóló 2013. évi
V. töľvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései iranyadóak, ktilönös tekintettel a 6:64. $-ľa.

Az ajanlat olyan megállapođást, kezdeményező nýlatkozatot jelent, amely legďább a töľvény

a|apjan lényegesnek tekintett szerződéses elemeket taÍa|mazza, s egyéľtelműen kitiĺnik
belőle, hogy az abban fogtaltak iigyletkötési akaľatot tĺikrözrrek, tehát a nyilatkozó -
elfogađĺís esetén _ aztmagźtanéaĺe kötelezőnek ismeľi el.

Az ajtĺĺlLati kötöttség ąz,al jélt, hogy ha a másik féI az adott időhatráron belül az aján,iatot

elfogadja, a szeruődés a tĺirvény rendelkezése folýan létrejön. Az ajanLat megtételével tehát

fiiggő he|yzetalakul ki, mely azajźnlrati kötöttség leteltévęl ér véget.
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Amennyiben az ajánlattevő az aján|ati kĺltöttségének ideje aIatt ajźnlatát visszavonja, a
b eťlzetetĺ aj ánlLati bi zto sítékot elveszti.

A Kiíľó az aján|ati biztosítékot a felhívás visszavonősa" az eljĺĺrás eredménytelenségének
megállapítása esetén, illetve _ az ajźnlatok elbírasát kö'vetően _ a nem nyertes ajánlattevők
tészére köteles a közléstől szćlmított 15 mrľrkanapon belül visszďrzeüri. A Kiíró az, ajárůati
biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszaťlzetési hataľidőt elmulasztja.

9. A páily źlzatok bontása

A páLyazati ajanlatokat tarta|maző zźrt boľítékok felbontását a Bonyolítő végzí a pá|yénati
felhívásban megiel<ilt időpontban. Az ajfuiatok felbontrásán, a Bonyolítón kívül megbízott
jogi képviselőjének is jelen kell lennie, tovź.ŕlbájelen lehetnek az ajźnlattevők, valamint az
általuk írasban meghatalmazo|t személyek. A képviseleti jogosultságot megfelelően igazolni
kell (személyi igazolvány, meghatďm azas).

Az ajźn|attevők a bontas időpontjaról kiilön éľtesítést nem kapnak. Az ajźntatok felbontrásĺín
j elen lévők jelenléťrik igazo|ĺsźrajelenléti ívet ímak ďá.

Az ajanlatok felbonüísakor a Bonyolító ismeľteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét
(székhelyét), az általuk felkínált bérleti díj ajánlatot, az ingatlanban végezm kívĺĺnt
tevékenysé get, az egyéb vállalasokat.

Az ajánlattevő a fenti ađatok ismertetését nem tilthatja meg.

A Bonyolítő az ajánlatok felbontásríľő|, az ajánlatok ismertetett taľtďmaról jegyzőkĺinyvet
készít, amelyet az aján|attevőknek eľľe vonatkozó igény esetén átad, illetve megktild. A
jegyzőkönyvet a Bonyolító képviselője és a jegyzőkĺlnywezető írJa a|Ą és a bontáson
megielent ajánlattevők kĺjztil felkéľt személyek aláírasukkal hitelesítik.

I0. Az ajánlat érvénytelenségeinek esetei

A B onyo lító éľvénytelennek nyilvání tj a az ajátn|atot, ha

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

b.) u ajźnlattevő az ajánlattételi haüáridőn tul nyujtotta be ajanlatat, YäEY az ajźnhat az
ajanlatteteli határidőn tul érkezik be,

c.) Mt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az onkormáĺyzattal szembeni koľábbi fizetési
kĺitelezettségét ftelý adó, bérleti díj, stb) nem teljesítette,

d.) a peilyazatot nem a Kiíró á|tz;l- jővahagyott taľtďmli nyomtatványnak megfelelő foľmában
és adatokkal nyújtotta be,

e.) M ajánlattevőnek a páIyazati dokumentációban szeľeplő iľatokat, igazolĺásokat nem, vagy
nem az előíľásnak megfelelően csatolta, ideéľtve, ha az ajĺánlattevő nem csatolta aľ;ől
szőIő nyilatkozatált, hogy nincs köztaľtozása, (adő, vám, taľsadalombiaosítlísi jĺĺrulék és
egyéb, az tů|amháztartas más a|ĺendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége), ha
ezek csatol ását a páIy azati kiíras előíľta,

f,) u ajénlat nem felel meg a petyazati dokumentációban meýatźrozott feltételeknek, vagy
azajtnlattevő nem tettapa1yáaati dokumentlĺcióban foglďtaknak megfelelő ajáriatot,

g,) a;z'ajźnlaÍtevő valótlan adatot közölt,

h.) u aján|attev(5 a hiĺínypótlĺási felhívasban foglaltaknak a ľenđelkezéséľę á1ló határidőn
belül nem vagy nem teljes kĺjríien tett eleget,



i) amennyiben az aján|atban foglďt tevékenységi kör végzését magasabb szintű jogszabáLy

k'lztĄa.

Az eljarus további szakaszźlbarlnem vehet tészt az, aki érvénytelenpá|yźłzati ajĺĺnlatot tett.

11. A páilyźnatiajánlatok elbírálása, az elbírá|ás szempontjai

A Bonyolít ő apá|yazati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is jogosult

megvižsgálni az aján|attevők alkalmasságát a szeruóđés teljesítéséľe, és ennek soriírr a csatolt

dokumenfumok eređetiségét is ellenőrizheti.

A benyújtott ajanlatok atapjarla Bonyolító éľtékeli apźiyźuatokat, meghatźtozza a benyrijtott

pá|yazatők sorľendjét, és javaslatot tesz aKiírónak a páiyazat eredményének megállapítźstlra.

Amennyiben a benýjtott ajĺĺnlatok alapján több ajanlattevő a meghatáĺozott éľtékelési

szempontok szeľint a i"gmugusabb pontszźlmot éľi el, a Bonyolító a második fordulóban -
ezen^ajtn|attevőktől _ új ajĺánlatot kér. Amennyiben ismételten azonos ajanlatok éľkeznek,

Bonyolĺtó addig kér be újabb ajanlatokat, ameddig olyan ajźn|at nem érkezik, amíg nem

vźiasnhatő ki a meghatźnozott értékelési szempontok szerinti legmagasabb pontszámot elérő

ajánlat.

A pá|yźaatok eľeđményét aYJítő ti|apítja meg. A páLyazati ajánlatok eľedményét Kiíró a
uontaśtot szźtmított 60 napon belül állapítja meg. Az eredmény megźi|apítasĺínak hatarideje

egy a1kďommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Az tlj hataľidőľől, illetve annak

fiĺggvényében az ajaľliati kiitöttség időtaľtamĺának meghosszabbítasĺĺról a Bonyolító k<iteles

hirdetményi úton tájékoztatni az éľintetteket.

A Kiíró a páIyźnati dokumentációban meghattrozott értékelési szempontok alapjan źllapítja

meg a páIytaat eľedményét és rangsoľolja a pźiyźnatí ajanlatokat . A páiyźnat nyertese az, ak<l

u pály-uii dokumentációban rcgzitett feltételek teljesítése mellett a meghataľozott értékelési

szempontok ďapjan legjobb ajánlatott tette.

A Kiíľó jogosult a pćl'yźnat eľedményét a benyrijtott ajánlatban foglaltaktól eltéľő feltétellel

megál1apítani.

A Kiíró a Ptk. 6:74 $ (2) bekezdése alapjĺán kiköti, hogy a palyazati felhívásban foglaltaknak

megfe1e1ő, legkedveżőbb ajánlattevővel szemben is fenntaľtj a a jogat alľą hogy ne kössön

béľleti szeruődést.

Au e|biráňáts fő szempontja:

. a legmagasabb béľleti díj tisszege.

A palyźaati aján]atok elbíľĺálása során a Kiíró íľĺísban felvilágosítást kérhet a palyéľ:ati

a3ĺĺntattevotól azajánlatban foglaltak pontosítása érdekében. A Kiíró a felvilágosítas kéréséről

és annak taľta|młáľót hďadéktďanul íľásban értesíti a többi palyźaati ajánlattevőt is.

12. osszeféľhetetlenség

A versenyeztetési eljaľás során összeféľhetetlenséget kell megállapítani, ha a veľsenyeztetési

e1jaľás bónyolítasáb aÍI vaw az ajénIatok elbírálásában olyan személy vesz tésŻt, aki maga is

ajánlattevő 'vagy
a.) annak közeli hozzätartozója (Ptk.: 8:1. $ (1) 1. pontja)'

b.) annak munkaviszony ďapjan fęlettese vagy ďkalmuottsa,

c.) akitől báľmely oknál fogva nem viĺľhatő ę| azügy elfogulatlan megítélése.
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13. A pá.Jyánati eljáľás éruénytelenségének és eľedménytelenségének eseteĺ

A Kiíró érvénýeIenné nyilvánítja a versenyeztetési eljaľás, ha

a.) az ö sszeférhetetlenségi szabáůy okat megséľtették,

b.) valamelyik ajĺánlattevő az eljĺáras tisztaságá/- vagy a ttibbi ajrínlattevő érđekeit sulyosan
sértő cselekméný kcivet el.

A Kiíró eľedménytelennek nyilvánítja az e|jźtrást, ha

a.) nem érkęzett aján|at,

b.) u aj ánlattevők klzar őIag érvénytelen aj ĺínlatot nyúj tottak b e,

c.) u ajánlatok bírźiata soľán a Bonyolító az összes ajźĺIlatot érvénytelenné irźlnýtotla,

d.) u Önkoľmanyzat érdekeinek védelmében.

Eľedménytelen eljarrĺs esetén a Kiíró dönt a további vagyoniigyleti eljĺírasról.

14. Eredményhirdetés, szeruődéskiités

Apa|yazat eredményéről a Kiíľó legkésőbb 20t7. augusztus 20.ĺg dönt, amelyľől Bonyolító
5 napon belül valamennyi ajánlattevőt íľásban éľtesíti.

A Bérbeadő apalyázatnyeľtesével a döntés áwéte|étkövetően azonkotmányzat tulajdonában
ál1ó nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadasának feltételeiről szóló 35/20t3. (VI. 20.)
önkoľmanyzati rcnde|et 18.$-ában foglalt hatríľidőn belül béľleti szeľződést köt. A nyertes
ajanlattevő visszalépése esetén a béľbeadó jogosult a palyéľ;ati eljĺíľás soron következő
helyezettjével bérleti szeruődést kötni, amennyiben a palyázat eľedményének
me gá1 l apításakor a máso dik legj obb ajźnLat me gbatźľ ozasľa keľtilt.

A nyeľtes ajánJattevő esetében abeťlzetett ajanlati biztosíték a ťlzetendo óvadék összegébe
beszamításra keľĺil, azonban ha a szetződés megkötése az aján7attev(ĺnek felľóhatő, vagy
éľdekkĺĺľében felmerĺilt más okból hiúsul Íneg, az ajánlati biztosítékot elveszti. Az e|vesztett
ajźlnlati biztosíték a Kiírót illeti meg.

15. Egyéb rendelkezések

Az lngat|anok megtekinthetők a dokumenüíció l. pontjában megielölt időpontban, azonban a
megtekintés időpontjáľól a Józsefuárosi Gazdĺĺlkodrási K<ĺzpont Zrt. mllĺkatnsávď.

Az ajźnlattevő az ajánlatok felbontasig köteles titokban taľtani az aján7atÄnaktarta|máú, és a
Kiíró áltď a részletes dokumentĺĺcióban vagy bĺáľmely módon rendelkezéséľe bocsátott
minden téný, infoľmációt, adatot köteles bizalmasan kezelni, aľól t"ájékoztatást haľmadik
személynek nem adhat.Ez a tilďom nem teľjeđ ki a finansziroző baÍ'lftal és konzoľciális
ajánlat esetén a résztvevőkkel való kapcsolattaĺtásľa. Ha az ajźnilattevő Yagy az éľdekköľében
álló mas személy apäIyźzat titkosságát megsértette, a Bonyolító az ajánlatat érvénytelennek
nyilvánítja.

A Bonyolítő az ajĺínlatok taÍtaknát a pźtJryazat leznasáig titkosan kezeli, tartďmukľól
felvilágosítást sem kí\riilállóknak, sem apźůyźnaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíľó az ajánlatokatkizarőlag elbíľálásra használhatja fel, mas célú felhaszna|ás esetén az
ajźn|attevłĺvel kiilön meg kell anól allapodnia.

A Kiíľó a pa|yźnati eljĺáľás során készített jegyzőkönyveket, đokumentumokat köteles 5 évig
megónzni, toválbbá ilyen jellegĺi ellenőľzés esetén az el|eĺőtzést végzí| szeľ\ł' személyek
ľendelkezésére bocsátani.

ý/
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A jelen dokumentációban nem szabályozott kéľdésekben a Budapest Fővaľos VIII. keľiilet
Józsefvaľosi onkormányzatKépviselő-testiiletének|36lf0l6. (vL 02.)hatarozata,va|arriĺta
vonatkozó egyéb j ogszabályok rendelkezései az iranyadóak.

Budapest,

Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuĺĺľosi onkoľmĺĺnyzat

nevében eljaľó

Józsefuiĺľosi Gazdĺálkodási Központ Zrt.
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Mellékletek:
1. számúmelléklet: Jelentkezésilapegyénivźů|a|kozőkszćmlfua
2. szźlműmelléklet: Jelentkezési lap jogi személyek és egyéb szervezetek szálmźra
3. számúmelléklet: Ąĺĺnlati <lsszesítő
4. szźlmű mellékletNýIatkozat végelszámolasról, csődeljárłásról, felszámolasról,

végrehaj tasi elj ĺĺrásľól
5. szĺĺmri melléklet: Nyilatkozat apáÍyazati feltételek elfogađásaľó|', szerzőđéskĺĺtésről,

szerződéskĺitési képess égrő|, ajanlati kötĺĺttségľől
6. szźlmú, melléklet: Nyilatkozat Kiírovď szemben fennálló tartozásról, továhbá adó és

ađók módj ára behaj tható könarnzźstő|
7. sz,źlmimelléklet:Nyilatkozat pétu;igy|alkďmasságľól
8. szátmű melléklet: Nyilatkozat a bankszám|asztmrő|
9. szélmumelléklet: Nyilatkozat aszewezet átláthatőságźtőI
10. számú melléklet: Bérleti szeľződés tewezęt
11. számúmelléklet: osszefoglďó a benyujundó ajźnhat foľmai és taľtahni

kĺivetelménveiről
t2. szamú melIéklet: Általanos tajékoztatő



1. számúmelléklet

a Budapest VIII. keľĺilet, József kľt. 59.61. 36780l0ĺÁJ6 helyľajzi számrĺ nem lakás
céIjáľa szolgáló helyiség bérbeadása

Jelentkezési lap

egyén i vá llalkoz ők számár a

Budapest,

Azajźnlattevő neve:

Széklrelve:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

ÍJnnlqn ĺíme.

Szém:'Jav ezető bankj anak neve :

Bankszámlaszźlma:

Meshatalmazott nevel:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

l Meghatalmazott esetén

ajĺínlattevő alźitása
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2. számú melléklet

a Budapest VIII. kerüIet, Jĺízsef kľt. 59-61. 36780l0ĺN6 helyľajzi számú nem lakás
céljára szolgálĺi helyiség béľbeadása

Jelentkezési |ap

jogĺ személyek és egyéb szervezetek számáľa

Budapest,

Jogi szeméIylszervezet nęve'
cégfoľmája:

Szélĺ*relye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax saíma:

E.mailcíme:

Statisztikai számiel:

Cégnyilvantaľtás i/nyi lvántaľt{ĺsi
sz.áma:

Adószáma:

Szánnlav ezető banti ának neve :

Baĺkszámlaszáma:

Képviselőj ének neve, beosztĺása:

Meghatalmazottnevez:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

2 Meghata|mazott esetén

cégszerua|áírźs
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3. számú meiléklet

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

AJÁNLATr osszEsÍľo

Alulíľott. .........(név/jogi
szeméIyl szęrvezęt neve) a Budapest VIII. szźlm a|attí,

..l...l... he|yrajzi sz,źmtĺ nem lakás céIjáta szolgáló helyiség bérbeađásaľa kiírt
pá|ytnatraajánlatomataza|źhbiakbanfoglďomössze:

Nettó havi bérleti díj ajanlat: . .....

Bérbevétel időtartama* .. hatźlrozatlaĺ l hatźrozott idő : . . . . . . . . . .év

A bérbevéte| céIja/ helyiségben végzendő tevékenység:

Ft

Szeszesitalt *kívĺĺnok forgalmazrri / nem kívánok forgďmazni.

(A helyiségben végezri kívánt tevékenységhez szĺikséges ľpÁoRktinel rendelkeani kell.)

Egyéb vállďások:

Budapest,

ajánlattev t5 a|ćtfu ása/ c égszeru a|áiĺ ás

A *-gal megjelölt résznél a megťelelő szöveg aleŕrűzaĺdő.



4. szźműmelléklet

a Budapest VIII. kerĺilet, József krt. 59.61. 36780ĺ0ĺN6 helyľajzi számú nem lakás
céIjáľa szolgáló helyiség béľbeadása

II-YILATKOZAT

Végelszámolásľĺíl, csőđeljáľásľĺíl, felszámolásľól, végľehajtási eljárásľĺńl

Alulírott. (név) kijelentem, hogy az egyéni
vźů|a|kozásomellenvégľehajtáseljarásfolyamatban*vaďnincs

Budapest,

ajźn|attevő a|źńrása

Alulírott...
(ogi szemé|ylszewezet neve) képviseletében kijelentem, hogy atáĺsaság/szervezet

o végelszámolĺĺs ďatt *ĺílllnem álIO ellen csődeljaľĺĺs folyamatban *vaďnincs
. ellen felszámolasi eljáľás folyamatban *vaďnincs.
o végľehajtasi e|jańs folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

A *.gď megjelölt részrrél a megfelelő szöveg a|ehtaaĺdő.

cégszerűalurźs

ł{ 
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5. számú melléklet

a Budapest VIIL keľület, Jĺĺzsef kľt.59-61. 36780l0lÁJ6 helyrajzi szá,mr'i nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadása

I{YILATKOZ,AT

a pá.Jyázatĺ feltételek elfogađásáról'

szeruődéskötésľőI'

szeľződéskłitési képességről'

aj ánlati kłitiittségről

Alulíľott.
.......(név/jogi szeméýszervezetneve) kijelentem, hogy a pä|yźzattngyát részletesen

megismertem' az ajan|attéte| feltételeit, a pźůyazati kiíľast magaÍnľa néme kĺitelezően
elfogadom.

Nyilatkozom, hogy a helyiséget megtekintettem, az źilapotÍtt megismertem és azt elfogadom.

APtiyazathoz mellékelt bérbeađasi szeľződés szövegét megismeľtem és elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyaľoľszágonbérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pźiyazati dokumęntációban szereplő 60 napos ajanlati kötöttséget

vállalom. Amennyiben a Kiíró az ajźn7atokbíľaLatźt elhďasztotüa, rigy vállďom az ajanlati

kötöttség ugyanaĺuryi nappal töľténő meghosszabbítěsát.

Budapest,

ajánlattevő aláfuása ĺ cégszeru ďáíras



6. szĺmú melléklet

a Budapest VIII. kerület, József kľt. 59.61. 36780t0t1ťl6 helyrajzĺ számú nem lakás
céIjára szolgáló helyĺség bérbeadása

NYILATIKOZAT

Kiírríval szemben fennálló tartozásről, továbbá adó és adók módjáľa behajtandó
köztartozásrői

Alulíľott (mint a.,.,.
.:...:. ... 0ogi szemé|ylszervezet neve) vezętő tisztségviselője) kijelentem, hogy az
ajánlattevőnek,

- Kiíróval szemben bér1eti/hasnlźůati-, kapcsolódó köziizemi- és kiilönszolgĺáĺtatrísi díjtartozźsa * van/ niňcs;. Kiíróval szembenszęrződésben váIla|tés nem teljesített kötelezettsége * van/ nincs;. Kiíľóvď szemben adótaľtozása * van/ nincs;. Kiíľóval szęmben egyéb jogcímen fennálló taľtozása * van/ nincs,

melyeket az alźhbi okiľatokkď igazolok:

1.

2.

3.

továbbá kijelentem, hogy adó és adók módjĺĺľa behajtandó köztaĺozćsom nem ĺíll fenn.
melyet a 30 napnĺáI nem ľégebbi NAv áItal kiállÍtott nullás igazolással igazolok.

Budapest,

ajánlattevő a|urź.sa/ cégszeľĺĺ alĺííľás

A *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg alźŕr,fuandő.

<1 I



7. számú melléklet

a Budapest vlil. keriilet, Jrízsef kľt.59.61. 36780l0lM6 helyľajzĺ számú nem lakás
céljára szolgĺíló helyĺség bórbcadása

NYILATKOZAT

Pénzti gyi alkalmass ágrĺí|

Alulíľott ....... (minta......

... Űogi szeméIylszervezet neve) vezető tisztségviselője,) kijelentem, hogy a

peiyazat targyźń, képező ingatlan bérteti díjának megfizetésére képes vagyoUaz ĺáltďam

Ĺépviselt jogi szeméIylszervezet képes, a bérleti-, k<jziizemi és kiilonszolgáltatási díj

megťrzetéséhez sztikséges anyagi eszközök a ľenđelkezésre állnak.

Budapest,

aj ĺánlattevő cégszenĺ a|áÍr tsa
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8. számú melléklet

a Budapest vlil. keľůilet, Jĺízsef kľt.59.61. 36780l0ĺN6 helyrajzi számú nem lakás
céljára szolgáló helyĺség béľbeadása

NYILATKOZAT
a bankszámlaszámľĺíl

A páIyćuati felhívás visszavonásao a páLyazati eljaľás eľedménytelenségének megállapítĺísą
illetőleg _ az ajtnlatok elbírálĺását követően _ más ajánlattevő nyertessége esetén kérem az
źlta|aITI/ a jogi szeméIy/szervezet źita7 befizetett ajanlati biztosíték összegét az aläbbi
baľkszáml aszźlmľ a visszautalni :

Bankszámlasz.áĺĺn..

Bankszrĺmlávď rendelkezni j ogosult:
(név" lakcím vagy székhely)

Budapest,

ajźn|attevóa|áírása/cégszerti,aláfu ás

:1,



9. számú melléklet

a Budapest vnl. keľiĺlet, József kľt. 59-61. 36780l0ĺN6 helyľajzĺ számú nem lakás
céljára szolgáIó helyĺség béľbeadása

NYILATKOZAT

Alulíľott ..... (név), mint a

(iogi szeméIylszervezet neve) vezętő tisztségviselője kijelentem, a

ttĺrsasáýszervezetanemzetivagyonĺól szőIő20|1. évi CXCVL töľvény 3. $ (1) bekezdés 1.)

pontj a szerinti átlźúhatő szervezetnek minősiil.

etletľlato szervezetnęk minősül :

b) az o|yan belfijldi vag1 kü|ftldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ľendelkezo gazdá|kodó szeľvezet, amely

megfelel a következő feltétęleknek:

ba) _ a nyilvánosan működő részvénytáľsaság kivételével - fulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a tęrroľizmus

finanszírozása megelőzéséľől és megakadályozasáľól szóló törvény szerint meghatáÍozott tényleges tulajdonosa

megismerhető,

bb) azEurópai Unió tagállamában, az Európai GazÄuági Téľségről szóló megállapodásban részes á.llamban, a Gazdasägi

Egytittmtikoäési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellye|

Magyaľországnak a kęttős adóztatás ęlkerüléséről sző|ó egyezménye van'

bc) nemminőstil a társasági adóról és az osztalékadóról szóló töľvény szeńnt meghatáľozott ellenőrzött kü|fijldi társaságnalg

bd) a gazdátkodó szęrvezetben közvetlenül vary közvetetten tt'bb mint 25%.os tulajdonnal, befolyassal uagy sravazatijogga|

uĺŕo jógi személy, jogi személyiséggel nem ľęndęlkezo gazdá|kodó szervezet tękintetében a ba), bb) és óc,) alpont szerĺnti

fęltételek fennállnak:

c) az a civil szsvezet és avízi társulat, amely megfelel a k<ivetkező fęltételeknek:

ca) vezetŐ tisztségviselői megismerhetök,

cb) a civil szęrvezet és a vizi tarsulat, valamint ęzek vezető tisztségviselöi nem átlátható szervezetben nem rendelkeznęk

Z1o/eot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye azEuľópai Unió tagállamában,az Euľópai Gazdeľ;ági Térségről szóló megáIlapodásban, ľészes államban, a

cázaasagi Égyüttműkódesi és Fejiesztési Szervezet tagállamában vag7 olyan államban van, amellyel Magyuoĺszágnak a

kettős adóztatás elkerüléséľöl szóló egyezménye van.

Fentieket az a|źLbbí okiľatokkď igazolok:
1. Eľedeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szewezet

bejegyzésétóI,

Kijelentem, a fenti ingatlan béľlete időszakában a jogi szeÍné|ylszeÍvezet tekintetében nem

terveziink olyan vźůtozást, amely miatt a jogi személy/szervezetmiír nem minősiilne źÍlrtihatő

szervezetnek.

Tudomasut veszem' hogy amennýben báľmife|e vźltozÍts miatt a jogi szemé|ylszervezetmźr

nem minősiĺlne átlátható szeľvezetnek, a bérbeadó a bérleti szeľződést jogosult felmondani.

Budapest,

2.

aj anlattevő a|tlírźsal cégszeru a|źÍrás
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L0. szźtmúmelléklet

Helyiség béľletÍ szerződés te rvezete
hat ár ozottĺhatá ro zatIan i d ő ľe

/egyoldalú kiitelezettségvállalási nyilatkozattal együtt érvényes/

amely egyľészről

a Budapest ľ'őváľos VIII. Keľület JózsefuáľosÍ Onkoľmányzĺt (1082 Budapest, Baross u.
63-67. adőszźtma: 1573571'5.242 a továbbiakban: onkormányzat), mint a bérleménye
tulajdonosa és béľbeadója(a továbbiakban: Béľbeadó) megbizásából és meghataLmazásábőI
eljaľó Józsefyáľosi Gazdálkodásĺ Kiizpont Zrt, (1083 Búdapest, Losonci-u.2, cégszźtma:
0l-09-265463, adőszźma:25292499-2-42; képviseli: Bozsik István Péter vagyongazdłkodĺĺsi
igazgatő)
másľészľő1

Cégnév
Székhely:
Cégsegyzékszźtm:
Adőszáma:
Képviselő neve:
Anyja neve:
SzĹiletési helye és ideje:
Telefonszám:
Lakcím:
Személyig.. szźtm:
Lakcímkráľtyaszźrm:
mint bérlő (a továbbiakban: Bértő)
(a Bérbeadó és Béľlő a továbbiakban egyĹitt: szeruődő felek) közottjött létre alulírott helyen
és napon az alábbi feltételekkel:

1.

A Budapest F.őváľos WII. Keľütet Józsefváľosĺ onkormányzat tulajdonát képezi a
Budapest vlil. keľĺilet, helytajzi szźĺĺrt aLat:t, nyilvrántaľtoff, Íl ................... szám
a|atttaláLható .. ... m2 alapteriiletíĺ (tulajđoni lapon: .. . ....) I. emeleten elhelyezkedő nem lakas
cé|jara szolgáló helyiség (a továbbiakban: ).

2.

A Budapest Fővaľos VIII. kęriilet Józsefuáľos ÖnkoľmrányzatKépvisęlő.tęstĺiletę a .../.......
(...........) szálműhatźnozatźtban döntött a bérleménynek _ iires helyiségként . a Béľlő ľészéľe
nvĺlvános egyfordulós pályázat nyerteseként töľténő béľbeadásáľól
határozatlan[határozott Ídőľe. Eľre tekintettel a Béľbeadó a jelen béľleti szerződéssel bérbe
ađj4 a BéľIő pedig megtekintett állapotban béľletbe veszi az 1. pontban meghatátozott
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bérleményeket. A Béľlő kijelenti, a bérleményeket megtekintette, az áIlapot'tú ismeľi, azt

elfogađja.

3.

A szerzódo felek ľögzítik, hogy az Önkoľmźnyzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésből
eredő bérbeadói jogok _ ezen belül a béľleti ktizrnií díj - és terhelik a bérbeadói

kötelezettségek. A Bérbeađó a bérbeađas tekintetében az onkormźnyzat megbizása alapjan,

helyette és a nevében jar el. A szerződésből eredő igények érvényesítésére bíľóságok és

hatóságok eLőtt az onkormlĺnyzat jogosult.

4.

A szerzőđő felek rögzítik, hogy a BéľIő a béľleményt . céljtra veszi bérbe.

Béľlő kijelenti, hogy a szerződés megkĺitése időpontjában a nemzeti vagyonról szőlő 20|l.
évi CXCVI. t<lrvény 3. $. szeľinti átláthatő szervezetnek minősiil. Tuđomasu| veszi, ha a
bérleti időszak aLatt a tulajdonosi szeľkezetében beállott vźltozas folytan már nem minősül
átltúhatő szervezetnek, a bérbeađó a béľIeti szerzőđést azonna|ihatáIlya| és kĺĺrtaĺaníüĺs nélkiil
felmondhatja.

A Bóľlő tudomásul veszi, hogy a bérleményekben folytatni kívránt tevékenységgel
kapcsolatban az engedélyező hatóságok, szakhatóságok és köziizemi szolgáltatók (a

továbbiakban egyĹitt: hatóságok) nyi|atkozatát' illetve a jogszabćly szeľinti fulajdonosi
hozzětjźlgulast nęki kell megszereznie. Eľľe tekintettel a Béľbeadó nem szavatolja, hogy a

Béľlő a helyiségb en az titala kívrĺnt tevékenységet folytathatja. Amennyiben a jelen pontban

meghataľozott tevékenység a Béľlőnek nem felľóható okból, az ęIobbi hatóságok elutasító

döntése miatt nem végezhetó,a felek a bérleti szętzóďéstközös megegyezéssel felbontjĺĺk.

Béľtő fudomásul veszi és elfogadją hogy a tevékenysége megkezdése előtt a jelen bérleti

szerződésben megállapított helyiség haszntiati módja megvá|toztatásźůloz a taľsashaz

beleegyező nyilatkozata sziĺkséges lehet. Ha a beleegyezést nem kapja meg' a béľbeadóval
szemben káľ- vagy megtérítési igénnyet nem léphet fe|.Ez esetben a felek a bérleti szeruődést

közös megegyezéssel felbontj fü .

5.

A Béľbeadó az 1. pontban meghatfuozott bérleményeket határozatlarl időre adja bérbe a

Béľlőnek.
A bérletijogviszony kezdete: a szeľződés kelte

A bérleti díjfizetési kötelęzettség kezdete! -g
A béľleti jogviszony vége: határozott iđejĺi esetén a Ptk 6:339. $ (2) bekezdése szeľĺnt.,

határozat|an ĺdejű esetén, 30 napos felmondási hatáľĺdő kikiitésével.

6.

A szeruodő folek a bérleti jogviszony ,kezdeténa béľletĺ díiat ............ Ft/hó + ÁFA, azaz

... forint/ľró + Áľl. összegben hatźrozzźk meg. A Béľlő fudomĺásul

veszi, hogy a béľleti díj évente, az ađott év januaľ 1.tő1 a KsH által közzétett e|őzö évi

inflációs index mértékével emelkedik. A béľleti díj emelkedésének első időpontja .......
januĺíľ hónap. A januĺr havi emelés összege februrár hónapban keriil szám|ázásra.

A Bérlő fudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony bĺáľmilyen megsziĺnése

ęsetén a 31. pontban foglalt kiiiľítési kötelezettségének nem tesz eleget, a bérleti szerződés

megsziĺnését követő naptól a helýség tényleges kitirítéséig a jogcím nélkĹili használat utan
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havonta, a bérleti jogviszony megsziĺnésének időpontjában iľlĺnyadó bérleti díjjal azonos
összegiĺ haszniálati díjat kell megfizetnie. A hasznáIati díjtő| a Bérbeadó nęm állít ki havonta
szélm|át, csak utólag, a haszná|ati díj megfizetése után. A használati đijat havonta előľe,
minden hónap 15. napjáigkell megfizetlri a bérleti díj megfizetésére szolgźúő _ abérleti díjľól
kiállított utolsó havi számlán levő _ bankszámlára töľténő átutalássď. Amerurýbeň a
bankszámlaszćlm változik a Béľbeadó erľől tájékoztat.ást ad. A hasznéůatídíj akkoľ tekinthďő
teljesítettnek,ha az a tárgyhőnap 20. napjáig a Béľbeadó bankszrímlájan jőváítĺĺsra keľĹil. A
hasznrĺlati díj késedelmes Íizetése esetén a Bérbeadó a Polgáľi T<ĺrvénykönyvben
meghatározott késedelmi kamatot szźmitja fel.

7.

A Bóľlő egyéb fizetési kĺitelezettségei:

Y íz és csatomadíj /vá|toző /

Szemétszĺíllítás díj a:

Aľamdíj lváltoző/

Gáz szo|gźtltatas díj a / v áůtoző /

Fiités szo 1 g źltatź.s l v źůtozó l

A szerződés kĺitésekor ...........,-Ft/hó + ÁFA, évente a
bérbeadó áItal meghatĺĺrozott ö'sszegľe vźůtozik. A
Szolgáltatóval kotött megállapodas ďapjĺĺn Íizetendő.
Amennyiben a helyiségben t$ vízőra/vízőtźů< felszerelése
megtörténik, és a Szolgáltatóval kötött megállapodást a
Bérlő bemutatja, az áta|ánydíj tĺirlésre keľül. Az átalanycĺj
összege egyénileg (az adott háze|számolás ďapjan) keľiil
kiszámolásra.

A szerződés kötésekor 2.091,.Ft/hó + ÁFA, évente a
bérbeadó áltď meghat ározott összegľe v źitozik.

A Szolgfltatőva| kötött megállapodĺás alapján fizetendő.

A Szolgáltatóvď köt<itt megállapođás ďapjrán frzetendő.

Szolgá|tatőval ktitött megĺáIlapodłás ďapj :ín ťlzętendő .

A fizetési kötelezettség összege a vonatkozó ľendeletek véltozásaesetén módosul.

A Bóľtő az e|őbbi fizetési kötelezettségek teljesítését vĺállalja.

8.

A Béľlő a havi béľleti díjat havonta előre, a tźrgyhőnap 15. napjĺáig köteles megftzeffii, a
Béľbeadó nevében kiállított szźtm|a alapjén, a szźtmlźn szereplő banksámlara. A bankszĺĺmla
száma a bérleti szerződés megk<itésének időpontj ában |043387.00028864.00000008 (K&H
Bank Zrt). A bankszám|a szétma a bérleti szęľződés időszaka alatt váItozhat, amelyľől a
Béľbeadĺó tájékoztatja a Béľlőt. A Béľlőt a béľleti díj az 5. pontban szeľeplő időponttól
teľheli. A Béľlő a béľleti đíjat abban az esetben is köteles havonta megfizeüri, ha a havi
szám|at valamilyen okból nem kapja kézhez. Ez esetben a béľleti dijat az e|(jz(5 havi saímlĺán
levő bankszźľĺrflźra köteles átutalni. A bérleti díjfizetés akkor tekinthető teljesítettnek,haaz a
táľgyhónap 20. napjźůg a Béľbeadó bankszámlájan jővafuasľa keriil. Amennyiben a Béľlő a
fizetési kötelezeffséget helfielen sziímlĺíľa fizeti be, az nem szátmit teljesítésnek. A Béľlő
késedelmes ťrzetése esetén a Béľbeadĺó a Polgaľi Törvénykönyvben meghatarozott késedelmi
kamatot szrĺmítja fel.

Ha a kíilö'n szo|gál|tatasok díját a Bérbeadő szÁmlazzaaBér|ő fę|é, azta Bérlőnek aszźmIźn
szereplő hataridőig kell áfutalnia a megielölt szÁm|ara. A Íizetéssel és késedelemmel
kapcsolatosan egyebekben a béľleti díjľa vonatko zőak az iranyadóak.
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9.

A Bértő hozzáljźru| ahhoz, hogy a Béľbeadó a jelen szeľzőđésben szeľeplő adataít

nyilvántaľtsa.

10.

A BéľIő hozzájtru| aÍ:lhoz, hogy béľleti đíj, kozĹizemi díj, lnsználati díj és egyéb háfoalék

esetén _ha afizetésí kĺjtelezettségének nem tesz eleget _ a Béľbeadó a jelen szerződésben
szeľeplő ađatait követeléskezelő cégnek kiadj a.

1ĺ'.

A Béľlő tudomasul veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj, kdzmii díj, késedelmi kamat
vagy a kö'vetelés beszeđésével kapcsolatos költség meľĹĺl fel', az źita|a a Béľbeadĺínak
befizetett összeget a Bérbeadó etőbb a költségekre, majd a kamatokra, eantán a béľleti díj,
majd a közĺizemi díjtanozásra szamolja el.

t2.
A Bérbeadó a bérleményeket éúadás _ átvételi eljarássď adja biĺokbą amennyiben a Bérlő a
jeLenszev-odés hatalyba lépéséhez sztikséges feltételeket teljesítette. A felek az átađźs-źltvéte|i

etjaras során jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben ĺögzítik a béľlemények źůIapotźĺt, a

méľőóľák á||ásźÍ,, vďamint minden, a bérlettel kapcsolatosan rögzíteni sziikséges köľtilményt.

13.

A Béľbeadó szavatol azért, hogy haľmadik személynek nincs a helyiségre vonatkozó olyan
jogą amely a Béľlőt a helyiség biľtokbavételében, zavar1a|aĺhasználatban akadá,Lyozząvagy
kot|átozza.

14.

A bérlęt tartana a]att a Béľbeadó gondoskodik a Bérlő ĺĺrési kötelezettsége mellett, az

életveszélý okozó, az iĺgat|an źiLagź/- veszéLyetĺetó, a helýség ľendeltetésszeru hasznźtlatát

lényegesen akadályozó, a Béľbeadót teľhelő hibák kijavításáról. A Bérlő e munkílatok
e|végzésétabérbeadóvaltöľténtmegĺĺllapodlásďapjanátvella|hatja.

15.

A Bérlő kijelenti, hogy a Béľleményekklzőrőlag a 4. pontban megjelölt tevékenységének

v égzése célj ából veszi igénybe.

A Szerződő fetek ňgzítik, hogy a Béľlő á|ta| a béľleményekbe tĺirténő befogadáshoz,

albérletbe adáshoz, a helyiség cseréjéhez, a bérleti jog áffińazźsźůloz a bérbeadó írásbeli

hozzź$źm|ása' vďamint a BéľbeadĺĎ és Bérlő ezze|kapcsolatos írasos megállapodasa (béľleti

szerződésmódosítas) sziikséges.

A Béľlő tudomásul veszi, hogy a további haszlÉlatba ĺa|bérletbe/ adas kapcsan |<tzźltćiag

természetes személlyel, valamint anemzętí vagyonÍól szőlrő 20t1. évi CxCu. törvény 3. $

(1) bekezdés 1. pont szerinti átJźúhatő szervezettel köthet szerződést. Tudomásul veszi

tovźlbbá, amennyiben a vele szerződlÍtfel tulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okból olyan

věůtozás á1l be, amely a|apjanmar nem minősiil éfiIáthatő szęľvezetnek, köteles veĺę szemben

a béľleti szerződéstazonnďi hatál||yal felmondani. E tényt ahaszná\atba lalbérletbe/ adásról

szó|ő szeruődésben r<igzítenie kell. Az előbbiek elmaľadasa esetén a Béľbeadó a Bérlővel
szemben a béľleti szerződést azonnali hatrillyal felmondhatja. A béľlemények béľleti joga

I<lzańIaga Béľbeadőhozzájarv|asa mellett nńäzhatő źńmźsravagy cseľélhętő el természetes

személlyel vagy anemzeti vagyonĺól szőIő2011. évi Cxcvl. töľvény 3. $ (1) bekezdésben

meghatározottátláthatőszervęzettel.
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16.

A Bérlő kötelezettséget vĺĺllal aľľa, hogy a helyiség biľtokba adását kĺivető 8 napon beliil,
a19ruryiben a helyiség rendelkezik közmii ellátottsĺĘgal, kezdeményezi a helyiségekben a
saját költségén a vízőta felszeľelését/}rite1esítését, lejáró vízfualvízőnák cseréjét (ňserével
kapcsolatos köttségek vállalásával), vagy a nevére io'tenő átirását va1amint valámerrnyi, a
bérlemények hasznélatźúloz aBérbeadĺí szeľint szfüséges szolgáltatási szeruődésmegttiiesot
(a továbbiakban: szolgátltatási szerződés) a Fővarosi Ví-zmrívek Zrt-ve|., a Díjbeszeđő-Zrt-ve!,
az ELMŰ Zft-vel, a poľÁv Zrt-ve.i,, a Gázmuvek Zrt-ve| és egyéb szo|géitatőva] (a
továbbiakban: Szolgáltató), és a szo|gźitatási szerzódés megkĺitését a Btľbeaao ľele 60 napon
belül a szo|gá|tatźlsi szeruodés egy másolatĺĺnak átadétsáva| igazo|ja.

A Béľlő fudomasul veszi, amennyiben a Béľbeađó a bérleti jogviszony fennállása alatt kívaľr
közmű mérőórát felszeľeltetni a bérleményekben, azttűrilkóteles, és ä mérőóľa felszerelését
követő 8 napon beliil a saját nevében a szolgáltatási szerződést meg kell kĺjtnie, a megkĺités
ľny"t pedig a szolrgćůtatési szerzóđés egy másolatĺĺnak megkulđésével kell igazo|nla a
Béľbeadó felé.

Ą Béľtő vá|la\ja, hogy a szo|gáitatási szerződésekben szeľeplő, illefue a szo|gá|tatő źtrta|
kiszám|azott szo|gźltatási és egyéb díjakat a béľleti jogviszony_ jelen szeruődésš. pontjában
szereplő _ kezđeti időpontjátó| a szęrződésben, illetve a szám|źlban szereplő l,ai*,ďaig a
szo|gőJtatőkľészéľerendszeresenmegfizeti.

17.

A Szeľződő felek ftgzítik, hogy a Béľlő a béľleti szeľződés megkötését megelőzően a
Béľbeadó által megállapított bankszámláła az ajan|ati biztosíték összegével csökkentett 3
havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, słsssslss;llllls- Ft ĺĺsszegĺÍ óvadékot -.gÍi""t.tt.
A Béľbeadó azővadékot a Béľlő fltal meg nem fizetett bérleti dij, akózrjzęmi díj vagy
karokozás esetén a kártaIanitźts kiegyenlítéséľe, valamint ezek kamatata és kĺiltségeř!
szabadon, a Béľlő hozzájáľ:t/rása nélkiil felhasználhatja. Ez esetben a BéľIő köteles az
óvadékot az eređeti cisszegre a Béľbeadó írásos felhívásától saímított 8 napon be1ül
kiegészíteni.

A befizetett óvadék <isszeg nem kamatozik és a béľleti szerződés megszĺĺnése kapcsan a
helyiség Béľbeadónak töľténő visszaadasát követő 30 napon betül vissĄár a Béľl.őnek, ha
ekkor nincs semmifęle hátľďéką és a bérleményeke rijra hasznosítható álńpotban adja viśsza
biľtokba a BéľbeadĺĎnak Amennyiben a hetyiség visszaadásakoľ a Béľlőnek az
onkoľmlínyzat , vagy a Béľbeadó felé a béľleménnyel.ĺ<apcsolatosan lejĺírt tartozźlsa van' a
tartozást a Bérbeadő az óvadék<isszegéből levonhatja.

18.

A BéľIő köteles a béľleményeket és a berenđezési tfugyait ľendeltetésszerĺĺen hasznáIni,
vďamint gondoskođní aberenđęzési tríľgyakban, . ideéľtve az épu|et szęrkezęti elemeiben,
vezetékekben, éptilet-felszeľelési taľgyakban - mind akizarőIagosan hus^ált, mind a közösęn

p'



hasznalt helyiségekben a saját, vagy a bérlemények haszná]atáta vele egyiitt jogosított

személyek magatafiása folýan keletkezett hibák kijavításaľó| és az okozott kar megtéľítéséľől.

A Bértő köteles az źů|agmegóvás éľdekében a bérleményeken beltil felmerĺilő karbantartási,
javítási munkákat saját költségén elvégezni. A béľlemények burkolatainak, ajtóinak,

ablakainak és a béľlemények berendezéseinek, a porüalnak az tizlethomlo(ęatnak a

kaľbantaľtásával, illetőleg azok pótlasával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a Bérlő
köteles. Ettől a felek külĺjn megállapodrĺsban eltérhetrek.

A Bért.ő az épütetben levő tĺibbi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát és

munkáját zavarő tevékenységet nem folyathat. A Béľlő, a tagai, dolgozói, üzleti paľtneľei

sem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a többi bétlló' a szomszédok, valamint a lakók
nyugďmát vagy munkáj ěi zav Ąa.
A Béľlő köteles a béľlemények közvetlen kĺĺrnyezetében akćr a béľlő vagy taga" đolgozói,
iizleti paľtnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi egyĹittélés követelményeivel kirívóan
ellentétes magataľtiísokat, az önkoľmányzat köZteľĹilet felügyeletét e|Iátő szerve felé
hďadéktalanul bej elenteni.

A BérIő a bérleményekben kjzarőIag az á|tala beszetzett, a tevékenységhez sztikséges

engedélyek (pl. miĺktidési engedéty, építési engedély, hasznźiati módváltoĺatas _ beleéľtve az

eneľgia igéný is) biľtokában kezdheti meg a tevékenységét. A bérleményekben csak a
szerződésben foglalt tevékenység ellátástiloz szĺikséges gépeket és beľendezéseket

iizemeltetheti, Aziizęmeltętés asajátkockázatáĺa' felelősségére és teľhére történik.

A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a bérleményeket a Béľbeadĺí felhívása ellenére nem

hasznźija a 4) pontban meghatiĺrozoIt cé|ta, a Bérbeadó jogosult a béľleti jogviszonyt

felmondani.

19.

A bérlő tulajdonában á|Ió, a béľleményekben levő vagyontárgyakrą valamint a

tevékenységből eľedő krírokra a Béľtő kĺiteles biztosítást kötni, és a binosítísi kotvényt

köteles a bérleti szeľződés megkötését követő 90 napon beltil a Béľbeadónak bemutaüri.

20.

A Béľtő saját koltségén köteles gondoskodni:

a) a béľleményeket, a bérleményekhez tartoző eszkĺlzök, beľendezésęk állaganak

megőľzéséről,

b az óptilet továbbá a közös hasznźlatta szolgáló helyiség és tęrĹiletek tisnźntałtasaról és

megvilágítasáľól, ha ez a Bérlő tevékenysége miatt vďik sztikségessé,

c) a tevékenységévelkapcsolatban keletkezettháúartźsi és ipari hulladék e|száLlításáróI,

d) az éptilet olyan k<izponti berenđezéseinek kaľbantaľtásaról, amelyeket a BérIő

kizaľólagosan haszrál, illetőleg taľt tizemben,

e) a helyiségekhez esetlegesen taľtoző iizlethomlokzat, kirakatszekĺény, védőtető,

ernyőszeľke zet, biztonsági berendezések karbantaľĺísáról,
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f) a helyiségekben folytatott tevékenység ktirében felmeľĹilő felújítasľól, pótlásľól, illetőleg
cseréről,

g) műköđésével összefliggő hatósági engedélyek beszerzésétol, valamint
h) ha a bérlemények előtt jráľda van' arľrak atlszttntaľtĺĺsaľól.
i) a hatósági, tĹĺzvédelmi, balesetvédelmi és polgĺíľi védelmi előíľĺások maradéktalan

betaľtĺĺsĺíľól.
j) a bérleti szerződés megszűnését kovető 15 napon belül a cégnyi\vantartźtsból töľöltetni a

székhelyként illetve telephelyként bejelentett bérleményeket, és ezta Bérbeadĺó felé
igazolni

k) mindazt, amit jogszabflyok előíľnak.

21.

A Béľlő a bérleményekben csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye a|apjźn végezhet
bĺíľmiféle źúa|akitÁst, beleéľrve tevékenységéhez szĺikséges saját költségén végězendő
átalakításokat is.

Az áta|akítási munkálatokhoz sztikséges hozzájarulasok és hatósági engedélyek beszeruése a
Béľlő kötelessége

A Béľlő fudomasul veszi, bĺíľmiféle átatakítĺási, felújítási, karbantaľtasi munka _ beleértve a
bérleményęk szevśdéskötéskor megismeľt ál|apotához képest sziikséges áIlagmegóvó , javítő
és karbantaľtási munkákat is _ ellenéľtékének bérleti díjba töľténő beszámításźra, hilön
igénylésére, illefue emiatt a bérleti díj csökkentésére csak a munka megkezdését megelőzően
a Béľbeadóval előzetesen t<iľtént megĺállapodás alapjĺín van helye.

A BérIő értéknövelő benhazásait jogosult - a Béľbeadĺóval ezekre töľténő megegyezés
hianyában pedig köteles - aszerződés megszűnésekoľ a bérlemények állagĺának serelńeíelkul
leszeľelni, illetve köteles a leszeľeléssel okozott állagséľelmet a Bérbeadĺínak meg!&íteru, az
ęľedeti állapotot helyľeállítani. A Béľbeadó a Béľlő éľtéknĺjvelő beruházásđnak
megtéľítésére akkoľ köteles, illefue abban az esetben köteles jogalap nélktili gazdagodźs
címén a Béľlő részére pénzösszeg megfizetéséľeo ha a benhazáshoz vagy éľtéknövelő
munkához előző|ega Béľbeadó hozzájar:vlt' és abban a felek írásban megrĺJlapodtak. A BérIő
ilyen címen bérleti díjba töľténő beszrímítĺásľa csak akkor jogosult, ha a Béľbeadó ehhez
e|őzőleghozz'ajarult.

22.

A Béľlő az épiilet homlokzatlín. a tĺíľsashĺízban lévő helyiség esetén atźrsashźnközg5nilése,
tisztaönkoľmĺányzati tulajdonú hźabanlévő helyiség esetén a Bérbeadó előzetes engedélyével
és az a|tala jóvrĺhagyott helyľe és kivitelben - csak olyan cég!áblat, emblémát, reklĺĺmot,
légkondicionáló berendezést, szeILózo kivezetést helyezhet 01, amely a vonatkozó
jogszabďyoknak megfelelő. Az építési engedély köteles cég!áb|ą emblémą ľeklám,
légkondicionáló beręndezés sze||ozó kivezetést kihelyezésę ezen feliĺl jogerős építési
engedély birtokában helyezľrető el. A tĺíľsashźn vagy a Béľbeadó előzetes engedélye nékul
vagy építési engedély nélkĺil kihelyezett dolog esetén a Bérbeadő a bér\eti szętződést
felmondhatja.
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A tiszta önkormányzati tulajdonú hazban lévő helyiség estén Bérbeadó a rek]ám
engedélyezését bérleti dijhoz kötheti.

23.

A Bérlő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonĺól szőIő2011. évi CXCVI. toľvény 3.$ (1) bekezdés
1. pont b. alpontja alapjźn átláú}ratő szervezettek minőstil. Ezt a téný a Bérbeadónak átadott
cégkivonattal igazolja. Vállalja, hogy a bérleti szeruődés taltaĺna alaĹt a trrlajdonosi
szerkezetén nem váItoztat olyan módon, amely a|apjn maľ nem minősül áú|áthatő

szervęzetÍrck. Tudomasul veszi, hogy amennyiben a tulajdonosi szerkezetében töľtént váitozt,s
miatt vagy egyéb okból mar nem minősül átlátható szervezetnek' a Bérbeadó a jelen
szeľzőđé st azonnali hatá|Ly aI felmondhatj a.

Bérlő a székhelyében, a cégiegyzésében, vagy képviseletében bekovetkezó vźitoztst kóteles a
cégbíľósági valtoz,ásjelentési kéľelem benyújtását követő 15 napon beliil a Béľbeadónak
bejelenteni. Hasonlóképpen közolni kell a szeľződésben szeľeplő bankszámlája megszúnését
és aztlj bankszámlaszátmát. Az erurek elmulasztásából erędő károkért a Béľlő felel.

Az értesítéseket a Szerződő Feleknek a szeruődésben rögzített székhelyéľe lehet érvényesen
kézbesíteni kézbesítővel és postan. A felek ňgzítik, amerrnyiben a BéľIő a székhelyében
bekd'vetkezett viíltozast a Béľbeadónak nęm jelenti be, a Béľbeadó által az utolsó ismert
címre kiildött leveleket a Béľlő általkézhezvettnek kelltekinteni.

A Szenődő Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megkülđött ktildeményt a
kézbesítés megkísérlésének napjan kézbesítetfuiek kell tekinteni, ha a cimzętt az átvételt
megtagadja. Ha a kézbesítés az-ertvo|t eredménytelen, meľt acímzeĹtaziratotnemvette át laz

''ÍIem 
kereste'', ,,elköltĺizött'' vagy ,,ismeretlen helyľe k<ĺltözött'' jelzéssel érkezett vissza{ az

iľatot aĺurak visszaérkezése napján kell kézbesítettnek tekinteni.

24.

A Bérlő a tudomasra jutástól számított 8 napon belĹil köteles bejelenteni a Bérbeadónak' ha

vele szemben felszrĺmolasi vagy csődeljtĺľás indult, vagy avégelszźtmolasát határoztaeI.

Hatdľozatlan idejűí bérleti szełződés esetén

25.

A béľleti jogviszony az 5 . pontban meghataľo zottkezdetl időponttól hatfuozatlan iđeig taľt.

26.

A Szerződő Felek bĺáľmelyike jogosultak a béľleti szerződést indokolas nélkiil 30 napos

felmondĺísi idővel felmondassal felmondani. A felmonđĺás a hónap utolsó napjélraszólhat.

Hatdľozott idejíÍ bérleti szerződés esetén



25.

A bérleti jogviszony az 5. pontban meghatźrozott kezdeti iđőponttól hatźnozot1ideig taľt, a
felek azt csak egyező akantta| szĹintethetik meg, kivéve az alábbi, valamint jogszabályban
meghataľozott eseteket.

26.

Ahatfuozoťt idő a|att a Bérbeadó jogosult háľomhavi felmondrísi idővel felmondani a bérleti
jogviszonyt, ha

a) az onkorményzata helyiségeket nem önkoľmányzati tulajdon esetén az onkoľmźnyzato|<ra
érvényes jogszabályban meghatÁtozott mindenkori kisajátítłĺsi jogcímek a|apjarl
kisajátíttamá, feltéve, hogy a Képviselő.testiilet azon céI megvalósításarő| mar döntést
hozott, amelyhez a helyiségekre szfüsége van.

b) a helyiségek la helyiségeket érintő épületrészt/ áta|akítasźra, lebontasaľą vagy
rendeltetésének a megváitoztatásźra az Önkormányzat jogeľős és végľehajtható hatósági
engedélyt kapott, vagy

c) az onkormanyzat jogszabáIy vagy a jogszabályon alapuló hatósági hatźrozat ďapjan
köteles a helyiségeket haľmadik személynek átadni.

A hataľozott idő alatt a Bérlő jogosult háromhavi felmondasi idővel felmondani a bérleti
jogviszon}t. ha a bérlet fenntaľtasa máľ nem áll érdekében.

27.

A Bérlő rendkívtili felmondássď szĹĺntethetí meg ajogviszonyt ha a Béľbeadó ajelen bérleti
szeľzőđésben foglalt k<itelezettségeit sulyosan megszegi.

28.

A szerzodő felek rcgzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésiikľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló 1993. évi DoffIII. törvény 25. $.a
szeľint a bérleti jogviszony Béľbeadó részéről történő ľendkíviili felmondásĺĺnak van helye a
következő esetekben és módon:

a) Ha a Béľ1ő a bérleti díj fizetésre megállapított időpontig a béľletí díjat nem ťtzeti meg, a
Bérbeadó kĺĺteles a Bérlőt - a követkeaľrényekľe figyelmeztetéssel _ a teljesítésľe írrásban
felszólítani. Ha a Bérlő a felszólításnak nyolc napon beliil nem tesz eleget, a Béľbeadó
további nyolc napon belül írrásban felmondással élhet. A felmondás az elmulasztott
hatáľnapot követő hónap utolsó napjaru szólhat. A felmondási iđő nem lehet ľövidebb
tizenötnapnál.

b) Ha a Béľlő magatartźsa szol'gől, a felmondás alapjául, a Bérbeadó köteles a Bérlőt _ a
következményekre figyelmeztetéssel _ amagatartás megszĹintetésére vagy megismétlésétől
való tartózkodásľa a fudomásaľa jutrísától szźlmított nyolc napon beltil írásban felszólítani.
A felmondźst az alapjául szolgáló magataĺtás folytatásáľól vagy megismétlésétől számított
nyolc napon belĺil írrĺsban kell közĺ'lni.
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29.

A 28. pontban meghatározott jogszabáIyi rendelkezésekĺe tekintettel Bérbeadó rendkíviili
felmondással sziintetheti meg a béľleti jogüszonyt kiil<ĺntjsen akkor, ha a Bérlő

a) A bérleményekben a szĺikséges engedélyek hiányában kezdimegatevékenységet,

b) A béľlerrrélryeket neln a jelen szeľződésben meglratá.ozott célľa hasznáLja" vagy nrasnak a
Bérbeadó hozzájaľulasa nélkĺil részben vagy egészben használatra áteĺgedi, vagy arĺ.a a
Bérbeadó hozzájánilálsähozkötött bármilyen szerződéstköt,hozzéljárulás nélkiil.

c) A Bérbeađő részérę ťĺzeteĺdó béľleti díj,,köztizemi díj' káľtérítés, illetve egyéb fizetési
kcitelezettség teljesítésével késedelembe esik, és a Bérbeadó írĺĺsos _ a felmondás kiláüásba
helyezését is tnta|maző - felhívásaľa a fizetési k<itelezettségének a felszólítas
kézhezvételét követő 8 napon belül nem tesz eleget.

d) A béľleti szerződés megkötését követő 8 napon beltil nem kezdeményezi, vagy a Bérbeadó
felhívását követő 8 napon beliil nem intézí avízőra nevéľe történő źúirásáú, vďamint nem
kciti meg a bérlemények használatźúloz sziikséges vaIamennyi szolgáltatasi szerződést,
vagy a szolgáltató felhívásában szereplő határidőn belül a szolgéůtatźtsi szeľződések
szükség szeľinti módosítasát, vagy ezek megkötését az előbbi határiđőn belül a Bérbeadó
felé a szerződések egy másolatanak leadasával nem igazo|ja. Meghiúsítja, ill. akadályoz7Ä
az tĄ mérő őra beszeľelését.

e) A szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve aszo|gá|tatő źitaI|<lszámlźzott szolgáltatasi
és egyéb díjakat a béľleti jogviszony kezdeti időpontjátó| a szetzodésben, illetve a
szźrĺiźlban szereplő hataľidőig aszolgtůtatő rész&e nem fizeti meg.

f) A befizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhasználasa esetéĺ azt az eľedeti összegľe a
Bérbeadó írásos felhívĺásától számított 8 napon beliil nem egészíti ki.

g) A bérleményeket és berendezési tźngyait nem rendeltetésszeríĺen haszĺa|j4 az ezekben
áJta|a okozott hibakat a Béľbeadó felhívásĺĺrą 8 napon beltil nem javítja meg, ill. akárt
nem téľíti meg a bérbeadónak.

h) A Bérbeadó felhívasa ellenére nem végzi eI az źi|agmegóvĺís érdekében a bérleményeken
beliil felmeľiilő felújítiísi, kaľbantaľtasi, javítási munkakat.

i) A bérleményekben a Béľbeadó előzetes engedélye nélktĺl végez átalakítríst vagy bővítést. A
tźltsashán, vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélktil, vagy építési engedély nélktiI heľyez
ki ľeklámot illefue cégfáblat,légkondicionáló berendezést, szel|ozo kivezetést.

j) A bérleményeket úgy haszrĺílj a, a BérIő, a tagsai, a dolgozói, az ilzleti parhrerei olyan
magatartást tanúsítanak, amely az épületben levő másik béľlőt, lakókat, szomszédokat, a
tevékenységében zavĄa vagy veszélyhelyzetet, teremt, és ęzt a magatartź.sźú a Béľbeadó
felszólítasát követő 8 napon belül nem szĺinteti meg.

k) A Béľlő a bérlemények közvetlen köľnyezetében akáľ a bérlő vagy tagsa, dolgozói, tŁleti
paľtneľei, tigyfelei áltď tanúsitott, a közösségi egytittélés követelményeivel kiľívóan
ellentétes magatartásokat neki felľóható okból az önkormźnyzat közteľĺilet feliigyeletét
ellátó szerve felé nem jelenti be.

l) A béľleményeket a Bérbeadó felhívása ellenéľe sem hasznĺĺlja, ill. nem renđeltetésszenĺen
hasmáLja.

m) Nem köt biztosítast a béľleményekben levő vagyontargyairą valamint a tevékenységéből
eredő kaľokľa, a kötvényt a Bérbeadónak a szerződésben meghattlrozott hatáľidőn belül
nem mutatja be, és mindezta Bérbeadó felhívása ellenéľe 8 napon beliil nem pótolja.
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n) A hatóságí,ttuvédelmi, balesefuédelmi és polgáń védelmi előírásokat a Bérbęadó felhívrísa
ellenére nem taľtja be.

o) A székhelyében, lakcímében bekövetkezettvá|tozástnem jelenti be a Béľbeadónak

p) Nem engedi be a Bérbeadó képviselőjét a bérleményekbe a ľendeltetésszeni hasznźůat
ellenőľzćsc, illefue a Béľbeadót terhelő felújítási rnunkák végzése érdekében, ill. ezek
végzéséb en akadá|y o zza.

q) A jelen szerződésben foglalt esetekben.

30.

A bérleti jogviszony egyebekben a 34. pontban hivatkozott jogszabályok áItal szabáIyozott
esetekben sziĺnik meg.

3ĺ'.

A béľleti jogviszony báľmilyen megsziĺnése esetén a Béľlő köteles a bérleti jogviszony utolsó
napjan a bérleményeket kitiríwe, tisztźn, az átvételkori felszereltséggel, a Béľbeadó
képviselőjének átadni. A felek az átadotÍ. béľleményekről állapotfelvételt és helységleltaľt,
tarta|mazójegyzőkönyvet vesznek fel. A Béľtő hozzäjaru| ahlhoz, hogy amennyiben a béľleti
jogviszony megszűnését követő 8 napon belül ingóságaitól kiiiľítve nem hagyj a eI a
bérleményét, a bérbeađó illewe képviselője jogosulttá válik aľľa, hogy a helyiséget felnyissą
azingőságokat a bérlő költség&e elszáilítsa, és a bérleményeket biľtokba vegye. A Béľbeadó
az ingőságokon törvényes zálogiogot szerez a hátralékos béľleti és használati díj, valamint a
jáľulékai eĘéig.

32.

Ha a bérlemények korábban a Béľlő székhelyeként vagy telephelyeként a cégbíróságon
bejelentésre került, a béľleti jogviszony megszíĺnését követő 15 napon belül a béľlő köteles azt
tör<iltetni.

33.

A Béľlő a béľleti jogviszony báľmely okból tiiľténő megszĺinése esetén cseľe helýségeke
nem taľthat igényt. Klíľtďanítĺísra abban az esetben tarthat igényt, ha a bérleti jogviszony _
ńszéról töľténő _ felmondásara a Bérbeadó szętződésszegésemiatt került soľ.

34.
A jelen bérleti szerződében nem szabá|yozott kéľdésekben a lakĺísok és helyiségek béľletérőt
sző|ő |993. évi L)O(VIII. töľvény,anemzeti vagyonľól szóIő2011. évi cXcVI. töľvény, a
Polgĺíri Töľvényktĺnyvről szőIó20t3. évi V. töľvény, vďamint az onkoľmćnyzatfulajdonában
álló nem lakás céljĺáľa szolgáló helyiségek béľbeadasának feltételeiľől szóló 351201'3 (VI.20.)
Budapest Józsefuarosi onkoľmźnyzati rendelet mindenkoľi vonatkozó rendelkezései az
iranyadóak.

35.

Szeruődő Felek az eset)eges jogvitíjukat elsődlegesen peÍen kí!'ĺili megďlapodĺással kísérlik
meg rendeani. Amennyiben eznem vezet eredményľe, a béľlemények helye szeľint illetékes
bíróság kízaró|agos illetékességét kötik ki.



36.

A Béľlő kijelenti, hogy a jelen szeruődésben foglalt kötelezettségei vállďásfuakozjegyző eLott
egyoldďú kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír ďá. Ez a|apjźn bírósági végrehajtasnak van
helye. A béľlő tudomísul veszi, amennyiben az egyoldalú kĺjtelezettségvállalasi nyilatkozatot
a jelen bérleti szeruődés a|źtitźlsát követő 5 munkanapon belül nem íia a|a" az
onkoľmanyzatnak, illetve a Béľbeadĺónak a Béľlő kijelĺĺléséľől szóló jognyilatkozatźúlozva|ő
kÓtöttsége megszúnik, ajelen bérleti szeruődés ahatáIyát veszíti.

A Szenődő F,elek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor ferurálló bérleti díj,
közmű díj és egyéb tartozás méľtékét a Bérbeadó szźtm|ái, nyilvantartásai, kcinyvei alapjan
készĹilt közjegyzoi okiľatba foglalt ténytanúsífuźny igazo|ja, amelynek elfogadására a Felek
jelen szeruődés aláírasávď k<jtelezettséget vállalnak.

A Szelződő F.elek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó a kozjegyzótő| a teljesítés
k<ĺtelezettség |ejárta, a bérleti jogviszony megsziinése megállapítĺĺsanak ténytanúsítvanyba
foglalását is kérheti, amennyiben a bírósági nempeľes eljáráshoz eľre szĺikség van.

A Szerződő Felek a felkért kozjegyzonek a titoktaľtási kötelezettsége alći a felmentést
megadják, abból a célból, hogy a fenti egyoldďú kĺĺtelezettségváIIalási nyilatkozatot, i||. a
ténytanrisítvĺíný elkészítse.

A Szenődő Felek rögzítik, hogy egyoldalú kĺitelezettségvĺíllalási nyilatkozat és a
ténytanúsítvány költségei a bérlőt terhelik.

37.

A Szerződő felek rögzítik, hogy a lakások és helyiségek béľletéľől szóló 1993. évi Lxxvm.
tciľvény 1liA. $ (1) bekezdése és a 95. $ (2) bekezdése értelmébenf0|6.januaľ 1. napjátőI a
Bérbeađó a nem lakas céljára szolgaló helyiségek tekintetében ajogszabályban meghatáĺozott
energiahatékonysági tanúsítvríny másolati pé|đanyát a béľleti szerzódés megkötését
megelőzóen köteles az ilj bérlőnek bemutatni, és azt a szetzőđés megkötésével egyidejiileg a
Béľlő részéľe átadni.

A Bérlő jelen okirat altirásźlva|kijelenti, hogy . azonosító szammal ellátott
eneľgiahatékonysági tanúsítvany eľedeti példanyát megtekintette, továbbá az azza| mindenben
megegyezó másolati példányt átvette.

38.

A jelen bérleti szeľződés akkor Iép hatáIybą ha a Bérlő az óvadékot a Béľbeadĺínak
megfizette, valamint aközjegyzőnél az egyoldďú kötelezettségváĺlďási nyilatkozatot ďďľta.

39.

A jelen bérleti szeruodés megkötéséve| a Szerződő felek között a bérlet targyátban korábban
esetlegesen létľejött szóbeli vagy írásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve
azokat, amelyek a jelen szeľződés mellékletét képezik.



40.

A Szeződő F.elek kijelentik, hogy a bérleti szerzőđés a|áfuasaru jogosultak. E kijelentésfüért
valamint a bérleti szerződésben leíľt adatok helyességééľt teljes arlyagifelelősségit vállalnak.
41.

A jelen szeruodés mellékIetét képezi a Béľlő cégkivonata, a|źúrási címpéldanya, a képviselő
személyiigazolványánakéslakcímkćĺtyájźnakmásolata.

42.

Jelenszerzőđés . .'(...) számozotl. oldalból áll és 5 (öĐ eredeti példanyban késziilt. A
béľleti szerződést aSzerződő Felek elolvasiĺs után, mint akaľafukkal mindenben megegyezőt,
j óvĺĺhagyó |ag írtÁk a|á'.

Kelt: Budapest,

Budapest Józsefváľosi onkoľmányzat BéľIő képviselője
B éľbeadó m eghatalm azásáb ó| és megbízás ábóI elj áľó

Józsefvárosĺ Gazdálkodási Közpo nt Zrt.



11. sz. melléklet

Osszefoglaló a benyújtandó ajánlat formaĺ és taľtalmi ktĺvetelményeĺľőI

Az ajćnlatot az ajźnlattevól jogi szeméIylsz-ewezet képviselője mindęn olđďon kézjegyével
köteles ellátni. Az aján|atnak folyamatos sorszámozással kell ľendelkeznie.

A boľítékon a következo szoveget kell felttintetni: ,,Budapest VIII. kerĹilet, József krt. 59-61.

szźma\atti,36780/0lN3 helyrajzi száĺrlúnem lakas céIjaruszolgáló helyiség béľbevéteIe''

Az ajánlatot séľtetlen boľítékban kell benyujtani, séľĺilt, felnyitott borítékot a Bonyolító nem
veszźú.

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, ü eredeti igazolást kell csatolní az
aján7athoz.

Az ajźn|atl biztosíték befizetésénél a közlemény ľovatba a ktjvetkezot kęII beírni: ajánlati
biztosíték

Az ajánlat taľtďmát a következő sorľendben kell összefiĺzni:

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

2. Ąanlati összesítő (3. sz. melléklet)

3. 30 napnál nem régebbi hiteles másolát aváL|a|kozőiigazo|vźnyról (egyéni váIlalkozás
esetén)

4. Eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vaw végzés a szervezet
bej egyzés éľő l (i o gi személy l szerv ezet esetén)

5. Alrĺírasi címpéldany eredeti példánya vagy másolata (ogi szeméIy/sz.ervezet esetén)

6. A Ptk. előírásai szerinti bizonyító erejii meghata|mazás' amennyiben az ajźĺ:iatot nem a

cég képvise|oje ir1a aIá

7. Pá|yazati dokumęntació megvásrĺľtásáľól szóló bevéte|ípélutźtbizonylat másolata

8. Ajánlati biaosíték befizetéséről szóló igazo|ásmásolata

9. Nyilatkozat végeLszálmolasról, csődeljráľasľól, felszámolásľól, végľehajtasi etjaľasról (4.

sz. melléklet)

10. Bérbeszámítasi kérelem esetén a kérelem leíľása és a béľlemények felújítasäva|
kapcsolatos elképzelé sek, hozzźtvetőleges költségvetés

l1. Nyilatkozat a pźtlyázati feltételek elfogadasáľő|, szeruodéskötésről, ingatlanszeľzési
képességľől, ajánlati kcitöttségľől (5. sz. melléklet)

12. Nyilatkozat adó és adók módjaľa behajthatő köztaĺtozasról; Kiíľóvď szemben fennĺálló

tartozásrőL (6. sz. melléklet)

|3. NAV igazo|ásaaľľól' hogy nem áll fenn köúartozźsa.

|4. Helyi adó igazolás (beszeľezhęt(j: Józsefuaľosi Polgáľmęsteľi Hivata|a 1082 Budapest,

Baľoss u, 63-67.II. em.)
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15. Béľbeadóval szemben fęnnálló tartozás igazo|ása (beszerezhető: JGK Zrt. 1083
Budapest, Losonci u. 2. )

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

|7, Nyilatkozat a bankszam|aszámĺő| (8. sz. melléklet)

1 8. Nyilatkozat a szetvezet átláthatőságáról (9. sz. melléklet)

19. Amennýben sziikséges, további okiĺatok aszervezetátláthatóságénakigazo|ásara

20. A bérleti szerzőđésselkapcsolatos észľevételek, módosítĺísi javaslatok

33 
4.



12. sz. melléklet

Altalán os T ájékoztatől

Az onkormźmyzat fulajdonát képezí a Budapest VIII. keriilet, József krt. 59-61. szźlm a|atÍi'
36780l0lV6 helyrajzi számú nem lakás céIjáĺa szolgáló helyiség, amely az ingat|an-
nyilvĺĺntartásban iroda besorolással szerepel.

A Budapest Józsefurĺĺosi Önkorményzat tulajdonában álló nem lakas céljara szolgáló
helyiségekben a bérbeadó helyett elvégzett munkálatok k<iltségeinek elsziímolását, az
Önkoľmanyzat Képviselő-testiilet 24812013. (VI. 19.) szźtmt hatźrozatźnak 34. pontja
szabáLyozza, Ez ďapjan a bérbevett nem lakás céIjěra szolgáló helyiség felújíüísa soľán a
bérbeadó helyett, a béľlő által elvégzett munkálatok költségének elszámoláséra az ďábbiak
szęrint van lehetőség.

. A helýség bérbevétele előtt több alkalommď is kéľheti a helyiség megtekintését, amely
megtekintések során lehetősége van felméľni a sziikséges munkálatokat, kikérheti szakember
véleményét, ćrajźnlatot kérhet. Ez alapján tud dĺinteni a helyiség bérbevételéről és
megalapozott bérbevételre vonatkozó paľyazatot nyujthat be a Jőzsefuaľosi Gazdálkodĺási
Központ Zrt.-n keľeszľĺil a tutajdonos-bérbeadó tnkoľmĺínyzathoz, A megtekintés
időpontjának egyeńetést csak a megtekintőben meghataľozott szervezď meýlatalmazĺíssď
ľendelkező képviselője (đolgozója), vagy a megtekiĺrtőn meghatarozott személy
kezdeményeztreti, a megtekintésen csak az aszemé|y vehet részt.

. Bérbeszámításľa csak a fulajdonos előzetes jóvahagyásaa|apjánvan lehetőség. Azazvagy a
még a pźiyazathoz csatoltan, vagy a bérleti szęľződés megk<itését kĺjvetően a munkálatok
megkezdése előtt kell nyujtani a helýség felújításaľa vonatkozó tételes k<iltségvetést. A
költségvetés elfogadásáról, a munkálatok költségeinek bérleti díjba történő beszĺĺmításźtći a
fulajdonosi joggyakoľló dönt. A döntés a|apjan megkötött Bérbeszámít.ĺsi meglĺllapodás
alapjĺĺn töľténik meg a munkálatok költségeinek elszámolasa.

. A felújítás költségvetésének benyújtása előtt kérjtik, egyeztessen az Ingatlanszolgáltatasi
Irodával (1083 Budapest, VIII. kerülettavaszsnező u. 2.; telefonszámok: 06I334-I745,3t4-
1098, 333-4146), amelyek azok a felújítasok, amelyeket a béľbeadónak kellelvégeznie,íw a
költségek a bérbeadót teľhelik, és melyek azok a mrmkálatok, amelyek elvégzése a béľlet
iđotartarna alatt a bérlőt teľhelik, igy ezen költségek megtéľítésére igény nem nyújtható be a
bérbeadó felé.

. A Bizottság dĺintése utźn a Kereskedelmi célú bérbeadási Iľoda megköti a Bérbeszétmitźlsi

megállapodast a bérlővel, ami uüín kezdődhet csak el a felújítĺsi munkálatok elvégzése, és a
költségek megállapodásban foglďt feltételek szerinti elszámolása.
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. A bérlő az źita|a e|végzett bérbeađőra tartoző munkákľól az onkoľmányzat, mint vevő
részére szźtmIétt állít kí. A béľbeadó a bérbeszámítással lefedett bérleti díjat egy összegben, a
következő havi számlával egyidejűleg kiildi meg a bérlő részéte. A bérlő ezt követően a
bérbeszámítás időtartamtra' abérbeszźtmítas levonása után fennmaradt összegnek megfelelő
béľleti đíj sz,őłnlátkap havonta, melyet kiiteles hataľidőre beÍizetni.

A bérbeszálmításra vonatkozó igéný céIszerű mźr a pá|yźnatbarĺ szeľepeltetni (fuajánlat,
költségvetés mellékletként történő becsatollísával), hogy nyeľtes ptĺ|yazat beadása esetén a
pályázatot elbíriíló, a bérbeadói jogokat gyakoľló bizottság fudomást szetezzefi erről, és ennek
ismeretében hozhassa meg đöntését.

Béľbeadói kłitelezetÚség:

A helyiségekben lévő berendezési targyak és kĺjzmúórĺík működő képes állapotanak
biztosítása béĺbeadói k<itelezettség, amennyiben a mérőórák źiírásźlva| probléma meľiil fel,
vagy azok hiránya esetén, a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. Ingatlanszolgáltatási
Iľodájahoz kell fordulni (1083 Budapest, VIII. keľtilet, Tavaszmezó u.2. telefonszĺímok 06 1

334-17 45, 3 14- 1 098, 333-4146).

A Bérbeadő szavatol azért, hogy haľmadik személynek nincs a helyiségekre vonatkozó olyan
joga, amely a Bérlőt a helyiség birtokbavételében, zavaĺtatan hasznáIatban akadźiyozza,vagy
korlźÉozza.

A Bérbeadó gondoskodik a Bér1ő ttiľési kötelezęttsége mellett, az é|enĺeszéIyt okoző, az
ingatlan á||agtúveszś|yeztető, a helýség ľendeltetésszerÍĺ hasznáIatát lényegesen akadźůyoző,
a Bérbeadót terhelő hibák kijavításaról. A Bérlő e munkálatok elvégzését a bérbeadôva|
töľténtmegĺĺllapodźsalapjźnátváILa|hatja.

Bérlő kiitelezettsége:

A bérleményekben folytatni kívĺĺnt tevékenységgel kapcsolatban az engedé|yező hatóságok,
szaküatóságok és köziizemi szolgríltatók (a továbbiakban egytitt: hatóságok) nyilratkozatźú,
illetvea jogszabéůyszerintifu lajdonosihozzájaruIastmegszerzéséről.

A tevékenység megkezdése előtt a bérbevett helyiség hasznźlati módja megvźlto*atźsěůloz a
tfu sasházbe|eegyezonyi|atkozataszĹikségeslehet.

A helyiséget kizźlto|ag a bérleti szerződésben foglalt tevékenységte hasznźůhatja, tovźbbá a
bérleményekbe történő befogadáshoz, albérlętbe adashoz, a helyiség cseľéjéhez, abérleti jog
ćúplhazásahozahelyiségtulajdonosanakhozzájarulasaszĺikséges.
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A helyiségekben lévő köpműórák saját névre tclrténő á1íratása. amennyiben a helviség
rendelkezik. víz kozmiĺ ellátottsággal. vállalja saját kdItséeen a vízóra
felszerelését/łritelesítését (az ezzel kapcsolatos költségek vállďását) vagy a nevére toľténő
ćúíratźsźú.

Kĺjteles a bérleményeket és a berendezési tźltgyait rendeltetésszerúen használni, valamint
gonđoskodni a berendezési taĺgyakban, - ideértve az épiilet szerkezeti elemeiben,
vezetékekben, épiilet-felszeľelési tĺĺľgyakban - mind aKzźrő|agosan használt, mind a közösen
használt helyiségekben a saját, vagy a bérleményeket használatfua ve|ę együtt jogosított
személyek magatarhísa folytan keletkezett hibak kijavításaró| és az okozott kár megtéľítéséről.

Kĺiteles az źÄlagmegóvás érdekébęn a bérleményeken beltil felmeľülő karbantaľtasi, javítasi
munkakat saját koltségén e|végezni. A bérleményeket burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a
béľleményeket berendezéseinek, a poľtálnak az tizlethomlokzatnak a kaľbantaľttstlvaL,
illetőleg azok pótlasával, cseréjével kapcsolatos kĺĺltségek viselésére a Bérlő köteles.

Az épület homlokzattn- a taľsashĺízban lévő helyiség esetén aÍársashźn közgyĹĺlése, tiszta
ĺinkoľmányzati tulajdoĺűhazban lévő helyiség esetén a Bérbeadó előzetes engedélyéve| és az
ritalia jóvahagyott helyľe és kivitelben _ csak olyan cégtttblát, emblémát, ľeklámot,
tégkondicionató berendezést, sze||őző kivezetést helyezhet 9l, amely a vonatkozó
jogszabtiyoknak megfelelő. Äz építési engedély köteles cégláb|a, embléma, ľeklám,
Iégkondicionáló berendezést, szęI|őző kivezetést kihelyezése ęzen felül jogerős építési
engedély biľtokában helyezhető el.

A székhelyében, a cégiegyzésében, vagy képviseletében bekövetkezo vtůtozźtst köteles a
cégbíľósági változásjelentési kérelem benyujtĺĺsát követő 15 napon beliĺl a Bérbeadónak
bejelenteni.

Bérlő a fudomásra jutástól számított 8 napon beltil köteles bejelenteni a Bérbeadónak, ha vele
szemben felszĺĺmolási vagy csődeljaľas indult, vagy a vége|szźtmolását hataroztaeI.

Amennyiben az önkoľmőnyzati fulajdonú béľelt helyiségeket a béľlő székhelyeként vagy
telephelyeként a cégbíroságon bejelentette, a béľleti jogviszony megsziĺnését követő l5 napon

belül köteles azt töľölteüri.
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