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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képvĺselő-testĺilete számára

Előteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó iigyvezető igazgatő

A képviselő-testtileti ülés időpontja:20|3.
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Táľgy: Javaslat a Pľáteľ utcai iskola és toľnacsarnok páůyázat útján
tőrténő béľbeadásáľa
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Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottsáe/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-

testtiletnek az előteťesztés meg!árgya|ásźú.

Tĺsztelt Képvĺselő-testiilet!

A Képviselő-testiilet I78l20|2. (V. l7.)

szźműhatźrozat 4.) pontjában úgy dcintĺitt, hogy az
ingatlan-nyilvlĺntaľtás szerint Budapest VIII., Práter u. 11' szźlm a|atti' 36381 lltsz-ű,5586 m2
alapteľiiletrĺ iskolaepület kezelőjénekz}lZ. augusztus t. napjátő|a Kisfalu Kft-t jelöli ki.

A

16.) pontban a Képviselő-testtilet kifejezte azon szándékát, hogy az éptiletben továbbra is

oktatási feladatot kíván ellátni.

Az iskolaéptilethez kĺizvetlentil csatlakozik a Coľvin Tower Kft kizáľólagos fulajdonában álló,
36374/0lN23 hĺsz-Íl,az ingat|an-nyilvántanás szerint Budapest VIII., Kisfaludy u. 32-38.
szźm a|atti, 2. eme|eti, 583 m, alapterületíĺ egyéb helyiség, az iskola tomacsaľnoka. A

helyiség a korábban Budapest VIII., Vajdahunyad u. 33. szĺímon nyilvĺĺntaľtotttelken kęrült
felépítésre,źtm a telek egyesítések során, az ingat|an hivatalos címe, Budapest vlil.,
Kisfaludy u. 32-38. szám |ett.
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Az iskolaépületben a többi

iskolához hasonlóan világításkorszeriĺsítésiés
fütéskoľszenĺsítésimunkálatokat végzett e| az onkoľmanyzat, amelyekre vonatkozőan a
világítás tekintetéberl a Szemĺinkfenye progIam keľetében a Caminus Zft-ve| kötött
megállapodást.'A megállapodźs alapján 15 év alatt teljesíti az onkoľmanyzat a beruhrĺzás
során fęlmeľĹilt költségek megťlzetését.A teljes beruhazásból a P.ráter utcai iskola épületre a
20|3. évben bruttó 2.074.804,- Ft a Caminus Zrt részéreteljesítendő. Az iskolaépület
bérbeadása során az onkoľmźnyzatezt a költségeket a bérlőre terheli át az alźhbiak kiktitése
mellett. Az clsszeget a bérleti díjjal azonos módon, a kiállított szźtm|a a|apjźn kell megfizetnie
a bérlőnek, továbbá kötelezettséget kell vállalnia arľa, hogy aberenđęzéseketnem módosítja,
építiát, cseréli le, valamint a gázt az I{FV Józsefuaros Kft-n keresztiil szetzi be. A flĺtési
rendszer korszenĺsítéskĺiltségéta tcibb éve zaj|ő szerződés keretében az onkoľmányzat nem
kívanja a béľlĺíreáthántani.
Az iskolaépülethez kapcsolódik a Corvin Towers Kft tulajdonában álló ingatlan-nyilvantartás
szerint Budapest VIII., Kisfaludy u. 32-38. f. emeleten elhelyezkedő egyéb helyiség
megj

elĺilésíĺ
ingatlan.

A tornacsaľnok iogi helyzete

A toľnacsaľnok a Corvin Towers Ingatlanforga|mazó Kft és a Coľvin Retail Kft jogutódja, a
Klepieľre Corvin Vagyonkezelő Kft fulajdonában álló épület komplexumban helyezkedik el.
A Corvin SétrínyPľogram keľeténbelül a befektető paľtner a Vajdahunyad u. 33. szám a\atti
ingatlan megvásárlásakor vállalta a toľnacsamok szerkezetkész állapotban töľténő
megépítését.A konstrukció szerint az onkoľmźnyzata tornacsamokra 50 évre szóló
haszonélvezeti jogot kap. Az Önkormányz at a Ptáter utcai iskol a 2OI1 . évi felújítása során

alakította ki az e|készült szerkezetkész éptiletrészbena tornacsaľnokot, amit eddig az á|ta|źnos
iskola hasznáLt.

A

haszonéIvezetl jogľól szóló megállapođásaléirźsrakeriilt, tulajdonos által megktildöti
dokumentumok alapján a Földhivat a| részérebenyújtásra keľült.

A tomacsaľnokot is magábafoglaló épület tźrsashźza|apításałO|Z đecemberébenmegtörtént.
tornacsaľnok az a|apítő okiratban Epületrész megielĺilésiĺ,ingatlan-nyilvĺíntaľtás szerint

A

egyéb helyiség. A tuIajdoni lap tanúsága az e|őtefiesztés készítésének
időpontjában 58.603e
EUR és 3.120e EUR erejéig keľetbiztosítékijelzálogjog, valamint 2017. jarnar 19-ig vételi
jog keriilt bejegyzésre az UniCredit Bank Zrt. és a CIB bank Zrt. javźra. A haszoné|vezeti
jogot a|apítő szetződés-tervezet alapjan a llaszoné|vezeti jog biztosításźthoz a jogosult
hozzájźtru|t.

Az

épu|etrész toľnacsamokkéntvaló hasznáIatéůloz nem szfüséges külön hasznáůatba vételi,
és a mfüĺidésiengedé|y. Az ÉpítésügyiIroda a 08-IO8l33l2010. és 08-29516312009. számtl
hatźlrozataival a Corvin Towers Kft részéreraktár cé|jfua adott haszná|atbavéte|i engedélyt.
Azingat|anravoĺatkozó miĺködési engedéllyel a tulajdonos rendelkezik. A tornacsamokból a
Coľvin Bevásáľlók<izpont felé nyíló vészkljźratajtókulcsával az onkoľmányzat nem
rendelkezik. A kulcs źftadásźtra vonatkozó megállapodás elkészítéseaz előteľjesĺés
elkészítésénekidőpontjában folyamatban vaÍLatulajdonos és az onkormányzatközĺitt.

Az

épület és a toľnacsarnok bérbeadására nem terjed kí az 1993. évi L)O(VIII. tv
(Lakástörvény), és aI7l2005. (IV.20.) szźtmíl,azonkormźnyzattulajdonábanáLIő nem lakás
céIjttra szolgźiő helyiségek bérbeadásrĺľólszóló ĺĺnkormrĺnyzatirende|ethatá|ya a következők

miatt:

-

-

az iskolaépület nem lakóéptiletben elhelyezkedő nem lakás cé|jara szo|gá|ő helyiség,

hanem önálló nem lakóépület

atomacsaľnok pedig nem áll az onkormźnyzattulajdonában.

A béľbeadás a Ptk, és a Budapest Józsefuaľosi Önkormányzat vagyonaról és a vagyon feletti
fulajdonosi jogok gyakorlásáľól szóló 66l20lf. (XI. 13.) számű önkormányzati rendelet,
valamint ar''59l20I1. (XI. 07.) számtt, az Onkomtány'zat tulajdonában ál1ó tiľes tęlkek,

felépítményesingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet béľbeadásának feltételeiről szóló
rendelet 2. $. (8) bekezdés, 6. $ és 7. $ paragrafusainak ľendelkezései alapján töľténik. A
bérleti díj meghatározástra arendelet 13. $ (1) bekezdése, valamint a224120|2. (vII.05.)
szźtmű Képviselő-testĹileti hatáĺozat 7. és 8. pontjának, valamint a Képviselő-testület
428ĺ20|2. (XII. 06.) szźtmu hatétrozatźnak29. pontjának ťrgyelembe vétele javasolt, meľt
felépítményesingatlanra vonatkoző bér|eti díj meghatźrozźlsźranem került sor. Az óvadék
e|óírására a rendelet 13. $ (2) bekezďésének ľendelkezései alapján keľül sor. A bérleti
szerződés megkötésére a rendelet 15. $ (2) bekezdése a|apjan lehet megkötni, a bérlő a
rendelet 15. $ (4) bekezdése alapjźn 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegÍĺ óvadék
megÍizetésére,és a bérleti szerzóďés egyoldalú kĺitelezettségvállaló nyilatkozattal töľténő
kiegészítésérekötelezett.

A

bérbeszámítás során figyelembe vehető beľuházások meghatározására a Lakástĺjrvény131 7. $ -ainak a|ka|mazását j avasolj uk.

A

Képviselő-testiilet hatásköre a Magyarország helyi önkotmźnyzatairól szóló 20||. évi
cLx)oilX. tv. l07. $-an, valamint a Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat vagyonaról és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló 6612012. CXII' 13.) számíl ök. rendelet
16.$ a) pontján alapul, mivel azingat|anértéke meghaladja a 100 MFt-ot.

A

Budapest Józsefuáľosi onkoľmźnyzat tulajdonában álló 36381 hĺsz-ú,Budapest VI[.,
Pľáteľ u. 11. szźlm a|atti iskolaépület forgalmi éľtékeaz Euro-Immo Expert Kft által, 20|2.
október 3-án készített,és Gódoľ Lász|ő független szakérto által felülvizsgá|t éľtékbecslés
alapján 509.000.000,- Ft. A Képviselő-testiilet 22412012. (VII. 05.) sztnĺÍlhatározatának 7.
pontja a|apjźn _ tekintette| arca,hogy az ingatlan 20|2.július óta nem került bérbeadás útján
hasznosítiísra _ a béľletidíj a|apjan a foľgalmi éľték80 Yo-a, azaz 407.200.000,- Ft képezi. A
8. pont alapjarl az ok<tatási tevékenységhez 6Yo-os szorző tartozik, így a havi bérleti díj
2.036.000,- Fťhónap + Afa. A Képviselő-testiilet 42812012. (VII. 06.) szźtmű hatttrozatźnak
29. poĺtja aIapjźn a minimális béľletidíjat a szélmitott bérleti díj 100 oÁ-a képezi, mive| az
ingatlan koľábban még nem keľült pźůyźr;atásra.

A Corvin Towers Kft tulajdonában

á||ő

36374l0lV23 hľsz-ú,Budapest VIII., Kisfaludy u.32.

38" 2. emeleti egyéb helyiség megnevezésű haszonéLvezetijogĺának éľtékeahaszoné|vezeti
jogot a|apítő szerzođésa|apjan l07.700.000,- Ft. A Képviselő-testület 22412012. (VII. 05.)
szźmthatálrozatźnak 7. pontjaa|apján_ tekintette| arra, hogy a helyiség 20|2.július óta nem
keľült bérbeadás útjan hasznosításra _ a bérleti díj aIapjarĺ a foľgalmi érték80 %o-a, azaz
86.160.000 ,- Ftképezi. A 8. pont alapjĺína sport tevékenysé ghez 6 %o-os szorzó tartozik, így a
havi bérleti díj 430.800,- Ft/hónap + Afa. A Képviselő-testĹilet 42812012. (VII. 06.) szźrrĹl

I00%-a
hatźlrozatźnak 29. pontja aIapjtn a minimális bérleti díjat a számított béľletiđíj
képez| mi vel az ingat|an koľábban még nem keľĹilt pá|y azatásra,
osszesen: 2,466.800,- Ft/łrónap

+

Áfa.

Tekintettel az iskolaéptilet speciális esetére javaso|t az alábbiak rĺigzítése:
- befogadás, albérletbe ađás,
- bérbeszámítás,
- bérleti szerződés közös megegyezéssel tĺiľténőmegsztintetése a bérleti jogviszony
időtartama alatt.
1.) Befogadás, albérletbe adás:
Nem minősiil befogadásnak, albéľletbe adásnak:

- az
-

iskolaépiilet egy-egy helyiségénekalkalmi béľbeadása (pl.: közgyÍĺlések

helyszínénekbiaosítása, spoľt ľendezvények helyszínénekbiztosítása)
az iskolai étkeztetés biĺosítása(biifé, étkező)

Befogadásnak, albérletbe adásnak minősiil:
- ha a béľlőa tevékenységévelnem tisszefiiggő személy, szervezetet, gazdastĺgi
táľsaság részérebiztosít, a tevékenységéhezsziikséges helyszínt (pl.: nyelviskola)
- ha a foglaltság időtartama l hónapban meghalađjaa l00 órát.

2.)

Bérleti szerzodés közös megegyezéssel töľténő megsziintetése a béľletijogviszony

idotartama alatt:
Amennyiben a bérlő a bérleti szerződés kcizös megegyezéssel tĺirténő megszĺintetésétkéri,
úgy további 1 évre eső béľleti díjat köteles a bérbeadó részéreľnegťlzetni, beruhazásainak
megtérítésére
nem j ogosult.
A bérbeszámítással kapcsolatban az onkormányzat fenntaľtja a jogot arÍa, hogy a
későbbiekben döntscjn a béľlő áIta| elvégezni kívánt kötelezettségek (p1.: felújítás)
elszárnolása tekintetében.

Bármely oktatási intézmény20|3. évben történő beindításáh oz mármájusban engedélyekkel
kell rendelkeznie a bérlőnek. Figyelembe véve, hogy a pźiyźzateredményes lebonyolítása az
onkormĺĺnyzatnak gazdasági szempontból fontos érdeke, ezért javasolt, hogy ez ęsetben az
onkormanyzatapźiyźzatifelhívásban megjelölt minimális béľletidíjnál alacsonyabb összegű
ajźnlatot is elfogadhasson a benýjtott ajanlatok a|apján, amennyiben azok közcjtt nincs a
minimális bérleti díjat elérő aján|at.

Ehhez szükséges, hogy a Képviselő-testület dönts<in anő|, hogy az onkormányzat
veľsenyeztetési szabá|yzatźnő| szőlő 428120|2. (XII. 06.) szźtmű hatfuozat 29. ponfiźhan
foglaltaktól eltérően ne minimális bérleti díjat, hanem kiinduló béľlętiđíjathatérozzonmeg.
Fentiek a|apján a minimális bérleti díjat 1.500.000,- Ft/hó + Áfa összegben javasoljuk
elfogadni.

A

bérleti jogviszony javasolt időtartama 15 év, amely az előterjesztés készítésének
időpontjában hatályos ľendelkęzésekszerint egy alkalommal 5 évre meghosszabbítható. A
bérleti szerzodés meghosszabbításaÍa a meghosszabbítás időpontjában hatályos jogszabályok
a|apjźnkeľiilhet sor.
Javasoljuk, hogy a bér|ő telepheiy haszĺá|atźůloza bétbeadás során jaľuljon hozzá az
onkoľmanyzat, míg a székhely haszná|athoz abér\ő külön írásos kérelme alapján keľĹiljĺin
sor.

A

pá|yźnat közzététe|ére a Képviselő-testület 42812012. (XII. 06.) szímúhatározata a|apjźn
töľténik, amí az onkoľmĺĺnyzatversenyeztetési szabá|yzatźról szól. Akozzétételre a határozat
1 1. pontjában foglaltaktól eltérően az a|ábbiak szeľint teszĹink javaslatot:
. a Polgaĺmesteľi Hir'atal Családtĺímogatási Irodája
- a Jaľási Hivatal okmlínyirodája
- aJőzsefuaľos címiíhelyi lapban
- azonkoľmrĺnyzatésa Kisfalu Kft honlapján
- az onkoľmanyzatés a Kisfalu Kft által elérhető intemetes poľtálon, azingatlan.com-on
- a HVG című heti lapban.

Tekintettel arra, hogy a toľnacsamok ingyenes közérdekű felajanlás keretében keľĹilt az
onkormrĺnyzat haszná|atába, a bérbeadásból szĺĺľmazőbevéte| kizarőIag a haszonélvezetí
jogot alapító szeruődés II. 2.t. pontjában meghatiĺrozott ,,közosségi téľbiztosítása, kulturális,

oktatási

és nevelési, valamint

spoľttevékenység''céIjára haszná|hato

elkülĺĺnítésérł5|
apźiyázat eredményénekmegállapításakor sziikséges dönteni.

fel. A

bevétel

Az

ingatlan bérbeadása nem, de a Kisfalu Kft díjazása péĺuugyifedezetet igényel, ami a
2013. évi költségvetési ľendeletben , a 11602 címen biztosított.

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy az ingatlanok hasznosításával
kapcsolatos pá|yźzatkiirására, és a pźiyazat feltételeire vonatkozó dcintését- az alábbi két,
cisszefü ggő hatźLĽ ozat tekilrtetében - rrreglrozlli szí v eskedj ell'

I.

Hĺ.rÁnoZATI JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dĺ!nt, hogy 22412012. (VII. 05.) számú hatźtrozatának II. fejezet 16.
oldal ,,A bérleti díj megállapításźra vonatkozó szabályok'' utan.lévő 7. poĺtjźúaz a|ábbi

mondattal egészítiki: ,,A Képviselő-testület önkormányzati éľdekből hatźttozatźtban a
minimális bérleti díjat nyilvános pźiyźzatásesetén a bekĺiltozhető forgalmi érték80 %-áná|
kisebb éľtékbenis meghatarozhatja azzal,hogy ez az értéknemlehet kevesebb a beköltĺjzhető
forgalmi éľték50 Yo-ánáI."

Felelős : polgłírmesteľ
Hatáľidő: azonna|
A döntés végrehajtásátvégző szervezeti erység: Polglírmesteri Hivatal, Kisfalu Kft

II.

A Képviselő-testület a .....

HłľÁnozATĺ JAvAsLAT

12013. (II. 27 .) szźtműhatźrozatáĺatekintettel úgy dönt,

hogy

l.) elfoeadja

a Budapest Józsefuarosi onkoľmányzattulajdonábanźi|ő Budapest VIII., Práter
u. 1 1. szám a|atti' 36381 hrsz-ú iskolaepület, valamint a Corvin Towers Kft tulajdonában
áI|ő, đea Budapest józsęfuarosi onkormtnyzat haszonélvezetí jogávai teľhelt Buđapest
VIII., Kisfaludy u. 32-38. 2. emeleti, 36374l0/N23Łtsz-tl,, egyéb helyiség bérbeadására
vonatkozó, az előterjesztés mellék|etétképezopźiyázati felhívást, akozzétételhelyeit és a
bérbeadás feltételeit az alábbiak szerint:
- a minimális bérleti díj ĺisszegét1.500.000,- Ft + ĺfa összegben hatáĺozza meg
ťrgyelemmel a nyilvános versenyeztetésre és a bérbeadás sikeľtelensége miatt

-

bektivetkező esetleges bevételkiesésľe.
kozzététel helye
42812012. (XII. 06') számú' képviselő-testiileti hatźrozatban
foglaltakon tul: ingatlan.com web oldalon és Heti Yi|ággazdaságban címrĺheti lapban.

a

2.) fe|kéri a Kisfalu Kft-t a Budapest Józsefuiírosi onkormanyzat tulajdonábaĺ źů|őBudapest
VIII', Pľáter u. 1 1. szźtm a|att| 36381 hĺsz-úiskolaepület, valamint a Corvin Towers Kft
tulajdonában źůIő,de a Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat haszonélvezeti jogáva|
terhelt Budapest VIII., Kisfaludy u.32-38.2. emeleti,36374l0lV23 llĺsz-ú,egyéb
helyiség bérbeadására vonatkoző a pá|yazati felhívás kijzzététe|ére,a pźiyźzatieljárás
lefolytatásara. Felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a pá|yźzatok bontását és éľtékelését
követő
képviselő-testiileti ülésľe tegyen javaslatot a pá|yázat |ezźrásźlra.

3.) a benyujtott pźiyźľzatokbíľálatának lebonyo|ítására 5 tagű bíráló bizottságot hoz |étre,
amelynek munkáját a Kisfalu Kft munkataĺsa és jogi képviselője segíti a jegyzőkönyv
elkészítésében,valamint a bírálat lebonyolításában. A bizottságba

személyeket jel<ili ki.

4.)

a Kisfalu 'Kft.

eredményes páIyázat esetén az onkormtnyzattal' fennálló megbízási
szeruođés24.14 szerinti megbizási díjra, eredménýelen pá|yazat esetén a megbizási
jogosult. A díjazas
szerzódés 24.3I. pontja a|apjźn hirdetési kĺĺltségeinekmegtéľítésére
kifizetéséreeľeđményes
eljarás esetén bérleti szerzodés a|áírźsátkĺivetően,
eredménýetren eljaľás esetén a Képviselő-testület, pá|yázati eljarás |ezélrásárći szőLő
dĺjntésétkövetően benýjtott számIa ellenében töľténik.

a

Felelős: Kisfalu Kft' tigyvezető igazgatőja
Határidiĺ: 1. pont: azonrn|
2. pont: apźiyázatok bontását követő Képviselő-testiileti Ĺilés
3. pont: apáIyźzat eľedményénekmegállapításźú.követő 15 nap
4. pont: azonnal
5. pont: apá|yźnat eľedményénekmegállapítźsźikövető 15 nap
A dtintés végľehajtásátvégző szenłezeti erység: Kisfalu Kft.
Budapest, 2013. februaľ 1 8.

'/äÄđ"żď^\Kovács Ottó

igyvezetóisazzatő

Tĺirvényességiellenőrzés:

Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásából:

iL fu,p*-ąk
/

ĺ D,.MészárEľika

a|jegyző

20ĺJ FEBR 2 2

Mellék|et: páIyźnati felhívás

ą

Melléklet!

Nyilvános, egyfo

ľd ulós pály ázati

felhívás

tinkoľmányzati tulajdonú nem lakás célrĺhelyiség béľbeadásáľa

A

Budapest Józsefuaľosi Önkoľm źnyzat Képviselő-testiilet , . ..l . ' ., (. ' ...) szám u határozata
a|apjćn, a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdálkodó Kft kcizremfüĺjdésével nyilvános
pá|yázatothiľdetafulajdonátképező,BudapestVIII., Ptáter u. 11. szźlmalatli.36381 hľsz-ú
iskolaépület, valamint a haszonélvezeti jogźtval tęrhelt, a Corvin Towers Kft tulajdonában álló
Budapest VIII., Kisfaludy u. 32-38: ž. emeleti, 36374l0lV23 hĺsz-tl
helyiség
"gýeu
bérbeadásľa.
|,.

A' páiJy ánati felhívás közzététe|e

A Kiíró a páLyázati

felhívást kozzétette Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat Polgármesteri
Hivatal Családtámogatási lľodáján, a Járási Hivatal okmanyirodáján, a Kisfalu Kft
iigyfélfogadásra szo|gá|ő helyiségében,Józsefuaľos hontapjan ($4ł.ipzsę&éĺqs.hu),a
Kisfalu Kft. honlapjan Guu.kisfďu.nu), a Józsefuaľos c. újságban, az www.ingatlan.com
hirdetési portálon és a HVG c. hetilapban.

A kiíľó jogosult a

pá|yźnati felhívását az ajźn|aÍÍételihatáridó lejarta előtt visszavonni, de
ęrľőI a pá|yźzati felhívás közlésével megegyező módon az ajźn\attétetihataľidő lejfuta etőtt

köteles hirdetméný megjelentetni.

2. ApáIryátzati kiírás adatai
A'páiyá;z;at

kĺíľója:

Budapest Józsefu arosi onkoľmanyzat
(1082 Budapest, Baľoss u.63-67.)

A' p

á'Jy

Kisfalu Kft

ánat lebonyolítĺój a :

(1083 Budapest, Losonci u. 2.)

Apáiyázat jellege:

Nyilvĺános páIyazat

Apályánat célja:

Béľbeadás

A

páůy ánatĺ dokume ntá,ciő

ára:

50.000.- Ft +

ÁFA

A' pá'Jy ázati dokumentáció megvásárlásának

Kisfalu Kft 1083 Buđapest, Losonci u.

helye, ideje:

fsz.

2013.'.....-től ügyfélfogadási
Az aján|ati biztosítékösszege:
Az aján|ati biztosítékb eÍizetésénekhatáridej

2.

idoben

9.398.508,- Ft
e :

2013.

.....-ig a

14100309a
b artk Zrt.né| v ezetett

92110549-01000008

g i Vo
bankszáĺriźra

Magyarorszá

l

ks

szźmu,

Azaján|atokleadásánakhelye:

Kisfalu Kft (1083 Budapest, Losonci

u.

2.)

Lz ajánlatok leadásának határideje:
A

p áiy

ázattal kap

kéľhető:

cs o

latb an továb

b

20|3.

.....

.

kedd 10 óra

ĺ info ľm á ció

Kisfalu Kft Bérleményértékesítési
Iroda
Tel.: 06-ĺ ĺ333-678I, fI6-696I

Apáiyánattal érintett ingatlanok megtekintése: A pá|yazati dokumentáció éľtékesítésének
ideje a|att, előzetes egyeztetés szerint
(Tel. : 06- I /21

Az aján|atok bontásának
Apá'Iyázatok bontásának

ĺdőpontja
helye:

2013.

0

-4928, 06- I l2I0 -4929)

kedđ10 óľa 30 perc

Kisfalu Kft
1083 Budapest, Losonci u. 2. I. em. Az
ajźnlattevők a pá|yázatok bontásán jelen
lehetnek.

A

pá|y ánat

elbíľálásának váľható határĺdej e,

eredményhiľdetés:
Apáiyázat

A

pá|yźaatlezźrźsátés értékelését
követő
képviselő-testiileti tilés

nyelve:

Magyaľ

Az aján|attevők értesítésénekmĺídja:
3.

A Kisfalu Kft által írásban

A pályázattal éľintettingatlan adatai:

címe:
He|yrajzi száma:
Megnevezése:
Telek alapterülete:
Felépítményteľülete:
Közmiĺ ellátottsága:
Felépítményépítésének
éve:
Felépítményszintjeinek szárna:
Hasznźl|ati módja:
Műszaki áIlapota:
Teľhei:
Azingat|an

vI[., Pľáteľ u. 11.

36381

kivett általanos iskola
3094 |1ŕ
5586 m2
<lsszközműves
1893.
5

Ĺires,

iskola

kaľbantaľtó felújítássziikséges

az ingatlan per, igény- és teheľmentes, 2rĺŕ

teľiiletre vezetékj og kęnilt bej egyzésre

Vagyonkezelője
Aziĺgatlan becsĺilt forgalmi

Budapest

éľtéke:

Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdálkodó Kft
509.000'000,- Ft

Lzingĺt|an címe:

Budapest VIII., Kisfaludy u.32-38. 2. emelet

Helyrajzi szźrna:

36374101N23

Megnevezése:

egyéb helyiség

Felépítményterülete:

583 m2

Közmiĺ ellátottsága:

elektromos źĺtarrl,központi flĺtés

Felszereltsége:

sze||őnető ľendszeľ, bordás

kosríľlabda palánk

Felépítményépítésének
évc:

2010.

Felépítményszintj eine k száma:

I

Hasmźiati módja:

toľnacsamok

Belmagassága:

10,9 m

Maximális befogadó képessége

I20 fó

Műszaki á||apota:

újszeľii

Terhei:

per-, igény- és teheľmentes

Vagyonkezelője

Kisfalu Józsefu

:

Az ingatlan becsült forgalmi

aľo s í Y agy

ö

ssze g |<uár őIag

kapu,

ongazdálkodó Kft

107.700.000,- Ft

éľtéke:

A két ĺngatlan minimális havi nettĺíbérleti díja:
A két ingatlan ajánlatĺ biztosítékának tisszege:
(am ely

fal, foci

b

an

kĺ átutalás

1.500.000,- Fr
4.500.000,- Fr
útj án telj

es

íth ető)

Béľleti díj on felůil kiitet ező en fizetendő ktilts égek:
Vĺlágítási ľendszer koľszeľíĺsítésének
bľuttĺíkłiltségei 2012.benz 2.074.804,-Ft
A díj évente azinfláció méľtékének
megfelelő összeggel növekedik!

Az ingat|anok

cs

ak egyůittes en veh etők béľbe ! ! !

4. Apáiyátzat cé|ja, taľtalma

A

béľbeadásra kerülő iskolaépiilet a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi
onkoľmĺínyzatkizźtő|agostulajd.onát, míga tomacsaľnok a Corvin Towers Kft kizĺíľólagos
tulajdonát képezi, amelyre az Önkormanyz'atnak az ingat|an-nyilvantaľt ásba bejegyžett
haszonélvezeti joga van. Az ingatlanok bérbeadására a Budapest Józsefułáro'i Ö"k"ń;iy;
vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaĺót szóló 6612012. (X11.
b6.)
szźtmu cinkoľmĺínyzatirende\et, valamint az 59l2OI1. (XI. O7.) szźmń,
onko,manyzłt
tulajdonában álló iiľes telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsi-beállók
és dotogbéľlet
bérbeadásának feltételeiről szóló önkormanyza,i-rěndeireą a K?pviselő-testiilet 428l21tž.
(X11..
06.) szrímúhatfuozatźwal elfogadott versenyeztetési szabá|yzata, valamint a Ptk., valamint
a
Nemzeti vagyonľól sző|ő 2011' évi CXCVI. tv. rendelkezéśeialapjan keriilt sor. A bérbeadás
soriĺn iránymutatóként figyelembevételre kertil a Képviselő-teśiuet22412012. (y11. 05.)
számuhatfuozata,

A kiíró a béľbevéte|iszerződésben

a teljes iskolaépületet és a tornacsarnokot adja béľbea
bér|ő részéľe15 év hatfuozott időre, amely az-e|otetjesztés készítésének
időpontjában
hatályos rendelkezések szeľint egy alkalommal 5 éwe meghosszabbítható. A bérleti

szeľződés meghosszabbitására
a|apj źn kerĺ.ilhet sor.

a

meghosszabbítás időpontjában hatályos jogszabályok

Az

ingat|an áta|akítása' átépítése,felújítása esetére is a fent hivatkozott jogszabáIy az
iranyadó. Eszerint azingat|arlon folytatni kívĺánt tevékenységgel kapcsolatban az engedé|yező
hatóságok, szakhatóságok és konizemi szolgá|tatők nyilatkozatait abérlőnek kell beszereznie,
ame|yhez a béľbeadó nevében a tulajdonosíhozzźtjárulást a Képviselő-testületfe|hata|mazása
aJapjtn hatáskörrel ľendelkező szervezęt adja ki a munkálatok megkezdése előtt' Az
Onkoľmányzat a béľtőáiltal a béľbeadót terhelő beľuházások éľtékétaz |993.LxxvIII.
Tv (Lakásttiľvény) ľendelkezései szeľinti méľtékben'a beruházások megľendelése,
megkezdése előtt ki'tiitt megállapodás alapján térítimeg. Utólagos elszámolásra nincs
mód. A béľbeszámításľészletes feltételeĺta mellékletként csatolt tájékoztatő

tartalmazza.

Azingatlan kiinduló havi bérlęti díjaa 3. pontban talá|hato, Kiíró óvadék megfizetésétköti ki,
amelynek mértékea havi bruttó béľletidíj háromszorosa. A nyeľtes pá|yaző részéreaz ajźn|ati
biztosítékóvadékká alakul, amelyet a megajánlatott bruttó béľletidíj összegéig, a béľleti
szeruodés aláírásźnak napjáig ki kell egészítenie. Kiíró kiköti továbbá, hogy a béľleti
szerzőđéshatáIyba lépésénekfeltétele annak, közjegyzoi okiratba foglalt kĺjtelezettségvállaló
nyilatkozattal történő kiegészítése,amelynek költsége a Bérlőt teľheli. A bérleti szerződésben
foglalt bérleti díjat Kiíró évente, az adoÍt év januaÍ l-től, a KSH által kozzétett e|ozo évi
inflációs index mértékévelmegemeli.A bérleti díj emelkeđésének
első időpontj a2O|4.januáĺ
hónap. A január havi emelés összege februaľ hónapban keľül szám|ázásra'

Az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb infoľmációk, kiitelezettségvállalások
Az onkormźnyzatfelhívjaapá|yazőkfigyelmét, hogy azépületben avllágitásiľendszer és a
fiitési ľendszeľavonatkoző jogszabályok alapjan koľszeľűsítésrekenilt. A világítási ľendszer
koľszeriísítésiköltsége havonta, a bérleti díj mellett az onkoľmtnyzat részére megfizetendő'
A fizetendő cisszegek a 3. pontban talá|hatők. E|őzoek ismeľetében a fűtési rendszer és a
világítási rendszeľ áta|akitásźt. a bérbeadó megtiltja' A fiitési renđszertekintetében a
karbantartási, javítási feladatok az onkoľmźnyzathatáskĺjnelľendelkező szewezeti egységén
keľeszttil, a kialakítást e|végzó RFV Józsefuaľos Kft-t terhelik. A világítási rendszeľ esetében
a javítésí,karbantartási feladatokat bérlő saját szervezetén keresztül e|végeztetheti, ánl
amennyiben új beľendezési tátgy bęszerzésérekeriil soľ, ahhoz az onkormźnyzat hatáskönel
megbízatt szęwęzeti egységén keresztül, a Caminus Ztthozzajźnulását kell kérni. A Caminus
Zrt azúj beľendezés költségét nem térítimeg.

Az

ingatlanban a gálszolgáltatást az onkoľmźnyzatta| kötött megállapodás alapján az RFV
Józsefuaľos Kft az onkoľmĺínyzaton keľesztül biztosítja, gtvszo|gáItatő vá|tására nincs mód.
Ez alapján a gazđíja bérleti díjjal megegyezően az Önkormźnyzat által kerül kiszám|źnásra a

mért fogyasztás alapjáĺ, amelyet
szźtm|aszźlmźr
a ťĺzetme g.

A

a bérlő a

Budapest Józsefuarosi Önkoľmtnyzat

jelen felhívás 3. pontjában megjelo|t, a béľletidíjon felül,

tekintetében2l}I. szeptembet 30. napjáig

A toľnacsaľnok tulajdonosa
meg.

a

világításkoľszerűsítés

a bérbeadő részétemegťtzetendő.

a Corvin Towers Kft jogait a Ptk 157-165. $ szakaszaihatźrozzák

Az aján|at benyújtásának előfeltételei
Az aján|at benyújtásĺának elengedhetetlen feltétele a
5.

az aján|ati biztosítékhatáridőre tĺjľténőbefizetése.

pá|yazati dokumentáció megvásárlása és

l0

A

pá|yázati felhívás visszavonása esetén a kiíró kĺjteles a dokumentáció megvásárlásáĺa
foľdított összeget ajćn|attevőnek visszatéľíteni,amennyiben az ajtn|attevő a dokumentációt
visszaadja. A Kiíró más esetben a dokumentáció megvásaľlásáľa fordított összeget nem
köteles visszafizetni.

A Kiíľó az

ajánlati biztosítékota páIyazati felhívás visszavonása, az eljarás
eredménytelenségének megá||apítása esetén, illetve _ az ajánlatok elbíľálását követően - a
nem nyertes ajiínlattevők részéľe15 munkanapon bęltil kĺjtęles visszaťtzetni. Kiírćl az, ajánlati
biztosítékután kamatot nem fizet.

A

páIytzaton való részvételtovábbi előfeltétele, hogy az ajćnlattevő megismeľje a páIyázat
tárgyát, az ajźn|attételfeltételeit - vagyis a páIytr;ati kiírást _ és aú. magźra nézve

kötelezőnek

tekintse.

A

Nemzeti Vagyonĺól szóló f01|, évi CXCVI. törvény 11. $ (10) bekezdése a|apjźn, a
pá|yźzaton csak teľmészetes személy, vagy ź.ŕ"|áthatő szewezet vehet ľészt.A törvény 3 $ (1)
1) pontja a|apjtn át|źLthatő szervezęt:

,,A) a

aa) nemzetközi szeľvezet, az

á||am,

külföldi

źtllaĺn,kiilföldi helyhatóság,

ab) końesti|et,
a

)

c

köItsé gvetési szetv' onkormány zati intézĺnény,

ad) ku|ťöIđi állami vagy helyhatőságí szerv'
ae) lelkiismeľeti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási kozösségek jogállásaról szóló törvény szęľinti egyház, belső egyházi jogi személy,
afl helyi onkormźnyzat, a nemzetiségi önkormanyzat és azok taľsulása, valamint
ag) gazdá|kodő szewezet, amelyben az á|Ian,vagy az önkoľmanyzat külön-külön
1

ah)

00%-os részesedésselrendelkezik'

azBwőpaí Gazdaságí Téľségľőlsző|ő megállapodásban részes á||am szabá|yozott piacára

bevezetett nyilvánosan mfüödő
b)

vagy egyiitt

részv énýźtrsaság;

az o|yan belft'ldi vagy kiilftldi jogi személy vagy jogi személyiséggelnem rendelkező
gazdáIkodő szewezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba) tulajđonosi szeľkezete, apénzmosás és a terľoľizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásátőI szőLő törvény szerint meghatźrozott tényleges tulajdonosa
megismeľhető,

bb)

az Európai Unió

tagáI|amában, az Európai Gazdasá'gi Térségrőlszóló
megállapodásban részes államban, a Gazďasági Együttmfüödési és Fejlesztési
Szervezet tagá||amźlban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős ađőnatáselkerĹiléséről szóló egyezménye van'

bc) nem minőstil

a

taľsasági adóról

és az osztalékadóľól szóló törvény

meghatźrozott ellenőrzött kĺilföldi társaságnak,

bd)

c)

szeľint

a

gazclálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint fíoÁ-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti
feltételek fennállnak;

az a civ1| szervezet és avízitźrsulat, amely megfelel a kĺjvetkező feltételeknek:
1l

ca) v ezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szeľvezet és a vízitáĺsulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem
szew ezetben nem rendelkezn ek 25oÁ-ot meghaladó részesedéssel,

cc)

A

źľt|ćúhatő

szé|<heIye az Európai Unió tagá||anában, az Európai Gazdasági Téľségľőlszőlő
megállapodásban részes államban, a Gazdasági EgyĹittmfücjdési és Fejlesztési Szervęzet
tagźi|anában vagy olyan államban van' amellyel Magyarországnak a kettős adőnatás
elkeľtiléséľőlsz.5lr5 egyezľlÚlryc Varl;''

bd) és cb) pontoknak való megfelelésľől' a jelen ptiyázati felhívás mellékletekéntátadott
azőnak el e g et tennie.

ny 1|atko zat kit<l lté s ével kell a p áIy

6.

A pályázaton tłirténő részvételfeltételei

Apá|yźnaton az vehet részt, aki:

a)
b)

c)

megvásarolja a ,,PáIyźnati feltételek''-et, és az ertőI sző|ő igazolást csatolja;

u ajariati biztosítékot beťlzeti, az hataridoben beéľkezik, és erről a befizetésre
vonatkozó bizoĺy|atmásolati pé|đźnyź./-,
banki átuta|ás útjan történő befizetés esetén a
bank teljesítési igazolźsźtt,vagy az źúuta|ás teljesítésétigazo|ő bankszĺímlakivonatot
az aj źn|athoz csato|j a;
az ajtn|atok benyújtásanak hataľidej éig az aján|atát benyújtja;

d) nyilatkozik

anő|, hogy válla|ja a ,,PáIyźtzati feltéte|ek''-ben, illetve mellékleteiben leít
szerződésktitési és egyéb feltételeket, és a pá|yázat céljanak megvalósítását és enől
szóló nyilatkozatát a pá|y azathoz csatolj a;

e) vá||alja, hogy a ,,Szemtink fénye'' iskolavilágítási Progľammal kapcsolatos
önkoľmanyzati kĺjtelezettséget az épi|ettel kapcsolatban a szerződés tartama alati
átvá|Ia|ja;

váIla|ja a birtokba vételétkövetően, a bérleti szetzóđésbenkörĹilíľt, az ingat|aĺlhoz
kapcsolódó közĹizemi és egyéb szol gáltatások me gf,rzetését;

s) tudomásul veszi, hogy az ingatlan saját költségen töľténő felújításának költségek
megtéľítésére,amelyek a Lakástöľvény rendelkezései szerint a béľbeadóru tartoző
költségek, a munkálatok megľendelése és megkezdése előtt, a Kiíľóval történt
megállapodás értelmében jogosult. Amennyiben bérlő a Kiíľóval a munkálatok
megrendelése és megkezdése előtt a Kiíľóval nem kötött megállapodást, vagy a
megállapodásban foglaltakat meghaladó felújítást végzett a költségeket semmilyen
formában nem hĺíľíthatjaát a Kiíľóľa,jogalapnélkü|i gazdagodás címénsem;
h) tudomásul veszi, hogy az ingatlan saját költségén történő karbarftartźtsĺának költségeit,
amelyek az irĺĺnyadó jogszabályok szerint bérbeadóľa tartoző kötelezettségek,
semmilyen formában nem harítja át aKiírőra, jogalapnélküli gazdagodás címénsem,
amennyiben a kaľbantartási igényről a Kiírót előzetesen nem értesítette;

a

tudomásul veszi, hogy
bérleti szerzőđésközos megegyezéssel történo
megszĹintetését kéri, úgy további 1 évre eső bérleti díjat kĺiteles a bérbeadő részérc
megfizetni, benlhźzźĺsainakmegtéľítésére
nem j ogosult;
i) nyilatkozik aľľól, hogy rávonatkozőana20|1. évi CVIII. tĺirvény56.

$ (1) és 57. $ (1)
bekezdésben foglalt k'lzáĺő k<!ľĹilmények nem áltnak fenn, és erről szóló nyi|atkozatát
az aján|atźůlozcsatolj a;
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k)

l)

nyilatkozikanő|, hogy Kiíróval szembentntozása(helyi adó, bérleti díj stb), továbbá
a Kiíróval szemben szerzőďésben vállalt és nem teljesített kötelezettségenincs, és erről
szóló nyilatkozatát az aján|atához csato|ja;
tudomásul veszi, hogy a Corvin Towers Kft jogait aPtk |57-165. szakasz aihatározzák meg,
$
egyben nyi|atkozatát csatolja az ajźnlatához anő|, hogy a tulajdonos jogainak gyakoľlása soráir
közreműködni köteles;

m) tudomásul veszi. hogy

a

rendkívülijavítások és helyľeállítások a trrlajdonost teľhelik;

Haaz ajanlattevő nem magánszemély, fentieken túl

n)

ajźn|athoz csatolnia kell a tiírsaság 30 napnál nem ľégebbihiteles cégmásolatti és a
taľsaság képviseletére jogosultak a|áírási címpéldanyĺánakeredeti pé|dányát vagy
hiteles másolatát;

o)

ajĺĺnlatahoz csatolnia kell aľról szóló nyilatkozatát,,hogy vége|számolás alatt nem áll,
ellene csőd-, illetve felszámolási eljaľás nincs folyamatban.

p)

A

ajźn|atőhoz csatolnia kell aľról szóló nyilatkozatźľ-, hogy a Nemzeti Vagyonľól szóló
20II. évi CXCVI. törvény 3.$ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szervezetnek
minősül, és fulajdonosaik, vezető tisztségvisęlőik a hivatkozott renđelkezésbd) és cb)
pontj ában foglaltaknak megfelelnek;

pá|y azat

éľtékeléséhez
csato lni szfü

sé ges

k) ľészleteshosszú távu oktatźlsi program.
Amennyiben az aján|attevő nem magánszemé|y. apá|yazati eljaľás során benyújtott ajánlatźú,
továbbá az ajánlat mellékletekéntbenyújtott valamennyi nyilatkozatát cégszenĺaláírással kell
ellátnia. Cégszeru a|áítás sorĺína cég képviseletére jogosult szemé|ylsżemélyeka ttrsaság
kézze|, vagy géppel írt, előnyomott,v agy nyomtatott végneve aIá nevét/nevüket
önállóaďegyĹittesen írja/írjelk aIá hiteles céga|áírási nyilatkozatuknak megfelelően.

Lebonyo|itő z aján|attevőt _ az összes ajánlattevő szźlmźnaazonos feltételekkel
elektronikus levél (e-mail, fax) útjrán hatfuidő tlizéséve|ahíarly pőt|ásfuahívja fel az ajźn|atta|
kapcsolatos formai hiányosságok pőtlásźra, amennyiben a szükséges nyilatk őzą61kat,
igazolásokat nem megfelelően, ill. nem teljes kciľűen csatolta. Amennyib en aZ aján|aÍtevő a
felhívás kéz}rezsĺételétkövetően az abbaĺmegjelölt hataĺidőľe ahianýnem, vagý nem teljes
kĺjnĺenpótolja, tryy ajtn|ata a hianypótlási hatĺáľidő elteltének napját követő naptól
érvénytelennek minősül, és apáIyźzat további részében nem vehet részt.

A

A Lebonyolító a hianypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokľól, a hiránypótlási
hataľidőľől egyidejűleg, kĺizvetleniil, íľásbanköteles tájékoztatni az összes ajanlattevőt.

A

hianypótlás nem eľedményezheti az ajźn|at e|bítáIásra kerülő taľtalmi elemeinek

móđosítását.

Nincs helye hianypótlási felhívás kibocsátásĺínak és az ajźn|attevő ajźn|ata érvénýelennek
minősül, amennyiben

ban

konkrét
oktatási tervét.

6lA. Az ajánlat foľmaĺ,tartalmi követelményei
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Az

2

pé|đźnyban
(egy eredeti és egy másolat) kell elkészítenie ajźn|atát,
felttintetve minden példrányon az ,,Eredeti ajźn|at,, és ,,Másolati ajćn|at,' megjelölést. A
példĺányok közötti eltérésesetén azeređetipéldány érvényes.
Az ajźn|at első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitÓltött ,,Jelentkezési lapot'', a második
oldalon a kitöltött ,,Ajánlati cjsszesítőt'', ktilönös tekintettel a megajánlott bérleti díj
megjelĺilésére,haľmadik oldaltól a ľészletesoktatási tervet. Ezt követően kell elhelyezni a
pźl|yázaÍi fęlhívás mellékletétképező nyi|atkozatokat értelemszeľűen kittiltve. Közölni kell a
benyrijtó nevét, lakcímét(székhelyét),ahova apźiyázati eredmény kcjzlésétkérik.
aján|attevőnek

Az ajźnlattevőnek csatolnia kell,

a részletes oktatási programját, és ajánlatot

kell tennie

a

havi

nettó béľleti díj ĺisszegére'

Az

ajúnlat és az ijsszes melléklet minden oldalát

dokumentál ásáva|

_

-

folyamatos szdmozdssal kell elldtni.

összefiĺzve) az oldalak számának

Az iľatokat |ezárt, séľtetlen boľítékban,magyar nyelven személyesen (nem postai úton) kell
benyújtani. A beadott ajanlatokról átvételi elismeľvény készĹil. A boľítékoncsak az a|ábbi
szöveg szerepelhet:

,,Budapest

vlil.'

Pľáteľ u. 11. szźlm a|attĺ iskola béľbevétele''

Lebonyolítő lezźrat|an vagy sérült boľítékotnęm vesz át. Kiíró minden, az aján|attételi
hatlíľidőn tul benyujtott

aj

ánlatot érvénytelennek nyilviínít.

Amennyiben az ajźnlattevő a pá|yazati eljárás báľmelyik szakaszában meghatalmazott iftjźn
eI, a teljes bizonyító erejrĺ magiánokiratba foglalt meghatalmazás ercđetipéldanyát is
mellékelni kęl| az ajźnlathoz. A Polgaľi Perrendtanás 196. $-a szeľint a teljes bizonyító erejri
magánokiratnak az a|ábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

jár

a)
b)

a

kiállító az okiľatot saját kezíílegírta és a|áírta;

két tarn az okiraton a\áirásáxa| igazo|ja, hogy a kiállító a nem á\ta|a írt okiratot előttfü
írta aIá, vagy a|źirását előttiik sajátkeni a|áitásěnak ismerte e|; az okiľaton a tanúk
lakóhelyét (címét)is fel kell ttintetni;

c)

akiá|Iítő alźÍrásavagykézje1ye az okiraton közjegyzŕl1leg hitelesítve van;

d)
e)

a gazdá|kođő szervezet á|taluzleti kĺirébenkiállított okiľatot szabáIyszeruen

Đ

a|áirttú<;

tigyvéd (ogtanácsos) az á|ta|a készítettokiľat szabá|yszeri ellenjegyzésével bizonyítja,
hogy a kiállító a nem á|tala írt okiľatot előtte írta a|á, vagy a|áítását előtte saját kezii
aIźfuźsźnakismeľte el, illetőleg a kiállító minősítętt elektľonikus a|źirásával a|áirt
elektronikus okirat tarta|maazngyvéđá|ta|készitettelektľonikus okiratéval megegyezik;
az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláíľást helyezett el'

Amennyiben az ajáil,aĺtevő magánszemély, a páIyźnati eljáľás soľán nevében nyilatkozatot
vagy maga,

v agy

meghatalm azottja útj án tehet.

Amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, a páIyźzati eljĺáľás soľán nevében
nyilatkozatot a cégjegyzékben feltiintetett képviseleti joggal ľendelkező személy, vagy ę
személy meghatalm azottja tehet.

A

bérleti szęrzódés szövegével kapcsolatos észrevételeketa pźiyźzatmellékleteként
nyújthatja be a pá|yáző. Amenrlyiben a páIyźnat sorźn az ajźnlattevó nem tette meg
észrevételeit,úgy a bérleti szerződés szövegének módosításiíľaa továbbiakban nincs
lehetőség.
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7.

Ajánlati kötiittség

Az

az elbírttlási hatáľidőt kövętő 90. napig terjeđő ajěnIati kötöttséget
köteles vállalni, amely az ajźnlattételi hataľidő |ejártźnak napjáva| kezdődik. Amennyiben a
Klirő az ajanlatok bírźiattúelhalasztotta, az ajánlattételi kötöttség a haIasńás napjainak
szánáv a| me gho s szabb o dik.
ajén|attevő legalább

Az

ajźnlati kĺĺtcittségtaľtalmának meghatétrozásétra a Polgĺáľi T<irvénykönyv rendelkezései
iranyađóak, különos tękintettel a 2I I, $ -ra és a hozzá ťuzott kommentárra.

Az

aján|at olyan megállapodást, kezdeményezó nyilatkozatot jelent, amely legalább a tcirvény
alapjźn lényegesnek tekintett szeľződéses elemeket tarta|mazza, s egyéľtelműen kitlĺnik
belőle, hogy az abban foglaltak ügyletkĺitési akaľatot tĺ.ikĺöznek, tehát a nyilatkozó _
elfogadás esetén _ aztmagáranéme kötelezőnek ismeri el.

Az

ď1źn|ati kötöttség azza| jźx, hogy

Az

ď1ětnIat

ha a másik fé| az ađottidőhataron belül az aján|atot
elfogađja,a szerzodés a töľvény ľendelkezésefolytan létrejon.
megtételével tehát fiiggő he|yzet alakul ki, amely az ajćn|ati kötöttség leteltével ér

véget.

az ajtnlattęvő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajźnIatát visszavonja, a
áĺllatí bizo s ítékotelve szti.

Amennyiben
b eťĺzeteÍtaj

8.

A páIyázatokbontása

A páIyázati ajanlatokat tartalmaző

zźlĺtborítékok,felbontását a Lebonyo|ítő végzi a pá|yázati
felhívásban megjelölt időpontban. Az aján|atok felbontásán, a Lebonyolító képviselójén kívül

az ajánlattevők, illętve
me

g

fel

elő

meghatalmazottjaík lehetnek jelen.

en (személy i igazo|v źny, me ghatal mazźs) i g az o lni

ke

l

A

l.

Ajĺĺnlattevők a bontás időpontjaľól kiilön éľtesítéstnem kapnak.
j

elen l évők

je

lenléťriki gazolásáĺ aj

el enl

képviseleti jogosultságot

Az

éti iv et imak a|á.

Ąźln|atok felbontásán

Az

ajanlatok felbontásakoľ a Lebonyolító ismeľteti az ajźn|attevők nevét, lakóhelyét
(székhelyét),az ,,Ajźnlati cisszesítőn'' feltiintetett ajánlati źnat és vállalásokat.

Az

ajěnLattevő fenti ađatokismeľtetésétnem tilthatja meg.

A Lebonyo|ítő az ajanlatok

felbontásaľő|, az ajánlatok ismertetett tartalmarő| jegyzőkönyvet

készít,amelyet a páIyaző|nak erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld. A
jegyzőkönyvet a Lebonyolító képviselője és a jegyzőkĺinywezetó fuja a|á, a bontáson
megj elent Ąán|attev ők közül kij elöltek pedig aláíľásukkal hitelesítik aĺ.

Az ajánlat éľvénytelenségeĺnekesetei
K1irő az ajánlatok bíráIatakot megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek.A Kiíró
9.

érvénytelennek nyilvaní tj a az

aj

tn|atot, ha

a.) azt a kiíľásban meghatározott, illetve szabźůyszeruen meghosszabbított ajánlattételi határidő után
nyújtották be.

b.) azt o\yan ajźn|attevő nyújtotta be, aki az Önkoľmányzattal szembeni, korábbi
kötelezettségét /helyi adó, bérleti díj, stb./ nem teljesítette'

c') az ajtn|attevő a abiztositékot nem, vary nem az e|óírÍaknak megfelelően

fizetési

bocsátotta rendelkezésre.
15

d.) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta;
ideértve, ha az aján|attevő nem csatolta anól szó|ó nyi|atkozatát, hogy nincs köztartozása ladő-,
vám-, társadalombiztosítási jáľulék és egyéb, az á,||amhánaftás más alrendszereivel szemben
fennálló fizetési kötelezettsége/,

e.) az ajźn|at nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az aján|attevő nem tett a
kiíľásban foglaltaknak megfelelő ajźn|atot,

f ,)

Az

f.)

az ajánlattevő valótlan adatot közölt.

ajźn|at a meghatározotÍ.minimális bérleti díjnál alacsonyabb cisszegiĺ ajánlatottarta|maz;

E') az ajźn|attevó ahiánypőt|źtsi felhívásban foglaltaknak nem' vary nem teljeskörűen

tett eleget'

Azeljtrěs további szakaszábannem vehet tésztaz' aki érvényte|enpá|yźzatiaján|atottett'
10.

Az ajánlatok elbírálása, az e|bíráůáls szempontjaĺ

A Bíráló Bizottság a pá|yazati felhívásban meghatźlrozott értéketésiszempontok alapjĺán
bíľálja el és rangsorolja az éľvényespáIyazati ajanlatokat, szfüség szeľint szakértők
bevonásával.

Az

ajźn|atok elbírálásanak szempontj ai és súlyozásuk:

A benyújtottpáIyźnatra

10 pont adható.

a.) Az ajanlott béľletidíj összege _ legfeljebb 4 pont

a,a.)
a.b.)

ajźnlat_ 4 pont

a legmagasabb
a

második legmagasabb ajźtn\at- 3 pont

a'c.)

a

harmadik legmagasabb ajźn|at _ 2 pont

a.d.)

minden további aján|at_

1

pont

b.) Azvégezni kívant oktatási tevékenység_ legfeljebb

b.1.
b,2,
b.3.

3 pont

szakmunkásképző és szakiskolai oktatás _ 3 pont
szald<ozép és gímnéziumioktatás

egyéb oktatásitevékenység_

1

_2pont

pont

c.) Az oktatĺĺsitevékenységetvégző, azingatlant bérbevevő szervezet fulajdonosi szerkezetę

-

legfeljebb 3 pont

c.1.
c.2.
c.3.

egyhazitulajdon

-

3 pont

a|apítvényítulajdon_ 2 pont
egyéb tulajdon

_ 1 pont

Az I'

pont esetében nem egész pontok is adhatók, a benyújtott ajánlatok szźlmának, és az
ajánlatok közĺjtti összegek arźnyának fuggvényében. A 2' pont esetében, amennyiben tcibb
fele szintti oktatási tevékenység megvalósításaľa is sor keľiil, akkor az keľül értékelésrę,
amelyik a magasabb pontszámot kapja.
Amennyiben a benyújtott ajĺánlatok ĺisszpontszáma azonos, előnyben ľészesiilhet az apźiyźző,
akinek a szakmai programja:

o
o

atewezett tanulói Iétszźlmmeghaladja a200 fi5t;
lehetőséget biztosít a nappali képzésmellett esti, levelezóképzéste;
t6

o
o

lehetőséget biztosít Józsefuaľosban lakó tanulók képzésére;

céIul t,izi ki, hogy az iskola legyen helyszíne a pľofiljába tartoző kerületi

tĺĺrsadalmi eseményeknek;

Amennyiben továbbra is azonos ajánlatok maradnĺának,űgy alegmagasabb bérleti díj dĺint'

Az

ajĺánlatok elbírálása soľiína Lebonyolító jogosult megvizsgálni az ajanlattevők
alkalmasságźń a szerződés teljesítéséľe,és ennek során a csatolt dokumentumok eredetisését
is ellenőrizheti.

A

Lebonyolító szfüség esetén az ajźnlattevőtől az ajánlat lényegétnem éľintő technikaiformai kérdésekben,írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásáva|, hogy aZ
ajĺĺnlattevő ezzel kapcsolatos írásbeli vá|asza semmilyen foľmában nem eredményezheti a
ajźn|atábaĺmegfogalmazott feLtételek olyan megvá|tozását, amely a pértyázat soĺán a
beérkezett ajanlatok soľrendjét módosítaná. A Lebonyo|itő afelvilágosítás kérésérőlés annak
taĺta|mźrő| haladéktalanul írásban éľtesítia többi aján|attevót'

A Bíľáló Bizottság a Képviselő-testület

részérea pá|yazat nyerteseként, bérleti szerzodés
megkötésére javasolja aú' az ajánlattevőt, aki a pá|yazati felhívásban rogzített feltételek
teljesítésemellett összességében a legelőnyösebb ajrínlatot tette.

A

j

Lebonyolító az ajźn|atok értékelésérőljegyzőkönyvet
egyzőkönyv) készít,amely tarta|mazza:

a)

(a továbbiakban:

éľtékelési

a pá|y źuati elj áľás rövid ismertetését, a b eérkezett aj ánlatok számát,

b) abeérkezett ajĺínlatok rövid
c) adöntés indokát,

étékelését,

d) a

pá|yazati eljaľás eredményénekĺisszefoglaló értékelését,az ę|ső két helyľe
javasolt ajén|attevo megjelölését (ha eľre mód van),

e)
1

egyéb, a Lebonyolítő á|tal fontosnak tartottkoľülményeket, tényeket.

1. osszeférhetetlenség

A

pźiyź.zatieljaĺás soľán összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha az ajánlatok
ęlbíľálásában oiyan teľmészetes személy, szetvezet, illetőleg képviselőjiik vesz részt, aki
maga is

12.

A

aj

anlattev o, v agy

annak közeli hozzźúartozója (Ptk. 685. $ b) pont),
annak munkaviszony alapjan felettese, vagy alkalmazottja,

annak más szeruődéses jogviszony keretében foglalkoztatőja,vagy
ha bĺíľmelyoknál fogva nem vĺíľhatóel

fog|a|końatottja,

tőle azugy elfogulatlan megítélése.

páily ázati elj áľás érvénytelenségénekés eľedménytelens é gének es etei

Éľvénytelen a pá|yźnati eljarás, ha a páIyazat elbírálás akot azcĺsszeférhetetlenségi szabá|yokat
megséľtették,vagy akkor is, ha valamelyik ajtn|attevő az e|játás tisńaságát vagy a többi
ajźnlattevo érdekeit súlyosan sértő cselekméný kĺĺvetel.

Kiíró fenntartja magának a jogot aľra, hogy a pá|yázatot eredménytelennek nyilvanítsa _
anélkiil, hogy a pźtIyźzőkkalszemben báľmely felelősségetvá|Ia|na_ amennyiben:

t7

a) nem érkezik pá|yazat;
b) kizuő|ag érvénýelenaj ánlatok érkeznek;
c) egyik ajĺánlattevő sem tett apá|yázatifelhívásban
d) a Kiíľó az eljarás éľvénytelenítéséről
döntött'
Érvényeleneljĺĺľásesetén a Kiíró dönt

13.

a további

foglaltaknak megfelelő ajánlatot;

vagyonügyleti eljĺírástilletően.

Eľedményhĺľdetés,
szeľződéskötés

A.Lebonyo|ítő a pá|yazati ajánlatok e|bírá|ására vonatkozó dcintéséről
írásban, a döntéstől

szánított 30 napon belül valamennyi ajźn|attevőt értesíti.
Bérbeadó apźiyźzatnyeľtesévela dĺjntésátvételétkövető 15 napon
belĹil bérleti szeľződést
köt. A nyeľtes aján|atÍevő visszalépéseesetén a bérbeadó jogosult
a pá|yázati eljárás Soron
következő he|yezettjével bérleti szęrződ,ést kötni, amennyiben annak
ajtn|ata megfele1ő a

Kiirő

szźtĺnáĺa.

A

nyeľtes ajźn|attevő esetében a beťlzętett ajarilati biztosíték, az
ajánlattevő á|tal ťtzetendő
óvadék összegébe beszámításra keľtil: Ha a bérleti szerződés
megkötés ére az ajánlattevőnek
felľóható, vagy érdekkörében felmerült más okból meghiúsul,
az ajánlatibiztosítékot elveszti.
Az e|veszett ajarúati biztosítéka Kiírót illeti meg.
14. Egyéb rendelkezések

Az

ajánlattevő az ajĺánlatok felbontásig köteles titokban taľtani
ajźnlata tarta|mát, és a Kiíró
á|tal a részletes dokumentációban vagy bĺíľmelymódon ľendelkezéséľe
bocsátott minden
téný, infoľmációt, adatot kĺiteles biza|masarlkezelni, alľól tájéko ztatásthaľmadik
személynek
nem adhat. Ez ati|alom nem teľjed ki a finanszítoző bankkal
és konzorciális ajĺánlat esetén a
résztvevőkkel való kapcsolattartásra. Ha az aján|attevő vagy
az érdekkörében álló más
személy apáIyazattitkosságát megséľtette, a Kiíió az aján|atźú?rvénytelennek
nyilv anítja'
A Lebonyo|ítő az ajĺánlatok tarta|méť-a páIyázat |ezańsáig titkosan kezeli, taľtalmukról
felvilágosítást sem kívtilállóknak, sem apályazaĺon résztlĺevőknek
nem ađhat.
A Kiíró az aján|atokat kizarő|ag elbíráIásra használhatja fel, más célúfelhaszná|ás
esetén az
ajrínlattevővel külön meg kell anól átlapodnia.

A Kiíró a pá|ytnati eljáľás sorĺínkészítettjegyzőkcinyveket, dokumentumokat
köteles 5 évig
-az
megőrizni,

továbbá ilyen jellegu e||enorués esetén
ľendelkezésérebocsátani.

A

e||enőtzést végző sZeľV' személyek

pźl|yazattal, illewe az

alnak a|apjan megkötésre kerülő szęrződéssel kapcsolatos esetleges
vitás kéľdésekbenelsősoľbaĺr a BuđapestJřzsefuárosi onkoľmĺínyzatKépviselő-testületének
48812012. (XII. 06.) szźlmű hatźrozata, valamint a vonatkoző
egyéb jogszabályok
rendelkezé sei az irĺínvadók.
Budapest,
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Józsefu aľosi onkorm źľryzat

nevében eljaró

Kisfalu Kft

Mellékletek:

1.

szźtmű melléklet:

Jelentkezési |ap magánszemélyek számára
Jelentkezési lap társaságok számtr a

2.
3.
4.
5.

száműmelléklet: Ajánlati összesítő
számú melléklet: Nyilatkozat Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásľól
számú melléklet: Nyilatkozat a pá|yázati feltételek elfogadásaról, szerződéskötésről,

6.

száműmelléklet:

számű melléklet:

in gatlan s zerzé si kép e s sé gr ó|, aj án|ati kötĺittsé grő l
Nyilatkozat adó és adók módjára behajthatő könaftozásróI; Kiíróval

szemben fennálló tartozźsr ő|
Nyilatkozat pénzügyi alka|masságľól
Nyilatkozat a kézbesítéshelyéľől és a bankszámlaszámľól
Nyilatkozat át|áttbatő szew ezetr o| gazdaságitáľsaságok számár a
10. számú melléklet: Nyi atkozat át|áthatő szerv ezetr ő| civ i| szerv ezetek számár a
||' száműmelléklet: Bérleti szeľződés terv ezet
|2. sztlműmelléklet: T ájékoztatő a béľbeszámításmódiĺáról

7. számű melléklet:
8. számű melléklet:
9. számú melléklet:

I
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1. számú melléklet

Budapest VIII.
bérbeadása

'

'.

....szám

a|atti,

..he|yrajzí szźlmu iskolaépület

Jelentkezési lap
magánszemélyek számár a

Apá|yáző neve:
Postacíme:
Telefonszáma:

Faxszźlma:

E-mail címe:
Honlan címe.
ŠzĄrnl

q,,ĺ ez ct

i\ h.ąnlri án o1.

Bankszámla-szélma..

Meghatalmazott neve':
Telefonszĺĺma:

Faxszáma:
E-mail címe:

Budapest,

pá|yaző aláítása

' Meghatalmazott esetén
20

Budapest

2. szźtmume|Iék|et

VIII.

.......

iskolaépület bérbeadása.

szćlm

a|aĹti,

... he|yrajzí szźmil

Jelentkezésĺ lap

táľsaságok szílmára

Taľsaság neve, cégformźĄa:
Székhelve:
Postacíme:
Telefonszĺĺma:

Fax száma:

E-mail címe:
Statisztikai számiel:
Céenyilvántartási száma:
Adószáma:
Sztlmlav ezető bankj anak neve

:

Bankszámla-szźrna:
Képviselőj ének neve, beosztása:

Meehatalm azott nevez;
Telefonsziíma:

Fax száma:

E-mail címe:

Budapest,

cégszera a|áírás

, Meghatalmazott
esetén

3. számú mellélet

Budapest VIII.

száľn

iskolaépület bérbeadása.

alatti,

.,..he|ytajzi számú

AJÁNLATr osszpsÍľo

Alulírott.
a

... '.(név/tarsaság

VIII.

szźnrl a|atti,
,l,',l.'. helyrajzi számtl
iskolaépület bérbeadásárakiírtpá|yázattaajźnIatomat az a|ábbiakban foglalom össze:

neve)

Budapest

Nettó havi bérleti díj ajanlat: ....

'

'

.........

'.

'Ft

Egyéb vállalások:

A béľbevételcélja:

Budapest,

pá|y

áző a|źir ćłsal cé gszeru a|áír ás
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4. számú melléklet

Budapest VIII.
bérbeadása.

.

.... szárĺ a|atti,

... he|ytajzi számú iskolaépiilet

N-YILATKOZAT

Végelszámolásról, csődelj áľásľĺíl,felszámolásľól

Alulírott.
(taľsaság neve) képviseletében kij elentem,

o
o
o

ho

gy a

tźlĺsaság

végelszĺímolásalatt

*álllnem áll

folyamatban
ellen felszámolási eljaľás folyamatban

*vaďnincs

ellen csődeljaľás

*vaďnincs.

Budapest,

césszerualáírás

A

*-gal megjelölt részné|a megfelelő szöveg
a|źłlűzandő.
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5' száműmelléklet

Budapest

VIII..

iskolaépület bérbeadása

..,.'..,szźlľ.a|atti,.

'...,he|yrajzi szźmil

NYILATKOZAT
a pá'Jy áuati feltételek elfo gadás áról,

szerződésktitésľől,
ingatlanszerzési képess égľől,
aj

ánlati ktittĺttségrőI

Alulírott.
.......(név/taľsaság neve) kijelentem, hogy a páIyázattárgyátrészlętesen megismeľtem,
az ajźn|attételfeltételeit, aptůyźnatikiíľást magamÍa nézve kötelezően elfogadom.

A

P áIy źzathoz mellékelt bérbeadási elő

szeľződés szövegét elfo gadom.

Kijelentem, hogy Magyaľországon béľtetijogviszonyszerzésľe jogosult vagyok.
Kijelentem, hogy apélyázatí felhívásban foglaIt 90 napos ajánlatikötöttséget

vállalom.

Budapest,

páIy aző a|áftása

l

cégszeru a|áirás

1,1

6. számú męlléklet

NYILATIKOZAT
Kĺíľóvalszemben fennállĺítartozásrő|

Alulírott
-

'

,..,. lnévl mint a

... (tĺársaság neve) vezeto tisztségviselője kijelentem, hogy az ajźn|aÍtevőnek,

Kiíróval szemben tartozása (helyi adó, béľletidíj stb)
Kiíľóval szemben szeľződésben vállalt

és nem teljesített

* van| nincs;

ktitelezettsége *

vanJ nincs.

melyeket az alábbi okiratokkal igazolok:

1.

2.

Budapest,

pá|y

A

aző a|źirásal cé gszeríi a|áírás

*-gal jelölt részréla megfelelő
szöveg al.áhi,zandő.
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7. szĺímúmelléklet

NYILATKOZAT
Pénziigyi alkalmasságról

Alulírott

, .

...' névl mint a

. ' (társaság neve) vezętő tisztségviselője, kijelentem, hogy a páIyazat
tźngyźú
képező iskolaépiilet bérleti díjának megfizetésére képes vagyok, a bérleti díj mágfizetéséňez
szfüséges anyagi eszközĺ'k ľendelkezésemÍeállnak'

Budapest,

pá|y

áző cé gszeru a|áir ása
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8. számú melléklet

NYILATKOZAT
a kézbesítéshelyéľől és a bankszám|aszámrő|

Alulírott

....'.lnévlmint a

'. (taľsaság neve) vezeto tisztségviselője kéľem, hogy aPá|yázattal kapcsolatos
mindennemri nyilatkozatot, felhívást, értesítést,vagymás infoľmácíőt, valamint aPá|yázatta|

kapcsolatos esetleges jogvitában minden éľtesítést,idézéstés bíľósági határozatot, stb. az
alábbi címľe kérem postázni:

Cimzett:

Cím:...
Amennyiben az źitalam a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iatot nem veszi át,
ennek következményeit a gazdasági taľsaság vá||alja. Tudomásul veszem' hogy amennyiben a
címzett a fenti címen az értęsitéstnem veszi át, az értesítésa postiíľaadást követő 5.
munkanapon kézbesítettnek minősül.

A

pá|yázati felhívás visszavonása, a pá|ytzati e|járás eľedménytelenségénekmegállapítása,

ajźnlatok ęlbíľálását kĺjvetően _ más pá|yźzó nyertessége esetén kérem a
gazdasági tarsaság á|tal beťlzetett ajźn|ati biztosítékösszegét az alábbi bankszámlaszámĺa

illetőleg

_ az

visszautalni:
B ankszáml av

ezętő pénzintézet:

Bankszámlaszćtm....

Bankszámlával rendelkęzni

j

ogosult

:

(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

pá|y

áző aIáir ása/ cégszeru a|áir ás
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9. számílmelléklet

Nyĺlatko zat
Alulírott kijelentem, hogy cégünk a nemzeti vagyonĺól szóló 20I1r. évi CXCVI. töľvény 3.
(1) bek. 1. pontja szeľinti

$

a.) átlź;ľfiatő szerv ezetnek minő sül.
b.) nem minősül át|áthatő szervezetnek.
(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

Alulíľott kijelentem, hogy a cégünk általbérelt, a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuárosi
Önkoľmanyzat tulajdonában levő Budapest VIII., Pľáteľ utca II. szźm alatti iskolaépület, és a
Budapest VIII., Kisfaludy u.32-38. a|atti2. emeleti toľnacsarnokhasznźiata kapcsán
a.) közvetlen vagy kcjzvetett módon jogviszonyban harmadik fel nem ál1'

b.) kĺizvetlen vagy kozvetett módon jogviszonyban harmadik félkénta nemzeti vagyonľól
szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 3' $ (1) bęk' 1. pontja szerinti át|áthatő szeruezetá||,

c.) közvetlen vagy kĺjzvetett módon jogviszonyban harmadik felként a nemzeti vagyonĺól
szőIő2011. évi CXCVI. tĺirvény3. $ (1) bęk. 1. pontja szerinti ĺemát|źúhatőszewezętáI|,
(a

meýlelő

szt)veg aláhúzandó)

A jelen nyi|atkozatomat a helyiséget bérlő szervezet vezetőjeként büntetőjogi felelősségem

telies fudatában teszęm.

Budapest,2013.

cégszenĺa|áírás
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10. szrĺmúmelléklet

Nyilatko zat
Alulírott kijelentem, hogy szeľvezettink anemzetivagyonĺól sző|ő 2OI1. évi CXCVI' törvény
3. $ (1) bek. 1. pontja szerinti
a.) át|tńhatő szeľvezetnek minő sül.
b.) nem minősül átltlthatő szewezetnek,
(a

meýIelő szoveg alĺźhúzandó)

Alulírott kijelentem, hogy a szeľvezetĹink által béľelt, a Budapest FővĺíľosVIII. kertilet
Józsefuĺĺľosi Önkoľmanyzat tu\ajdonában levő Budapest VIII., Práter utca 1 I' szám a|atti
iskolaépület, és a Budapest VIII., Kisfaludy u. 32-38. szźtm alatti 2. emeleti tomacsarnok

hasznáIata kapcsán

a.) ktizvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban harmadik fel nem áll.

b.) közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban harmadik félkénta nemzeti vagyorľól
sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bek. 1. pontja szeľinti át|áthatő szervezet á|!,
c./ kozsĺęt|en vagy közvetett módon jogviszonyban harmadik félkénta nemzeti vagyonĺól
szőIő 2011' évi CXCVI. tĺirvény3. $ (1) bek. 1. pontja szeľinti nem túIáthatő szewezet áI|.
(a megfelelő szöveg aĺáhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a helyiséget bérlő szeľvezet vezetőjeként biintetőjogi felelősségem

telj es tudatában teszem.

Budapest, 2013.

képviselő a|áírása
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11. számú melléklet

Ingatlan béľletĺszerződés
határozottidőre
/e

gyoldalú kłitelezettségvá|

|

a|

ási nyi atkoza tta l egyiitt éľvényes/
I

amely egyrészró|
a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat (|08f Budapest, Baross v'' 63.67 . adőszáma: 757357I5.f-42 a
továbbiakban: Önkormányzat), mint a bérlemény tulajdonosa és bérbeadó nevébęn eljáró Kisfalu
Józsefuáľosi Vagyongazdálkodó Kft (1083 Budapest, Losonci v f, cégszźlma: 01-09-265463, képv:
Kovács ottó ügyvezető igazgatő) (a továbbiakban: Béľbeadó)

másrészľől

............... Kft

š;éil*ü;...

Cégsegyzékszán:
Adószáma:

Képviselő neve:
Anyja neve:
Születési helye és ideje:
Telefonszám:
Lakcím:
Személyigazo|v. szám:
Lakcímkárĺya szám.,
mint bérlő (a továbbiakban: Béľlő)
(a bérbeadó és béľlő a továbbiakban együtt: szerződő felek) közöttjött
az a|źłbbife ltéte l ekke

l

létre alulírott helyen és napon

:

1.

a.) Az onkoľmányzat tu|ajdonát képezi a Budapest VIII. kerĺĺlet36381 he|yrajzi szám a|aIt
nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Práter u. 11. szám a|attta|źt|ható 5586 m2 alapterületrĺ,
utcai bejáľatu (tulajdoni lapon: kivett általános) iskola cé|jfua szolgáló épület (a továbbiakban:
iskolaépület),
valamint
b.) az onkormányzat 50 éves haszonélvezeti jogával teľhelt, a Corvin Towers Kft tulajdonában álló,
Budapest VIII. keľület 36374/0lNf3 helyrajzi szám a|aÍt
természetben a Budapest
^nyilvántartott,
VIII.' Kisfaludy u. 32-38. szám alatti 2. emeleti 583 m, alapterülettĺ, az a.) pontban megjelölt
iskolaépĹileten kereszťtil megközelíthető (tulajdoni lapon: egyéb helyiség) tornacsarnok céljára
szolgáló helyiség (továbbiakban: tornacsaľnok)
a') és b.) pont szeľinti ingatlanok együtt: bérlemények
,,
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Béľlő ajźtn|atát nyilvánította eredményesnek, egyidejűleg döntott a bérlemények - üres
ingatlanként _ a Béľlő részéretörténő béľbeadásárőlhatározott időre. Erre tekintettel a Bérbeadó a
jelen bérleti szeľzódéssel bérbe adja, a Béľlő pedig megtekintett állapotban bérletbe veszi az |.
pontban meghatározott béľleményeket.A Bérlő kijelenti, a bérleményt megtekintette, az á||apotát
döntött

ismeri, aztelfogadja.

3.

A

szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormanyzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésből eredő
bérbeadói jogok _ ezen beltil a bérleti és a közmrí díj - és terhelik a bérbeadói kotelezettségek. A
Bérbeadó a bérbeadás tekintetében az Önkormźnyzat megbízźsa a|apjźn, helyette és a nevében jár el.
A szerződésből eľedő igények érvényesítésére
bíróságok és hatóságok előĺ az onkormányzatjogosult.

Felek ľögzítik, hogy az I. b) pontban megjelölt tornacsarnok tulajdonosa Corvin Towers Kft jogait a
Ptk. l57-165. $ szakaszaihatźtrozzák meg' A Béľlő tudomásul veszi, hogy a tulajdonos előbbijogait
gyakorolhatja, és ezt ttírni köteles. A Béľlő tudomásul veszi, hogy a Ptk. 159. $ (1) bekezdése alapján
a rendkívüli javítások és helyreállítások nem a haszonélvezőt teńelik.
4.

A

szerződó felek rögzítik, hory aBér|ő a

bérleméný

cé|jźraveszi bérbe.

Béľ|ő kijelenti' hogy a szerzódés megkötése időpontjában a nemzeti vagyonľól szó|ő f0I1' évi
CXCW' töľvény 3. $. szerinti át|áthatő szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, ha a béľletiidőszak
alatt a tulajdonosi szerkezetében beállott vźitozás folytán már nem minősül átt|áthatő szervezetnek, a
béľbeadó a bérleti szerződést azonna|ihatá||ya| és kártalanítás nélkül felmondhatja.

A Béľlő tudomásul

veszi, hogy a bérleményben folýatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban az
engedélyező hatóságok, szakhatóságok és kozüzemi szolgáltatók (a továbbiakban egyiitt: hatóságok)
nyi|atkozatát. illetve a jogszabá|y szerinti fulajdonosi hozzájttu|ást neki kell megszereznie. Erre
tekintettel a Bérbeadó nem szavatolja, hogy a Bértő a bérleményekbeaz źůta|akívźnttevékenységet
folytathatja. Amennyiben a jelen pontban meghatározott tevékenység a Béľ|őnek nem felróható okból,
az előbbi hatóságok elutasító döntése miatt nem végezhető, a felek a bérleti szerződést közös
m

egegyezéssel felbontj ák.

Béľlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenységemegkezdése előtt a jelen

bérleti
szeľzőcĺésbenmegállapított bérlemények használati módja megvźitoztatásához a társasháu beleegyező
nyi|atkozata szükséges lehet. Ha a be|eegyezést nem kapja meg, a bérbeadóval szemben kźr- vagy
megtérítésiigénnyel nem léphet fel. Ez esetben a felek a bérleti szerződést közös megegyezéssel
felbontják.

J.

A Béľbeadó az

1. pontban meghattrozott

bérleméný hatźrozottidőre adja béľbe a Béľlőnek.

A bérletijogviszony kezdete: a szeľződés kelte
A bérleti díjfizetési kötelezettség
A bérleti jogviszony vége:

kezdete:

-.:

A

bérleti jogviszony a Bérlő kérelméľe,a kérelem időpontjában hatályos rendelkezések alapján van
mód. A bérleti szerződés megkötésének időpontjában a bérleti jogviszony a bérlő kérelme alapján egy
alkalommal, 5 évre hosszabbítható meg.

3l

6.

A

a bérleti jogviszony

kezdetén a béľtetidíiat ..........'- Ft/hó + Áfa, azaz
..'. forinťhó + Afa összegben hatźtrozzźk.meg. A BéľIő tudomásul veszi, hogy a
bérleti díj évente, az adott év január l-től a KSH által közzétette|óző évi inflációs index mértékével
emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontj a abér|eti szerzódés megkötéSét követő év január
hónap. A januráľ havi emelés osszege februáľ hónapban kerül számlázásra.
szerződł\ felek

,|l

A Béľlő egyéb Íizetesi kötelezettségei:
Yiz

és csatornadíj

lvá|tozől

A Szolgáltatóval

kötott megállapoďás alapján fizetendó.

Szemétszállítís díja:

A Szolgáltatóval kötött megállapođás alapján fizetendő'

Áľamdíj lvá|tozől

A Szolgáltatóval kotött megállapoďás alapján fizetendő.

Gázszo|gä|tatźs díja /vá|tozó/

Méľőóra á||ás a|apján keriil az onkormányzat tl|ta|
kiszźĺn|ázásľa. A méľőóra állás jelentésének időpontja minden
hónap utolsó napja, amennyiben ez mllnkaszüneti napra esik,
a|<kor az azt mege|oző utolsó munkanap. A méľőóra źůIásttaz
ingatlan@kisfalu.hu e.mail címre kell megküldeni'

Bérlő tudomásul veszi, hogy gázszolgáltatásra a bérleti szerződés
megkötésének időpontjában fennálló önkormányzaÍi szerzőďés
alap1án az RFV Józsefuáros Kft jogosult. A szolgáltatő vá|táshoz
az onkormá ny zat engedélye szüksé ges, amelyet önkorm ányzati
éľdekalapján megtagadhat'

A bérlő a bérleti díjjal egyiitt,202|.

szeptembeľ 30-ig koteles megfizetni Bérbeadó részéľeavi|ágitás
korszenĺsítéshavi bérleti dijtLtvilágítláskorszenĺsítés |36.|42,- Ft/hó + Áfa.

A fizetési kötelezettség összege

a

vonatkozó rendeletek vźńtozásaesetén módosul.

A Béľlő az e|őbbi fizetési kötelezettségek teljesítésétvállalja.
8.

A Béľlő a havi

bérleti díjat havonta előre, atfugyhőnap 15. napjáig köteles megťlzetni, a Bérbeadó
a szárn|án szereplő bankszrámláľa. A bankszäm|a szttma a bérleti
szerződés megkotésének időpontjában I4I00309-9f110549-l5000001 (Magyarországi Volksbank
zrt)' A bankszámla száma a béľletiszerződés időszaka a|aÍt vtútozhat, amelyrol a Béľbeadó
tájékoztatja a Béľlőt. A Béľlőt a bérleti dij az 5. pontban szereplő időponttól terheli. A Béľlő a béľleti
díjat abban az esetben is köteles havonta megfizetni, ha a havi szźtm|át valamilyen okból nem kapja
kézhez, Ez esetben a bérleti díjat az e|óző havi szám|źn szereplő bankszámlára kĺjteles átutalni. A
bérleti díjfizetésakkor tekinthető teljesítettnek, ha az a tárgyhónap 20. napjźig a Béľbeadó
bankszrámláján jőváirtsra kertil' Amennyiben a BéľIő a fizetési kötelezettséget helýelen szám|ára
ťlzeti be, az nem szétmit teljesítésnek. A BéľIő késedelmes ťlzetéseesetén a Béľbeadó a Polgari
nevében kiállított szźtm|a alapján,

Törvénykönyvb

en m eghat ár ozott ké sed elm i kam atot számítj a fe|,

Ha a külön szolgáltatások díját a Béľbeadó szám|ázzaa Bér|ő fe|é, azt a Béľlőnek a számlán szerepló
hatráridőig kell átutalnia a megjelö|t szttm|ára, A fizetéssel és késedelemmel kapcsolatosan egyebekben
a bérleti díj ra vonatk ozőak az ir źny adő ak.

)z

9.

A Béľ|ő hozzájáru| ahhoz, hogy

a Béľbeadĺóa jelen szeľződésben szereplő adataitnyilvántartsa.

10.

A Béľlőhozzájétru| ahhoz, hogy bérleti díj, köziizemi díj,használati díj és egyéb hátralék esetén _ha a
fizetési kötelezettségé'n9k nem tesz eleget _ a Béľbeadó a
.jelen .""'žBdé.b"nszereplő adatait
követeléskezelő cégnek kiadj

a.

11.

A Béľlő tudomásul veszi,

amennyiben vele szemben bérleti díj, közmű díj, késedelmi kamat vagy a
követelés beszedésével kapcso|atos költség merĺil fel' azá,|ta|a a Bérbeadónak beÍizetett összeget a
Béľbeadó előbb a kĺiltségekre, majd a kamatokľa,ezután a bérleti díj' majd akozlizemi diita..;ásra
számolja el.

12.

A

_

Béľbeadó a bérleménytźLtadźLs átvételi eljárással adja biľtokba, amennyiben a Béľlő a jelen
szerzódéshatźůyba lépéséhezszükséges feltételeket teljesítette. A felek az źúadás-túvételieljárás šorán

jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a bérleményá||apotáú,
m inden, a bérlettel kapcsolatos an rö gziteni szükséges körülméný.

a

méróőrák źi|ásźtt,valamint

13.

A Bérbeadó szavatol azért, hogy haľmadik személynek nincs a bérleményekrevonatko ző o|yan joga,
amely a Béľlőt a bérlemények biľtokbavételében,zavarta|an használatban akadáIyozza, ,łe,
kor|źúozza.

14.

A

bérlet tartzma a|att a Béľbeadó gondoskodik a BéľIő tÍĺľésikötelezettsége mellett, az é|etveszé|ý
az ingat|an źilagźúveszé|yezteb, a béľleményrendeltetésszerň hasznźiatát lényegesěn
akadá|yoző, a Béľbeadĺótterhelő hibák kijavítasáról. A Béľ|ő e munkálatok elvégzéséta bérbeaáóval

okozó,

tortént m e gál lapo d ás a|apj źn átv á||a|hatj a'

15.

A Béľlő kijelenti, hogy a Béľleménýkizŕrőlrag a 4. pontban
céljából veszi igénybe.

megjelölt tevékenységénekvégzése

A

Szerződő felek rögzítik, hogy a Béľlő á|ta| a bérleménybe történő befogadáshoz, albérletbe
adáshoz, a bérlemények cseréjéhez,a bér|eti jog átľuházźsához a bérbeadó írásbeli holzzájárulása'
valamint a Béľbeadó és Béľlő ezze| kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti szerződésmódosítlásj
szükséges.

A Béľlőtudomásul veszi, hogy

a további hasznét|atba (albéľletbe) adás kapcsrán kizérő|agtermészętes
személlyel, valamint anemzetivagyonľól sző|ő20|l. évi CXCVI. törvéný 3. (1). bekězdés l. pont
$
szeľinti źLt1rźLthatőszervezettel köthet szerződést. Tudomásul veszi továbbá, amennyiben a vele
szerződott fél fulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okbó| olyan változźs á||be, amely a|apjźn mźr
nem minősn| áfléLthatő szervezetnek, köteles vele szemben a bérleti szerződést azonna|i Ílatá||ya|
felmondani. E téný ahaszná|atba /albéľletbe / adásrő| szőlő szerződésben r<igzítenie kell. Az előbbiek

elmaľadása esetén a Bérbeadó

a Béľlővel szemben a

bérleti

",",,ődé,t

azonna\i hatál|va|
JJ

felmondhatja. A bérlemény bérleti joga kiztrőlag a Béľbeadő hozzźĄźrulásamellett ruházhatő át
másra vagy cseľélhető el természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról sző|ő 2OI1. évi CXCVI.
törvény 3. $ (1) bekezdésben meghatározott áĺtlráÍhatő szervezette|,

A szeľződés szempon!ából

-

nem minősül befogadásnak, albérletbe adásnak az iskolaépiilet egy-egy helyiségénekalkalmi

bérbeadása (pl.: közgyűlések helyszínének biztosítása, sportrendezvények helyszínének
biztosítása); az iskolai étkezésvźů|a|kozővaltöfiénő biztosítasa (büfé, étkező);
befogadásnak, albéľletbe adásnak minősül: ha a bérlő a tevékenységévelnem összefüggo
személy, szervezet, gazdasági társaság részérebiaosít, annak tevékenységéhezszükséges
helyszínt (pl. : nyelvoktatrás)
ha a foglaltság időtartama 1 hónapban meghaladja a 100 órát.

16.

A Béľlő vállalja,

hogy jelen szerződés megkötését követő 8 napon belül kezdeményezi a vízőrz
nevére történő źtirástt, valamint valamennyi, a bérleményhaszná|atához a Béľbeadó szerint
szükséges szo|gá|tatási szerződés megkotését(a továbbiakban: szolgźitatási szerződés) a Fővárosi
Vízművek Zrt-ve\, a Díjbeszedó Zrt-ve|, azELNI|J Zrt-ve| és egyéb szo|gźitatőval (a továbbiakban:
Szolgáltató), és a szolgtL|tatźIsi szerzodés megkötését a Béľbeadó felé 90 napon beltil a szolgáltatási
szeruődésegymásolatanakátadásźxa|igazo|ja.

A Béľlő tudomásul

veszi, amennyiben a Béľbeadó a béľlętijogviszony fennállása alatt kíván közmtĺ
méľőórát felszereltetni a bérleményben,azt ttĺrni köteles, és a mérőóra felszerelésétkövető 8 napon
belül a saját nevében a szo|gtůtatźlsiszerződést meg kell kötnie, a megkötés tényétpediga szolgáltatási
szeruődés egy másolatanak megküldésével kell igazolnia a Béľbeadó felé.

A Bérlő vá||a|ja, hogy

a szolgáltatási szeľződésekben szeľeplő, illetve a szo|gá|tatő ćúta|kiszám|ázott
szolgáltatási és egyéb díjakat a bérleti jogviszony - jelen szeľződés 5. pontjában szereplő _ kezdeti

a

szerzódésben, illetve
ľendszeresen megfizeti.
idopontjátó|

a

szám|źtban szereplő hatrĺridőig

a

szolgźitatők részére

17.

A Szeľzőđő felek rögzítik,

hogy a Bérlő a bérleti szerzoďés megkötését megelőzően a Béľbeadó által
megállapított bankszámlára 3 havi bľuttó béľIetidíjnak megfelelő,
Ft összegíĺ ĺívadékot
megÍizetett.

A Béľbeadó az

ővadékot a Bérlő által meg nem fizetett béľletidij, aközuzemi díj vagy károkozás
esetén a kźtrta|anítás kiegyenlíÉsére,valamint ezek kamataiľa és költségeire szabadon, a Béľlő
hozzźĄźru|źsanélkül felhasználhatja. Ez esetben a Béľlőköteles az ővadékot az eredeti összegľe a
Béľbeadó írásos felhívásátő| sztmitott 8 napon belül kiegészíteni

A

befizetett óvadék összeg nem kamatozik és a bérleti szerződés megszűnése kapcsán a béľlemények
Béľbeadónak történő visszaadását kovető 8 napon belül visszaj ár a Bér|tjnelg ha ekkor nincs
semmiféle hátraléka, és a bérleményeket újra hasznosítható állapotban adja vissza birtokba a
Béľbeadónak. Amennyiben a bérlemények visszaadásakor a BéľIőnek az Önkormányzat, vagy a
Béľbeadó felé a bérleménnyelkapcsolatosan lejáľt tartozäsa van' a tartozást a Bérbeadő az

óvadékösszegéből levonhad

a.

18.

A

Béľlő koteles a béľleménýés a berendezési tźĺrgyaitrendeltetésszerllen használni, valamint
gondoskodni a berendezési tźlrgyakban _ ideéľtveaz épület szerkezeti elemeiben, vezetékekben,
épület-felszerelési táľgyakban _ a sajźú,vagy a béľleményhaszná|atára vele együtt jogosított
személyek magatarttsa folytán keletkezett hibák kijavításĺĺrólés az okozoLtkár megtérí|éséről.
J..t

A BéľIő köteles az

źil|agmegóvás érdekébena bérleményen belül felmerüló kaľbantaľtási, javítási
munkákat saját költségén elvégezni. A bérleményburkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a bérlemény
berendezéseinek, a portálnak az iz|ethomlokzatnak a karbantaľtásźtva|, illetőleg azok pőt|ásáva|,
cseĘével kapcsolatos költségek viseléséľea Bérlő köteles. Ettől a felek külön megállapodásban
eltérhetnek'

A Béľlő a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát és munkáját zavarő tevékenységet nem folýathat.
A Béľlő, atagai, dolgozói, üzleti partneľei sem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a többi bérlő, a
szonszédok, valaltlillt a lakĺjk lryugallnát vagy munkáj át zava4a'

A Béľlő a bérleménybenkizárólag

az á|ta|abeszerzeÍt, a tevékenységhez szükséges engedélyek (p|'
miĺködési engedély, építésiengedély, haszná|ati mődvźitoztatás _ beleéľtve az energia igéný is)
biľtokában kezdheti meg a tevékenységét.A bérleménybencsak a szeľződésben foglalt tevékenység
e||átźsźůlozszükséges gépeket és berendezéseket üzemeltetheti, Az izemeltetés a sajźtt kocktnatára,
felelősségéľe és teľhéľetörténik.

A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben

a béľleménýa Béľbeadĺófelhívása ellenére nem haszná|ja a 4')
pontban meghatźrozott célra, a Béľbeadĺójogosult a bérleti jogviszoný felmondani'

BéľIő tudomásul veszi, hogy az épületben lévő fiítésiés világítási berendezések cserejére nem
jogosult, azo|<hoz a Bérbeadó hozztljźlru|ását kell kérnie. A fiĺtésiľendszeľ és berendezési tárgyak
karbantaľtásźtra, javítására az RFV Józsefuáros Kft jogosult. A felmerült igényeket a Béľbeadó részére
kell telefonoďírásban je|ezni, ami a|apján a Béľbeadó köteles azonna| intézkedni az RFV Józsefuáros
Kft felé a munkálatok elvégzéseérdekében. A világítási rendszeľ és berendezések karbantartására,
felúj ítására Béľlő önállóan j ogosult
19.

A bérlő tulajdonában álló, a bérleménybenlevő vagyontárgyakľa, valamint a tevékenységból eredő
károkra a Béľlő köteles biztosítást kotni, éS a biĺosíĺásikotvényt köteles a bérleti szerzőđés
megkötését követö

90 napon belül a Béľbeadónak bemutatni.

20.

A Béľlő saját költségén köteles gondoskodni:
a.)

a béľlemény,abérleményheztartoző eszközök,

berendezéseká||agźtnakmegőľzéseľől,

b,) az épület továbbá az épi|et korüli közterületek tisztźntartásáról és megvilágításáról'

c.) a tevékenységévelkapcsolĺban

keletkezett hulladék elszá||itásźr ő|,

đ.)az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról,
e.) a béľleményekhezesetlegesen Íartoző üzlethomlokzat kiľakatszekrény, védőtetó, ernyőszerkezet,
biztonsági berendezések karbantartásáról,

f.)

a béľleményekben folýatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg

cseľéről,

g.) működésével összefüggő hatósági engedélyek beszeľzésérol,

i.) ahatősági,tllzvéde|mi, balesetvédelmi
j.) a bérlęti szerződés megszűnésétkövető

és polgáľi védelmi előírások maradéktalan betartásráról,

15 napon belül a cégnyilvántartásból toröltetni a
székhelykéntilletve teIephelyként bejelenteff béľleméný,és ezt aBérbeadó felé igazolni,
amennyiben a Bérbeadó engedélye a|apjétn ez meg!örtént,

k.) mindazt, amitjogszabályok előírnak.
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21.

A Béľlőa bérleményekbencsak

a Bérbeadó előzetes ínásbeli engedélye a|apján végezhet bármiféle

áta|akítást, beleértve tevékenységéhęzszfüséges saját költségén végezendő átalakítĺásokat is.

Az

áúa|akítási munkálatokhoz sztikséges hozzájfuu|tsok és hatósági engedélyek beszerzése a
köte1essége.

Béľlő

A Bérlő tudomásul veszi, bármiféle átalakítasi, felújítási,karbantartási munka _ beleértve a bérlemény
szerződéskötéskor mcgismeľt á||apotźlhoz képest szükséges állagrnegr5vó, javíL(s és kaľbantaľtási
munkákat is _ ellenértékénekbérleti díjba töľténő beszámításárą külön igénylésére,illetve emiatt a
bérleti díj csokkentésére csak a munka megkezdését,megrendelésétmegel ozoen a Béľbeadóval
előzetesen tcjrtént megállapod ás a|apján van helye.

A BéľIőénéknövelő beruhtnäsaitjogosult _ a Bérbeadóval ezekre

töľténő megeryezés hiányában
pedig köteles _ a szerzódés megszűnésekoľ a bérleményállagának sérelme nélkül leszerelni, illetve
köteles a leszereléssel okozott állagsérelmet a Bérbeadónak megtéríteni,az eredeti állapotot
helyreállítani. A Bérbeadó a Bér|ő éľtéknövelő beľuhĺázásainak megtérítéséreakkor koteles, illetve
abban az esetben kĺjteles jogalap nélki'ili gazdagodás cíména BéľIő részérepénzösszeg megfizetéséľe,
ha a beruhtaáshoz vagy értéknoveló munkához e|őző|eg a Béľbeadó hozzájźlru|t, és abban a felek
írásban megállapodtak. A Béľlő ilyen címen bérleti díjba tijrténő beszámitásra csak akkor jogosult, ha
a Béľbeadó ehhez e|óző|eghozzájźru|t' Utólagos elsziámolás lehetőségét a Bérbeadó kizár1a'
22.

A BéľIő az épület homlokzatán a Béľbeadó e|őzetes engedélyéve| és az á|ta\a jőváhagyott helyre és
kivitelben, csak olyan cégtáb|źt, emblémát, reklámot helyezhet el, amely a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő. Az építésiengedély köteles cégttblra, embléma, ľeklám kihelyezése ezen felül jogeros
építésiengedély biľtokában helyezhető el. A tĺársasház vagy a Béľbeadó előzetes engedélye nélkül,
vagy építésiengedély nélkül kihelyezett reklám illetve cég!źh|aesetén a Béľbeadó a bérleti szerződést
felmondha{a.
A Béľbeadó a reklám engedé|yezésétbérletidíjhoz kötheti'
Béľlő köteles az épiilet homlokzatán e|helyezett emléktáblát, valamint a közterületen elhelyezett
szobrot érintetlenül a helyén megtaľtani.

23.

A Béľlő kijelenti, hogy a nęmzeti vagyonľól szó|ő2011. évi CXCVI. töľvény 3. $ (l) bekęzdés 1. pont
b' alpontja alapjźn źLt|źlthatőszervezetnek minősül. Ezt a téný a Bérbeadónak átadott cégkivonattal

igazo|ja. Vállalja, hogy a bérleti szerzőđéstartama a|att a tulajdonosi szerkezetén nem vźůtoztatolyan
módon, amely a|apján máľ nem minősül át|źLtható szewezetnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a

tulajdonosi szerkezetében történt vźůtozásmiatt vagy egyéb okból már nem minőstil átlátható
szeľvezetnek, a Bérbeadó

a

jelen szeľződést azonnali hatźĺ||yalfelmondhatja.

Az

iskolaépület székhelykénttöľténő bejegyzéséhez Béľbeadĺókülön hozzájáru\ása szükséges, a
telephelyként töľténő bejegyzéséhez a bérleti szerzodés a|áirźsáva| hozzájáru|, ahhoz külön
nyilatkozatot csak a Béľlő külön kéréséreállít ki.

Béľlő a székhelyében,a cégjegyzésében,vagy képviseletébenbekövetkező vá|tozást köteles

a

cégbíľóságiváltozásjelentési kérelem benyújtását követő 15 napon belül a Bérbeadónak bejelenteni.
Hasonlóképpen közolni kell a szerződésben szereplő bankszám|źtja megszÍinésétés az új bankszámla
szźmźi.Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Béľlő felel.

Az

étesítéseketa Szerződő Feleknek a szerződésben rögzitett székhelyére lehet érvényesen
kézbesítenikézbesítővel és postan. A felek rögzitik, amennyiben a Béľtő a székhelyében
bekĺivetkezett vá|tozást a Béľbeadónak nem jelenti be, a Béľbeadó źl|ta| az utolsó ismert címre
kĹildött leveleket a Béľ|ő áita|kézhezvettnek kell tekinteni.
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A

Szeľződő Felek megállapodnak abban' hogy a postai úton megküldött küldem ényt a kézbesítés
megkísérléséneknapján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a cimzett az áltvételt megtagadj a. Ha a
kézbesítésazért vo|t eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette át (az ,,nem keľeste'',
jelzéssel érkezett vissza) az iratot annak
,,elköltöz<itt', vagy ,,ismeretlen helyre költözött''
visszaérkezése napj án kell kézbesítettnek tekinteni.

24.

A Béľlőa tudomásľa jutástól
szemben felszám

o

számitott 8 napon belül koteles bejelenteni a Bérbeadóna|ĺo ha vele

lás i vagy csődelj áľás indult, v agy a vé gel számo |ásźtt haÍár ozta e|.

25.

A

bérleti jogviszony az 5. pontban meghatározott kezdeti időponttól hatźrozoÍt ideig taľt, afe|ekazt
csak egyező akaratta| szüntethetik meg, kivéve az a|źbb| valamint jogszabályban meghatározott
eseteket. Béľlőtudomásul veszi, amennyiben a bérleti jogviszony annak |ejárta előtt kéri a bérleti
jogviszony közös megegyezéssel tĺjľténőmegszüntetését,tlgy további l évre eső bérleti díjat köteles a
Béľbeadó részéremegťlzetni, valamint bruházásainak megtérítéséľe
nem jogosult.

26.

A határozott idő a|att
jogviszoný, ha

a Béľbeadó jogosult háromhavi felmondási idővel felmondani a

béľleti

a.) az Önkoľmányzat a bérleményeket nem önkorm źnyzati tulajdon esetén az onkorm ányzatokra
érvényesjogszabályban meghatározott mindenkoľi kisajátítási jogcímek alapján kisajátittatná,
feltéve, hogy a Képviselő-testiilet azon cé| megvalósításáról már dĺintést hozott, ame|yhez a
bérleményekre szüksége van.

b.)

3 béľleményekáta|akítźsáľa'lebontásáľa, vagy renđeltetéséneka megváltoztatásźra az
onkoľmányzatjogerős és végľehajtható hatósági engedélý kapott vagy

c,) az Önkormányzat jogszabźt|y vagy a jogszabá|yon alapuló hatósági hatźrozat a|apján koteles a
bérleményeket haľmadik személynek átadni'

f7.

A

Béľ|ő ľendkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszonYt, ha a Béľbeadó a jelen bérleti

szerzódésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

28.

A

szerződő felek r<igzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletére,valamint az e|idegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról sző|ő |993' évi LXXVIII. töľvény 25. $-a szeľint a béľletijogviszony
Béľbeadó részérő| töľténő rendkívüli felmondásának van helye a következő esetekben és módon:

a.) Ha

a Béľlő a bérlęti díj fizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a Béľbeadó
köteles a Bérlőt _ a következményekre ťrgyelmeztetéssel - a teljesítésľeírásban felszólítani. Ha a
Béľlő a felszólításnak nyolc napon belĺil nem tesz eleget, a Béľbeadó további nyolc napon belül
írásban felmondással élhet'

b.) Ha a Béľlő a szeľződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét a
Béľbeadó álta| írásban megjelölt hatĺáľidőben nem teljesíti, a Bérbeadő ahatźridőt követő tízenot
napon belül írásban felmondással élhet.
)t

c.) Ha a Béľlő magatartása szolgál a felmondás alapjául, a Béľbeadó köteles a Béľlőt _ a
következményekľe ťĺgye|meztetéssel_ a magatartás megsztintetésére vagy megismétlésétőlvaló
tartózkodásra a tudomásĺára juüásától számított nyolc napon belül írásban felszólítani. A
felmondást az a|apjźlu| szolgáló magataľtas folýaüásáľól vagy megismétlésétől számított nyolc
napon belül íľásban kell közölni.

A

d.)

felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magataľtás olyan
súlyos, hogy a Béľbeadótó| a szerződés fenntaľtását nem lehęt elváľni. A felmondást a tudomásra
jutástól szánrított nyolc napon belül íl.ásball kell kijzĺ'llni'

e.)

A felmondts az

a.) és b.) pontok esetében az e\ml|asztott hatźrnapot kovető hónap, a c.) és d.)
pontok ęsetében a hónap utolsó napjźtra szólhat. A felmondási idő nem lehet rĺjvidebb tizenöt
napnál.

29.

A f8.

pontban meghatározott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel Bérbeadó rendkívüli
akkor, ha a Béľlő

felmondással szüntetheti meg a bérleti jogviszonyt különösen

a.) A bérleményben a szükséges engedélyek hiányábankezdi meg

a tevékerrységet,

b') A bérleménýnem a jelen szerződésben meghatározott cé|rahasznźl|ja, vagy másnak a Béľbeadó
hozzájáru|ása nélkül részben vagy egészben haszná|atra átengedí, vagy affa a Béľbeadó
hozzäjáru|ásához kötött

c.)

A

d.)

A

e.)

A

bármilyen szerzodést kot, hozzĄtlľulás nélkül.

Béľbeadó ľészérefizetendő bérleti díj, közüzemi díj, kártérítés,illetve egyéb fizetési

kötelezettség teljesítéséveĺ
késedelembe esik, és a Béľbeadó írásos _ a felmondás kilátasba
helyezését is taľtalmazó _ felhívásáta a ťrzetési kötelezettségének a fe|sző|itźts kézhęnéte|ét
követő 8 napon beltil nem tesz eleget.

bérleti szerzódés megkötését követő 8 napon belül nem kezdeményezi, vagy a Béľbeadó
felhívását követő 8 napon beltil nem intézi avízőranevére történő éúírását,valamint nem köti meg
a bérlemény haszntiatához szükséges valamennyi szolgáItatási szerződést, vagy a szo|gá,|tatő
felhívásában szereplő hatáľidőn belül a szolgáltatási szerződések szükség szerinti módosítását,
vagy ezek megkötését az előbbi hatáľidőn belül a Béľbeadó felré a szerződések egy másolatának
leadásával nem igazolja. Meghiúsítja, ill. akadályozza azűj mérő&a beszeľelését.

szolgtitatási szeľződésekben szereplő, illefue a szo|gá,ltatő źL|ta| kiszźľľ'|ánott szolgáltatási és
egyéb díjakat a béľleti jogviszony kezdeti időpontjától a szerzodésben, illetve a szám|ában
szereplő határidőig a szo|gźitatő ľészérenem fizeti meg.

f.) A

befizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhaszná,|ása esetén azt az eredeti összegre a
Béľbeadó íľásos felhívásátő| számított 8 napon belül nem egészítiki.

g.) A bérleménýés beľendezésitárgyait nem ľendeltetésszenĺenhaszná|ja, az ezekben źl|ta|a okozoÍt
hibákat a Béľbeadó felhívására, 8 napon beltil nem javitja meg, ill. a kźrt nem térítimeg a
bérbeadónak.

h.)

A Béľbeadó felhívása ellenére nem végzi e| az á||agmegóvás
felmeľülő felúj ítási, kaľbantartási, j avítási munkákat.

éľdekébena bérleményenbelül

i.) A

bérleményben a Béľbeadó előzetes engedélye nélktil végez źLta|akitźLstvagy bővítést. A
társashäz vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építésiengedély nélkül helyez ki
reklámot v ag cégtźb|át.

j.) A

bérleménytűgy hasznáija, a Béľlő, a tagsai, a dolrgozői, az uz|eti parbrerei o|yan magatartźst
tanúsítanak,amely az épületben levő másik bérlőt, lakókat, szomszédokat, a tevékenységében
zavarja vagy veszé|yhe|yzetet, teremt, és ezt a magatartását a Béľbeadó felszólítását követő 8
napon beli'ilnem szünteti meg.

k.) A bérleménytaBéľbeadó felhívása ellenére sem használja, ill. nem rendeltetésszeruenhasznźija,
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l.) Nem kot biaosítast a

bérleményben levő vagyontárgyaira, valamint a tevékenységébőleredő

károkra, a kötvéný a Béľbeadĺónak a szerződésben meghattrozoü hatĺáridőn belül nem mutatja be,
és mindezt a Béľbeadó felhívása ellenéľe8 napon belül nem pótolja.

m.)

A hatósźryi,tllruédelmi, balesetvédelmi

és polgáľi védelmi előírásokat a

Bérbeadó felhívása

ellenéľe nem taľtja be.

n.)

A

székhelyében vagy képviseletében bekövetkezett változást a vákozásjelentési kéľelem
cégbírósághoztörtéĺó benyqjtását követő 15 napon belül nem.ielenti be a Béľbeadónak

o.) Nem

engedi be a Béľbeadó képviselőjét a bérleménybe a ľendeltetésszeruhasználat ellenőrzése,

illetve a Béľbeadót terhelő felújítási munkák végzéseérdekében, illetve ezek végzésében
akadá|yozza.

p.) A Bérlő tulajdonosi körében vagy egyéb okból olyan vźiltozźstöľténik, amely a|apján a Béľlo már
nem minősiil a nemzeti vagyonról szó|ő f0|1' évi CXCVI. törvény 3' $ (l) bekezdés b' pontja
szerinti át|áthatő szervezetnek.

ľ.) A jelen

szerződésben foglalt esetekben.

30.

A bérletijogviszony

egyebekben a 34. pontban hivatkozottjogszabályok źita| szabá|yozott esetekben

szűnik meg.

31.
a béľletijogviszony utolsó napján a
bérleménýkiürítve, tisztźn, az źúvéte|korifelszereltséggel, a Béľbeadó képviselőjének átadni' A felek
az túadott bérleményről állapotfelvételt éS helységleltáľt, tarta|mazó jegyzőkönyvet vesznek fel. A
Bér|ő hozzźĄźru| ahhoz, hogy amennyiben a bérleti jogviszony megszűnésétkövető 8 napon belül
ingóságaitól kiüríwe nem hagyja el a béľleméný,a bérbeadó illetve képviselője jogosulttá válik arra,
hogy a béľleményeketfelnyissa, az ingőságokat a béľlő költségére e|szá||ítsa, és a bérleménýbiľtokba
vegye. A Béľbeadó azingőságokon törvényes zálogjogot szerez a hátralékos bérleti és használati díj,
valamint a j árulékai erejéig.

A béľletijogviszony báľmilyen megszűnése esetén a Béľlő köteles

32.

Ha a béľleménykorábban a Bérlő székhelyeként vagy telephelyeként a cégbíróságon bejelentésre
kertilt, a béľletijogviszony megszĹĺnésétkövető 15 napon beliil a bérlő köteles azt töľöltetni.

33.

A Béľlő a béľletijogviszony bármely okból történő megszúnése esetén csere béleményekrenem
tarthat igéný. Kártalanításra abban az esetben tarthat igéný, ha a béľletijogviszony _ ńszérőI töľténő
- felmondására a Béľbeadő szerzodésszesése miat kerĺilt sor.
34.

A jelen bérleti szerzőđébennem szabályozott kéľdésekbena lakások és helyiségek béľletérőlszóló
1993. évi LxXVn. töľvény, a nemzeti vagyonról szó|ő 2011. évi CXCVI' törvény, a Polgári

Tcĺrvénykönyv, a Budapest Józsefuárosi Önkoľményzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásráľól szóló 66lf0I2. (XII. l3.) szźtm,ű, valamint az onkormźnyzat tulajdonában álló

üres telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásanak feltételeiľől
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sző|ó 5912011.
irányadóak.

(XI. 07') sztmű önkormányzati

rendelet mindenkori vonatkozó rende|kezései az

35.

Szerződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peren kívüli megállapodással kísérlikmeg
rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a béľleményhelye szerint illetékes bíróság
kizńľólagos illctókcssógót kötik ki.
3ó.

A

Béľlő kijelenti, hogy a je|en szerződésben foglalt kötelęzettségei vállalásära közjegyző e|őtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír a|á' Ez a|apjźn végrehajtásnak van helye. A Béľlő
tudomásul veszi, amennyiben az egyo|dalú kötelezettségvá|la|ási nyilatkozatot a jelen bérleti
szerzodés a|áirásźlt követő 5 munkanapon belül nem teszi meg, az onkoľmányzatnak, illetve a
Béľbeadónak a Béľlő kijelöléséről szóló jognyilatkozatéthoz való kötöttsége megszűnik' a jelen
bérleti szerződés a hatźiyát veszíti'

A Szeľződő Felek kijelentik, hogy a béľleti jogviszonyból mindenkoľ fennálló bérleti díj, közmíĺ díj és
egyéb taľtozás mértékéta Béľbeadó szám|źi, nyi|vántartásai, kcinyvei alapján készült kozjegyzői
okiľatba foglalt ténýanúsítvźnyigazo|ja' amelynek elfogadásara a Felek je|en szerződés aláírásával
kötelezettséget vállalnak'

A Szerződő Felek

megállapodnak abban, hogy a Béľbeadó akózjegyzőtől a teljesítéskötelezettség
lejárata, a bérleti jogviszony megsziĺnése megźi|apitásának ténytanúsítványbafoglalását is kérheti,
amennyiben a bíľósági nemperes e|jźtráshoz eľľe sziikség van.

A

Szerződő Felek a felkén közjegyzonek a titoktartási kötelezettsége a|ő| a felmentést megadják,
abból a célból, hogy a fenti egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozatot, illetve a ténýanúsítváný
elkészítse.

A

Szerződő Felek rögzitk, hogy egyoldalú ktjtelezettségvállalási nyilatkozat és a ténýanúsítvány

költségei a bérlőt terhelik.

37.

A jelen bérleti szerződés akkoľ lép hatźtlyba, ha a Béľtő az ővadékot a Béľbeadónak megťlzette,
valamint a közjegyzőné| az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírta, és abbói egy
példaný a Bérbeadó részéreátadott'
38.

A jelen

bérleti szerződés megkötéséve| a Szerződő felek között a bérlet tźrgyában korábban
esetlegesen létľejött szóbeli vagy írásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve azokat,
amelyek a jeĺen szerződés mellékletétképezik.
39.

A

Szeľződő Felek kijelentik, hogy a béľletiszerződés a|źłírásźrajogosultak' E kijelentésükéľt,
valamint a bérleti szerződésben leírt adatok helyességeeľt teljes anyagi felelősséget vállalnak.
40.

40

A jelen

szeruődés e|vźůaszthatatlanmellék|etet képezi a Béľlő cégkivonata, a|źńrási cimpé|dźnya, a
é ly i igazo|v ány ának é s lakc ímk älý źljźtnak m áso ata.

képv i s előj e szem

I

41.

Je|en szerzodés kilenc (10) számozott oldalból áll és 5 (öĐ eredeti példányban készült. A bérleti
szerződést a Szerződő Felek elolvasás után' mint akaratukkal mindenben megegyeziĺt, jóváhagyólag
íľtď< alá.
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12. számú melléklet

Tájékoztatő a felújításiköltségek elszámolásáról
A

Budapest Józsefuaľosi onkormtnyzat fulajdonában álló bérleménybena bérbeadó helyett
elvégzett munkálatok kĺiltségeinek ęlszámolását, az onkoľmányzat 59l2OI1. (XI. 07.) számu
rendelet 30. $ szabáIyozza. Ez a|apján a béľbevettiskolaętilet és toľnacsaľnok (ingatlanok)
felújítása során a béľbeadó helyett, a bérLő á|tal elvégzett munkálatok kciltségének
elszámolásźra az alábbiak szeľint van lehetőség.

o

Bérbeszámításľa csak a tulajdonos előzetes jőváthagyálsa alapján van lehetőség. Azaz
vagy a benffitásľa kerülő pá|yźzathoz csatoltan,vaEY máĺ a bérleti szerzĺ5đés
megkötését
követően, de a munkálatok megkezdése, megrendelése előtt az onkormźnyzatiĘázkeze|o
Irodához be kell nýjtani az iĺgatlarlok felújításĺáľavonatkozó tételes költségvetést. A
költségvetés elfogadásélrőI, a munkálatok költségeinek béľletidíjba történo bęszánításfuőI
a bérbeadói jogokat gyakoľló Képviselő-tęstiilet dönt. A döntés alapjan meekötött
Bérbeszrámítási megállapodás alapjan történik meg a munkálatok k<jltségeinek
elszámolása'

o A felújításköltségvetésének benyújtása előtt kéľjiik,egyeztessen a Kisfalu Kft

ÖnkoľmányzatiHázkezelő lrodájával, melyek azok a felújítások,amelyeket a bérbeadónak
kell elvégezłlle,így a költségek a bérbęadót terhelik, és melyek azok a munkálatok,
amelyek elvégzése a béľletidőtaľtama alatt a béľlőt terhelik, így ezen költségek
megtérítéséreigény nem nyújtható be a bérbeadó felé. A Lakástcjrvény a|apjtn ezek:

$ (1) A lakás buľkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek
''13.
felújításával' illetőleg azok pótlásával, cseľéjévelkapcsolatos

kaľbantaľttlsával,

költségek viselésérea béľbeadó és a bérlő
megállapodása az lrányađó; megállapodás hianyában akarbantartással és felújítással kapcsolatos költségek a
bér|ót, a pótlással és cseľével kapcsolatos killtségek a béľbeadót terhelik.

(3) Ha a lakásban, a lakásbeľendezésekben, továbbá az épületben, az épi|et központi bęręndezéseiben a bérlő
vagy a vele egyĹittlakó személyek magataľtása miatt kĺĺľkeletkezik, a bérbeadó a bérlőtől a hiba kijavítását
vagy a kár megtérítésétkövętelheti.

Az épület felujítása, illetőleg a vezetékľendszermeghibásodása miatt a lakáson belül sziikséges munkák
elvégzésérőla bérbeadó köteles gondoskodni.
(4)

14. s (1) A bérlő a szeľződésben vállalt kötelezettségét olyan időpontban és módon köteles teljesíteni, ahogy
azt a |akás, i l lető le g a lakĺísberendezések á||ap ota sziiksége ss é te szi.

a szerzőđésbenfoglalt kötelezettségét
felszólíĹísára sem teljesíti, a béľlő a 9. $ (2) bekezdésében szabá|yozottmódonjárhat el.
(2) Ha a bérbeadó a jogszabĹ|ybarr, illetőleg

a bérlő íľásbeli

15. $ (1) A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak, hogy a bérlő a lakást źlta|akítja, korszenĺsíti. A
megállapodásnak taľtalmazria kell azt is, hogy a munkák elvégzésénekköltségei melyik felet terhelik.
(2) Amennyiben az (l) bekezdésben említett munka elvégzésekövetkeztében a lakás komfortfokozata is
megváltozik, az eređetiszęrzőďés móđosításáraakkoľ kerülhet sor, ha a felmęrülő költségeket a bérbeadó
viseli.

/1

'',

16. s (l) A bérbeadó, illetőleg a bérlő az őt teľhelő munkát úgy köteles elvégemi, hogy a lakás, illetőleg más
lakások rendeltetésszęrű haszrálatát - lehetőség szerint. ne akadályozza. Amullkamegkezdéséľől és várható
időtaľtamrĺľól az érdekelt bérlőket előzetesęn éĺesítenikell'

Q) Az életveszélye|háritásához szĺikséges munka a másik fél fęlszólítása nélkiil is elvégeżlető. Enől a
másik felet egyidejűleg értesíteni kell.
A bérlő kotęlęs tĹlmi az épiilet karbantaĺtásával, felujításával, helyreállításáva|, źúa|akításával, bővítésével
és korszeríĺsítésévelkapcsolatos, valamint a bérbeadót és más bérlőt terhelő egyéb munkiák e|végzését,ha
ęzek nem eredményezik a lakás megsemmisüIését.
(3)

17.

s (l) A

szerződés megsziinésekor a bérlő köteles a lakást és a lakásberendezéseket ręndęItętésszeni

hasnĺáIatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.

(2) A felek úgy is megállapodhatnak, hogy a visszaadáskor a lakást és a lakásberendezéseket a bérbeadó teszi
rendęltętésszeni haszrálatľa alkalmassá. Ebben az esetben az ezze| kapcsolatban felmerĺ.ilt költségeket a bérlő
kötęlęs a bérbeadónak megtéríteni.''

oA

Bizottság dĺintéseután a Díjbeszedési Csoport megköti a Béľbeszámításimegállapodást
a bérlővel" ami után kezdődhet csak el a felújítási munkálatok elvégzése, és a költségek
megállapodásban foglalt fęltételek szeľinti elszámolása.

oA

béľlő az á|ta|a e|végzett bérbeadóra tartoző munkákĺól az onkormányzat, mint vevő
részéreszáĺr:/'át állít ki. A bérbeadó a bérbesziímítással lefedett béľletidíjat egyosszegben,
a kovetkező havi szźnĺiáva| egyidejrileg küldi meg a béľlő tészéte. A bérlő ezt követően a
bérbeszámítás időtartamélra, a béľbesziímításlevonása utan fennmaľadt összegnek
megfelelő bérleti díj szám|át kap havonta' melyet köteles határidőľe befizętni.

Kisfalu Kft
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