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ELŐTERJESZTÉS

az Egészségügyi Intézmény által kötendő egyes bérleti
szerződések jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Egészségügyi Intézmény (a továbbiakban: Intézmény) felülvizsgálta bérleti szerződ éseit a
201 7. évre vonatkozóan. Ennek során megállapításra került, hogy tö bb bérl ő nek lej ár a bérleti
szerződése , és hat bérlő esetén a szerződés szerinti éves bevéte l összege meg fo gja haladni az
1.000.000 Ft-ot.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/201 3.(IX.30 .)
önkormán yzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. § (8) bekezdése szerint költségvetési

szerv a használatában álló vagyon hasznosítása során legfeljebb 5 évre összességében 5
millió fo rint bevétel, vagy évi legfeljebb J millió f orint bevétel erejéig köthet szerződést. Ha a
szerződés időtartama az 5 évet, vagy a szerződés szerinti éves bevétel az J millió fo rintot
meghaladja, annak megkötéséhez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
Az Intézmény megküldte az érintett bérl eti
Az érintett
•

bérl ők

a

szerző dések

tervezeteit ( 1-7. melléklet).

következő k :

MED-STÖPSZLI Kft. - gyógyászati segédeszköz forgalmazó. Az üzlethelyiség a
1152 Bp., Rákos út 77/a. sz. alatt tal álható, területe 18 nm, a tervezett éves bevétel

(bérleti díj és rezsiköltség) összege 1.209.600 Ft.
•

MISIM I-HÚ S Kft. - büfé. Az üzlethelyiség a 1152 Bp., Rákos út 77/a. sz. alatt
található, területe 20 nm , a tervezett éves bevétel (bérleti díj és rezsiköltség) összege

1.920.000 Ft.
•

Pesti & Lendvai Látszerész Bt. - látszerész üz let. A z üzlethelyiség a 1152 Bp., Rákos
út 77/a. sz. alatt található, az üzlet területe 18 nm, a tervezett éves bevétel (bérleti díj

és rezsiköltség) összege 1.209.600 Ft.
•

T AMAT IKA Kft. - audiológiai v izsgáló. Az üzlethelyiség a 11 58 Bp., Örjárat u. 1-5.
sz. alatt található, területe 40 nm , a tervezett éves bevétel (bérleti díj és re7..siköltség)

összege 3.624.000 Ft.
•

ABIOSZIRO M Kft. - gyógynövény szaküzlet. Az üzlethelyiség a 1152 Bp., Rákos út
77 /a. szám alatt található, területe 15 nm , a tervezett éves bevétel (bérleti díj és

rezsiköltség) összege 1.008.000 Ft.
•

DE-MAX Kft. - audi ológiai szakrendelés és halló készülék forgalmazó üzlet, két
üzlethelyiséggel. l. számú helyiség a 1152 Bp., Rákos út 77/a. szám alatt található,

2
területe 18 nm , a t ervezett éves bevétel (bérleti díj és r ezsiköltség) összege
4.01 7.6 00 Ft,
•

DE-MAX Kft. - 2. számú hel yiség a 1157 Bp., Zsókavár u. 42-44. szám alatt
található, a tervezett éves bevét el (bérleti díj és r ezsiköltség) összege 4.132.800 Ft.

A bérleti dijak az Intézmény 8. melléklet szerinti önköltségszámításai alapján kerültek
meghatározásra. A bérleti szerződések 1 éves időtartama az Intézmény szerződés kötési
szabályzata alapján került meghatározásra, miszerint „A Bérleti Szerződések 1 évre vannak
kötve, az év közben kötött szerződések december 31-ig szólnak ".
Az 1-7. melléklet szerinti
megfelelnek.

szerződés

tervezetek a vonatkozó jogszabályi

Kérem a tisztelt Képvisel ő-testületet, hogy az
határozati javaslato kat.

előterjesztést

el ő írásoknak

tárgyalja meg, és fogadja el a

()

Budapest, 20 16. október ):~.. „' .

Hajdu László
polgá rmester

Mellékletek:
1. MED-STÖPSZLI Kft-vel kötendő bérleti sze rződés tervezete,
2. MISIMI-HÚS Kft-vel kötendő bérleti szerződés tervezete,
3. Pesti & Lendvai Látszerész Bt-vel kötendő bérleti szerződés tervezete,
4. T AMAT IKA Kft-vel kötendő bérleti szerződés tervezete,
5. ABIOSZIROM Kft-vel kötendő bérleti szerződés tervezete,
6. DE-MAX Kft-vel köte ndő bérleti szerződés tervezete (Rákos út 77/a. telephely)
7. DE-MAX Kft-vel kö tendő bérleti szerződés tervezete (Zsókavár u. 42-44. telephely)
8. önköltség számítás.
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Határozati javaslatok:

A

Ké pvi selő -testül et

úgy dönt, hogy

( 1) jóváhagyja az Egészségügyi Intézmény és a MED-STÖPSZLI Kft . közötti - a
.. . ./20 J 6. iktatószámú e l őterj esztés 1. me lléklete szerinti - bérleti szerződés megkötését.
Határid ő:

F e l e l ős:

20 16. november 8.
polgármester

(2) j óváhagyja az Egészségügyi Intézmény és a MISIMI-HÚS Kft. közötti - a ... -... ./2016.
iktatószámú el őterjesztés 2. melléklete szerinti - bérleti szerződés megkötését.
Határi dő:
Fe l elős :

2016. november 8.
polgármester

(3) jóváhagyja az Egészségügyi Intézmény és a Pesti & Lendvai Látszerész Bt. közötti - a ... ... ./2016. iktatószámú el ő terj esztés 3. melléklete szerinti - bérleti szerződés megkötését.
H atá ridő:
Fel el ős:

2016. november 8.
po lgárm ester

(4) j óváhagyja az Egészségügyi Intézmény és a TAMATIKA Kft. közötti - a .. . -... ./2016.
iktatószámú e l őterjesztés 4. melléklete szerinti - bérleti szerződés megkötését.
Határid ő:

Fe le l ős:

20 16. november 8.
polgánn ester

(5) jóváhagyja az Egészségügyi Intézmény és az A BIOSZIROM Kft. közötti - a .. . - ... ./2016.
iktatószámú el őterj esztés 5. mellék lete szerinti - bérleti szerződés megkötését.
H atáridő:
Fel e lős:

20 16. novem ber 8.
polgármester

(6) jóváhagyja az Egészségügyi lntézmény és a DE-MAX Kft . (Rákos út 77/a. telephely)
közötti - a ... -. . . ./20 16. iktatószámú előterjesztés 6. mellékl ete szerinti - bérleti szerződés
megkötését.
Határidő:
Fe lelős:

20 16. november 8.
po lgármester

(7) j óváhagyja az Egészségügyi Intézmény és a DE-MAX Kft. (Zsókavár u. 42-44. telephely)
közötti - a ... -... ./20 16. iktatószámú előterjesztés 7. melléklete szerinti - bérleti szerződés
megkö tését.
H atáridő :
Fel e l ős :

2016. november 8.
polgármester
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A döntés alapjául szolgáló jogszabálvhelv:
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
3312013.(/X.30.) önkormányzati rendelet 14. § (8) bekezdése.

szabályairól

szóló

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!
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XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye
Főigazgató főorvos

Ikt.sz.:

1152 Budapest, Rá kos út 77./a.

ti!Fax: 5060-138,139

~

E-mail:titkarsag@ xv-eui nt.hu

1601 Bu dapest, Pf. : 65.

50311316-1240

MEES/013

/2016.

Bérleti

S ze r z ődés

Ame ly létrejött egy részről a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye
11 152 Budapest, Rákos út 77/a, Képvi se lő: Dr. Só lyom Olimpia fő i gazgató főorvos/, mint Bérbeadó,
másrészről

Értesítési név, cím: lzik-Mari o n Mária
év: MED-STÖPSZLI Kft.
1202 Budapest, Emőke utca 3 1.
Képvi se l ő: lzik Marton Mária ügyvezető
Telefon:
Reinitz Andrea üzletvezető 20/9 10-5047
Adószám: 126671 10-2-43
Cégjegyzéksz.: 0 1-09-697537
mint Bérlő között az a lábbiak szerint:

1.

Bérbeadó bérbe adja, Bérl ő pedig bérbe vesz a Bérbeadó kezelésében l évő 1152 Bp. Rákos út
2
77/a. o rvosi rendel ő telephelyén 18 m területet gyógyászati segéd eszközök forga lmazása,
gyógy- és kényelmi lá bbelik forgalmazása tevékenység céljából.

2.

Bérlő

a bérelt területet a 1. pont szerint engedélyezett tevékenységre használhatja oly módon,
hogy a tevékenység nem akadályozhatja a Bérbeadó műk ödését, alapfeladatainak ellátását.

3.

Bérlőt

jelen Bérleti Szerződés nem mentes íti az egyébként általa működtetett tevékenységhez
szükséges hatósági és telephelyi e ngedélyek beszerzése alól.

4. A B érl ő köteles a bérlet fennáll ása alatt az ingatlant rendeltetésszerűen használni, karbantartani .
A bérelt terü let karbantartásával kapcsolatos valamennyi kö ltség a Bérlőt terhel i.
5. A Bérlő a bérleti jogviszony fenná llásának ideje a latt j ogosult a kij elölt helyen - kizárólag
Bérbeadóval egyeztetve - cégtá bláj át elhelyezni.
6.

Bér l ő

az 1. pontban leírt bérlemény használatáért az alábbi térítés i díjakat köteles Bérbeadó
számlája alapján határid őre átuta lni.

>
>
>
>

Bérleti díj : 5.000,-Ft/nm/hó (a dómentes), azaz 90.000,-F t/hó (adómentes)
Közüzemi átalány : bruttó 10.800,-Ft/hó
M indösszesen : 100.800,-Ft/hó
Telefonszámla: a té nylegesen felmerült használatot külön számla alapj án kell megtéríteni.

7. Felek a jelen Bérleti Szerződést 2017. január 1-töl 201 7. december 3 1-ig terjedő határozott
időre kötik. A Bérlő a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnésekor - ha a felek másként nem
állapodnak meg - rend e l tetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Bérbeadónak
visszaadni.

8.

Bérlő köteles a Bérbeadónál érvényes rendet, munka- és balesetvédelmi szabályokat, továbbá a
vagyonvédelemme l kapcsolatos rendelkezéseket maradéktalanul betartani.

9. A bérelt területen tárolt, a Bérl ő tulajdonát
Bérbeadó nem tartozik fel e l ősségge l.

eszközökben

keletkező

esetleges károkért

- j elen Bérleti Szerződésben engedélyezett - forgalm ának,
illetve gazdasági tevékenységének csökkenése esetén bérleti díj csökkentésére vagy fizetési
halasztásra. Bérlő a bérlet bármely o kbó l történő megszűnése esetére csere helyiségre nem

10. Bérbeadó nem

kötelezhető B érl ő

képező

j ogosult. Bérlő a bérleményben bármely beruházást, átalakítást csak a Bérbeadó előzetes , írásos
engedélye alapj án végezhet, azzal, hogy a beruházás, átalakítás értékét vagy költségeit a bérleti
díjba vagy egyéb fizetési kötelezettségébe nem számíthatja be. valamint, ezek ell entételezésére a
bérlet báimely okból történő megszű nése esetén sem jogosult. A bérlemény állagának sérelme
né lkül el nem távolítható bérlői beruházások a bérlet megszűnésekor térítésmentesen a Bérbeadó
tulajdonába kerülnek, míg az áll ag sérelme nélkül el távolítható beruh ázásokat, fe lszereléseket
Bérlő jogosult és köteles jelen Bérleti Szerződés megszűnésekor a bérl em ényből eltávolítani.
11 . Bérbeadó j ogosult jelen Bérleti Szerződés t , az abban fog lalt megá llapodások megsértése, illetve
a 30 napot meghaladó fi zetési késedelem esetén azonnali hatáll yal felmonda ni .
12. Bérlő bármely fizetési késedelme esetére a Ptk. szerint gazdálkodó szervezetek között irányadó
késedelmi kamat fizetésére kötelezhető, a késedelem első napjától.

13. A jelen Bérleti S zerződés ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. , valamint Budapest Fővái·os
XV. kerü leti Önkormányzat Képvise l ő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önko1mányzati rendelet rendelkezései az
irányadók.
14. Jelen Bérleti Szerződés 2 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, amit a
Felek elo lvasás és értel mezés utái1, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, j óváhagyólag
aláírtak.
Budapest, 2016 .. „

„„

Dr. Sólyom Olimpia

Izik-Marton Mária

főigazgató főorvos

ü gyvezető

Bérbeadó

Bérl ő

Budapest, 2016.

„„„„„„„

Rádics Andás
gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző
Budapest, 2016.

„ „ „ „ „ „ „ „ . ... „ ... .. .

A szerződés megkötését Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Képvisel ő-testületének „ „ „ „ „ „ „ . „ „ „ . „ sz. határozata alapján jóváhagyo m:

Hajdu László
polgármester
Ellenjegyző:

dr. Lamperth Mónika
jegyző

XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye
Főigazgató főorvos

lkt. z.:

1152 Budapest, Rákos út 77./a.

ti/Fax: 5060-138,139

~

E-mail :titkarsag@xv-euint.hu

1601 Budapes t, Pf.: 65.
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Bérleti

Szerződés

Ame ly létrejött egyrészről a Bud a pest Főváro s XV. ker. Önkormá nyzat Egészségügyi Intézménye
/ 11 52 Budapest, Rákos út 77/a, Képvi sel ő: Dr. Só lyo m Olimpia főigazga tó főorvos/, mint Bérbeadó,
más részrő l

év: M ISIMI-H ÚS Kft.
Képvi se l ő: Mészáros Im re ü gyvezető
Cégjcgyzsz.: 0 1-09-998035
Adószám: 24254076-2-42

Értes ítési név, cím: Mészáros Imre
1155 Bp. , Szent korona útja 27.
Telefon:

4 18-2686

mi nt Bérlő között az a lábbiak szerint:
1.

Bérbeadó bé rbe adj a, Bérlő pedig bé rbe vesz a Bérbeadó keze lésében l évő 1152 Bp„ Rákos út
2
77 la. orvos i rendelő te lephelyén 20 m te rül ete t büfé üzemeltetés célj ából.

2.

Bérlő a bére lt te rüle tet a 1. po nt szerin t e ngedé lyezett tevéken ységre használhatja o ly módon,
hogy a tevékenység nem a kadályozhatja a Bérbeadó m ű k ödését, a lapfeladatainak e llátását.

3.

Bérlőt jelen Bérl eti Szerződés nem 1nentes íti az egyébként általa működte tett tevékenységhez
szük séges hatósági és telephe ly i e ngedélyek beszerzése a ló l.

köteles a bérl et fen nállása a la tt az ingat la nt re n deltetésszerűen hasz náln i, karbantartani.
A bérelt terület karbantartásáva l kapcsolatos vala me nnyi költség a Bérlőt te rhel i.

4. A

Bérlő

Bérlő a bérleti j ogviszony fen ná ll ásának ideje a latt jogosult a kijelölt he lyen - k izárólag
Bérbeadóval egyeztetve - cégtábláját e lhe lyezn i.

5. A
6.

Bérl ő az 1. pontban leírt bérlemén y haszná latáért az a lábbi té rítés i díjakat kö teles Bérbeadó
számláj a a lapján határi dő re átutalni.

,..
).,..
,..

Bé rleti díj : 5.000,-Ft/nm/hó (adóm entes) , azaz 100.000,-Ft/hó (adómentes)
Közüzemi áta lá ny: bruttó 60.000,-Ft/hó
Min dösszesen : 160.000,-Ft/hó
Telefonszám la: a ténylegesen fe lmerül t használatot külön számla a lapján kell megtéríteni.

7. Fe lek a jelen Bérleti

Szerződ és t

2017. január

l -tő l

201 7. december 31-ig

terjedő

határozott
id ő re kötik. A Bérlő a helyiséget a bérlet i jogviszony m egszűnések o r - ha a felek másként nem
á ll apodnak meg - rende ltetésszerű haszná latra alkalmas állapotban köteles a Bérbeadónak
vis zaadni . Bérbeadó a Bérlemény birtokát Bérl ő részére a bérlet kezdő napján adja át.

8.

Bérlő

köte les a Bérbeadóná l é rvényes rendet, munka- és ba lesetvédelm i szabályokat, továbbá a
vagyonvédelem me l kapcsolatos rendelkezéseket maradéktalanul beta rtani .

9 . A bére lt területen táro lt, a Bérl ő tulaj donát képező eszközökben ke l etkező esetleges károké rt
Bérbeadó nem ta rtozik fe le l ősségge l.

l 0. Bérbeadó nem kötelezhető Bérlő - jelen Bérle ti Szerződésben engedélyezett - forgalmának,
illetve gazdasági tevéken ységének csökkenése esetén bérleti díj csökkentésére vagy fizetési
halasztásra. Bérlő a bérlet bármely okból tö 11énő megszünése esetére csere helyiségre nem
jogosult. Bérlő a bérleményben bármely beruházást, átalakítást csak a Bérbeadó e l őzetes, írásos
engedélye alapján végezhet, azzal, hogy a beruházás, átalakítás értékét vagy költségeit a bérl eti
dij ba vagy egyéb fizetés i kötelezettségébe nem számíthatja be, valamint, ezek ellentételezésére a
bérlet bármely okbó l tö rténő megszűnése esetén sem j ogosult. A bérl emény állagának sérelme
nélkül el nem távolítható bérlői beruházások a bérlet megszűnésekor térítésmentesen a Bérbeadó
tulajdonába kerülnek, míg az állag sérelme nélkül eltávolítható beruházásokat, felszereléseket
Bérlő j ogosult és köteles jele n Bérleti Szerződés megszűnéseko r a bérlem én yből eltávolítani .
Szerződést, az abban foglalt megállapodások megsértése, ille tve
a 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén azonnali hatállyal fe lmondani .

11. Bérbeadó j ogosult j elen Bérleti
12.

Bérlő bármely fizetési késedelme esetére a Ptk. szerint gazdálkodó szervezetek között irányadó
késedel mi kamat fizetésé re kötel ezhető, a késedelem el s ő napjától.

13 . A jelen Bérl eti Szerződésben nem szabályozott kérdésekbe n a Ptk., valamint Budapest Főváros
X V. kerületi Önkormányzat Képv iselő-testü l etének az Önkormányzat vagyonáró l és a
vagyongazdálkodás szabályairó l szóló 33/2013 . (IX.30.) önkormányzati rendelet rendelkezései
az irányadók.
14. Jelen Bérleti Szerződés 2 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, amit a
Felek elolvasás és értelmezés után, m int akaratukkal minde nben megegyezőt, j óváhagyó lag
aláírtak.

Budapest, 2016 . ..... .

Dr. Sólyom Olimpia

Mészáros Imre

főigazgató főorvos

ü gyvezető

B érbeadó

B érlő

Budapest, 2016.

Rádics Andás
gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző
Budapest, 2016 . ...... ... ............ . ... .. .
A szerződ és megkötését Budapest Fővá ros XV. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének ........................ sz. határozata alapján jóváhagyo m:

Hajdu László
polgá rmester
E llenjegyző:

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Főigazgató főorvos
1152 Budapest, Rákos út 77./a.

tr /Fax: 5060- 138, 139

IEl 1601 Buda pest, Pf.: 65.
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Bérleti

Szerződés

Amely létrej ött egyrés zrő l a Budapest Főváros XV. ker. Önkorm ányzat Egészségügyi Intézménye
/1 152 Buda pest, Rákos út 77/a, Képvi sel ő : Dr. Sólyo m Olimpia fő i gazgató főo rvos/, mint Bérbea dó,
másrészrő l

év: Pesti és Lendvai Látszerész Bt.
Lendvai Eszter ügyveze tő
Adószám : 236 11357-2-11
Cégjegyzékszám : l 1-06-00 13 99
mint Bérlő között az alábbiak szerint:
Képv i se l ő :

Értesítési név, cím: Lendvai Eszter
2541 Lábatlan, Rákóczi út 138- 140.
Te lefon:
30/273-9875

1. Bérbeadó bérbe adj a, Bérlő pedig bérbe vesz a Bérbeadó keze lésében
77/a. o rvosi rendel őben 18 m 2 területet optikai üzlet üzeme ltetésére.

2.

B érl ő

3.

B é rlőt

lévő

1152 Bp. Rákos út

a bérelt terül etet a 1. po nt szerint engedé lyezett tevékenységre használhatja oly módon,
hogy a tevékenység nem akadályozhatja Bérbead ó müködését, alapfe ladatainak e llátását.

je len Bérleti Szerződés nem mentesíti az egyébként általa müködtetett tevékenységhez
szükséges hatósági és telephelyi engedélyek beszerzése al ó l.
Bérlő köteles a bérlet fenná llása al att az ingatlant rende l tetésszerűe n használ ni , karbantartani.
A bérelt terület karbantartásával ka pcsolatos valamennyi költség a B é rlő t terheli .

4. A

B érl ő a bérleti jogv iszony fennáll ásának ideje alatt jogosul t a kijelö lt he lyen - kizárólag
Bérbeadóval egyeztetve - cégtábláj át elhelyezni.

5. A
6.

B é rl ő

az 1. po ntban leírt bérlemény használatáért az alábbi térítési d íjakat köteles Bérbeadó
számláj a alapján határidőre átutalni.

>
>
>
>

Bérleti díj: 5.000,-Ft/nm/hó (adómentes), azaz 90.000,-F t/hó (adómentes)
Közüzemi átalány: bruttó 10.800,-Ft/hó
Mindösszesen: J 00.800,-Ftfhó
Telefonszámla: a té nylegesen felm erült használatot külön szám la alapj án kell megtéríteni.

7.

Felek je len Bérleti S zerződés t 2017. január l-től 2017. december 31-ig terjedő határozott időre
kötik. A Bérlő a hel yiséget a bérleti j ogviszony megszű nések or - ha a fe lek másként nem
állapodnak meg - rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Bérbeadónak
visszaadni . Bérbeadó a Bérlem ény birtokát B érl ő részére a bérlet kezdőnapj án adja át.

8.

Bérlő

köteles a Bérbeadónál érvényes rendet, munka- és balesetvédelm i szabályokat, továbbá a
vagyonvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket maradéktalanul betartani .

9. A bére lt területen tárolt, a Bérlő tulaj donát
Bérbeadó nem tartozik fe l e l ősséggel.

képező

eszközökben

ke l et kező

esetleges károkért

kötelezhető B é rlő - j elen Bérleti Szerződ ésbe n engedélyezett - forgalmának ,
illetve gazdasági tevéke nységének csökkenése esetén bérleti d íj csökkentésére vagy fi zetési
halasztásra. Bérlő a bérlet bármely o kbó l tö rtén ő m egszű nése esetére csere helyiségre nem
jogosult. Bérlő a bérleményben bárm ely beruházást, átalakítást csak a Bérbeadó e l őzetes, írásos
engedé lye alapj án végezhet, azzal, hogy a beruházás, átalak ítás értékét vagy kö ltségeit a bérleti

10. Bérbeadó nem

díjba vagy egyéb fizetési kötelezettségébe nem számíthatja be, valamint, ezek ellentételezésére a
bérlet bármely okból törté nő megszűnése esetén sem j ogosult. A bérlemény á llagának sérelme
nélkü l el nem távolítható bérlői beruházások a bérlet megszűnésekor térítésmentesen a Bérbeadó
tulajdonába kerülnek, m íg az állag sérelme nélkül eltávolítható beruházásokat, felszereléseket
Bérlő jogosult és köteles jelen Bérleti Szerződés megszűnésekor a bérleménybő l el távolítani.
11. Bérbeadó j ogosult jelen Bérleti Szerződést, az abban foglalt megállapodások megsértése, illetve
a 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén azonnali hatállyal fe lmondani.

12 .

Bérlő

bármely fi zetési késedelme esetére a Ptk. szerint gazdálkodó szervezetek között irányadó
késedelmi kamat fizetésére kötel ezhető, a késedelem első napj ától.

13. A jelen Bérleti Szerződés ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valam int Budapest Főváros
XV. kerületi Önkormányzat Képv i selő-testül etének az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/20 13. (IX.30.) önkormányzati rendel et rendelkezései
az irányadók.
14. Jelen Bérleti Szerződés 2 egymással mindenben megegyező eredeti pé ldányban készü lt, ami t a
Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező t, jóváhagyólag
aláírtak.
Budapest, 2016.

„ „ „ „ „ „ „ „ .. „ „ .

Dr. Sólyom Olimpia

Lendvai Eszter

főigazgató főorvos

ügyvezető

Bérbeadó

Bérlő

Budapest, 2016.

„ „ „ „ „ .. ..

Rádics Andás
gazdasági igazgató
pénz ügyi ellenjegyző

Budapest, 2016.

„ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „ . „

A szerződés megkötését Budapest Fővá ros XV. kerületi Önkormányzat
Képviselő-tes tületének „ „ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ . sz. határozata alapján jóváha gyo m:

Hajdu László
polgármester
E llenjegyző:

dr. Lamp erth Mónika
jegyző
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Bérleti

Szerződés

Amely létrejött egyrészrő l
év: Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézm énye
Szék hely: 1152 Budapest Rákos u. 77/a.
Adószám: 155 15 139-2-42
Képv i se l ő: Dr. Sólyom Olimpi a főigazgató főorvos
mint Bérbeadó, m ás részről
év: T AMA TIKA Kft
Székhely: 111 5 Budapest Petzvál József u. 22/ A
Adószám: 13309677-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-878327
Képv i selő:
émeth Péter ügyvezető
Kapcso lattartó: Dr. Velich Attila Telefon: 06 70 38 1-0940
mint Bérlő között az alábbiak szeri nt:
1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe vesz a Bérbeadó kezelésében l évő
r 1158 Őrjárat u. 1-5. Szakorvosi rendelő
Te lephelyén 20 + 20 m2 helyiséget a mel lékelt leltár szeri nti berendezési tárgyakkal és
m űszerekkel együtt audiológiai vizsgálatok és hallókészülék forga lmazása céljából.
2.

Bérlő a bérelt terül etet a 1. pont szerint engedélyezett tevékenységre használhatj a oly módon,
hogy a tevékenység nem akadályozhatja a Bérbeadó működ ését, alapfe ladatainak ell átását.

3.

B é rlőt

e Bérleti Szerződés nem mentesíti az egyébként általa
szükséges hatósági és telephelyi engedélyek beszerzése alól.

4. A

működ tetett

tevékenységhez

B érlő

köteles a bérlet fennállása alatt az ingatl an t és berendezés i tárgyait a használatába adott
együtt rendeltetésszerűen használni, karbantartani. A bérelt terület karbantartásával
kapcsolatos valamennyi költség a Bérlőt terheli.

m űszerekke l

5. A Bérl ő a bérleti jogviszony fennáll ásának ideje alatt jogosult a kijelölt helyen - kizárólag
Bérbeadóval egyeztetve - cégtábláját elhelyezni.
6.

Bérlő az 1. pontban leírt bérl emény használatáért az alábbi térítési díj akat köteles Bérbeadó
számlája alapj án határid őre átutalni.

>~

~

Bérleti díj: 6.700,-Ft/nm/hó (adómentes), azaz 268.000,-Ft/hó (adómentes)
Közüzemi átalány : bruttó 34.000,-Ft/hó
Mindös zescn : 302.000,-Ft/hó

7. Felek a jelen Bérleti Szerződés t 2017. január l-től 2017. december 31-ig terj edő i dőszakra
kötik. A Bérlő a helyiséget a bérleti jogviszony m egszű n ésekor - ha a felek másként nem
áll apod nak meg - rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a mellékelt leltár szerinti
berendezési tárgyakkal és mű szerekke l együtt köteles a Bérbeadónak visszaadni .

8.

Bérlő

köteles a Bérbeadónál érvényes rendet, munka- és balesetvédelmi szabályokat, továbbá a
vagyonvédelemmel kapcso latos re ndelkezéseket maradékta lanul betartani .

9. A bérelt területen tárolt, a Bérlő tulaj donát
Bérbeadó nem tartozik fe l el ősséggel.

ké pező

eszközökben

kele t kező

esetleges károkért

10. Bérbeadó nem kötelezhető Bé rl ő - jelen Bérleti Szerződés ben engedélyezett - forgalmának,
illetve gazdasági tevékenységének csökkenése esetén bérleti díj csökkentésére vagy fizetési
halasztásra. Bérlő a bérlet bármel y okbó l történő megszűnése esetére csere helyiségre nem
jogosult. Bérlő a bérleményben bármely beruházást, átalak ítást csak a Bérbeadó előzetes, írásos
engedélye alapján végezhet, azzal, hogy a beruházás, átalakítás értékét vagy költségeit a bérleti
díjba vagy egyéb fizetési köte lezettségébe nem számíthatja be, valami nt, ezek ellentételezésére a
bérlet bármely okból történő megszűnése esetén sem j ogosult. A bérlemény állagának sérelme
nélkül el nem távolítható bé rlő i beruházások a bérl et megszűnéseko r térítésmentesen a Bérbeadó
tulajdo nába kerü lnek, míg az állag sérelme nélkül eltávolítható beruházásokat, felszereléseket
Bérlő j ogosult és köteles jelen Bérleti Szerződés megszűnésekor a bérleményből eltávolítani.

11. Bérbeadó jogosult jelen Bérleti Szerződést, az abban fog lalt megállapodások m egsértése, illetve
a 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén azonnali hatállyal fe lmondani.
12.

B érlő

bármely fi zetési késedelme esetére a Ptk. szerint gazdál kodó szervezetek között irányadó
késedelmi kamat fizetésére kötel ezhető, a késedel em első napjától.

13. A jelen Bérleti Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk„ valamint Budapest Főváros
XV. kerületi Önkormányzat Képv i selő-tes tüle tének az Önkorm ányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairó l szóló 33/201 3. (IX .30.) önkorm ányzati rendelet rend elkezései
az irányadók.
14. Jelen Bérleti Szerződés 2 egymással minden ben megegyező eredeti példány ban készült, amit a
Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben m egegyezőt. j óváhagyó lag
aláírtak.
Budapest, 2016 . ....

Dr. Sólyom Olimpia

Németh Péter

főigazgató főorvos

ügyvezető
Bérlő

Bérbeadó
Budapest, 2016.

Rádics Andás
gazdasági igazgató
pénzügyi ell enj egyző

Budapest, 2016 . .. . ................... .. ... .
A szerződés megkötését Budapest Fővá ros XV. kerü leti Önkormányza t
Kép v iselő-tes tületének ... . ..... . ........ . ..... sz. határozata alapján jóváhagyom:

Hajdu László
polgármester

Ellenjegyző:

Dr. Lampcrt Mónika
jegyző

XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye
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Bérleti

Szer z ődés

A mely létrej ött egyrészről a Budapest Fővá ros XV. ker. Önkormányzat E gészségügyi Intézménye
11152 Budapest, Rákos út 77/a, Képvise lő: Dr. Sólyom Olimpia főigazgató főorvos/, mint Bérbeadó,
másrészrő l

Név: ABIOSZIROM Kft.
Képv i se l ő: Bodor István
Adószám: 25332337-2-41
mint

Bérlő

Értesítési cím: 1039 Bp. Barátpatak u. 6/C.
Telefon: 06-30/253-9243

között az alábbiak szerint:

1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kezelésében lévő
>- 11 52 Bp. Rákos út 77/a. orvos i rendel ő
telephel yén 15 m 2 területet gyógy növény és gyógyhatású készítmények forgalmazása
tevékenység céljából.
2.

B érl ő a bérelt területet a 1. pont szerint engedélyezett tevékenységre használhatja o ly módon,
hogy a tevékenység nem akadályozhatja a Bérbeadó m űködését, alapfeladatainak ellátását.

3.

Bérlőt

jelen Bérleti Szerződés nem mentesíti az egyébként általa
szükséges hatósági és telephelyi engedélyek beszerzése alól.

működtetett

tevékenységhez

4. A Bérlő köteles a bérlet fennáll ása a latt az ingatlant rendeltetésszerűen használni, karbantartani.
A bérelt terü let karbantartásával kapcsolatos valamennyi költség a Bérlőt terheli.
5. A Bérlő a bérleti jogviszony fen11állásának ideje alatt j ogosult a kijelölt helyen - kizárólag
Bérbeadóval egyeztetve - cégtábláját elhelyezni.
6.

Bérlő az 1. pontban leírt bérlemény használatáért az alábbi térítési díjakat köteles Bérbeadó
szám lája alapján határidőre átutalni. A Bérbeadó j ogosult a tárgyhónapot m ege lőző 10-ig a
szám lát kiállítani, amelyet B érl ő a tárgyhót m ege l őző 25 -ig köteles kiegyenlíteni a Bérbeadó
OTP-nél vezetett 11784009- 15515 139 számú szám láj ára. Az első havi bérl eti díj fizetése
tárgyhó napban történik.
>"--

>>"->"--

Bérleti díj: 5.000,-Ft/nm/hó (adómentes), azaz 75.000,-Ft/hó (adómentes)
Közüzemi átalány: bruttó 9.000,-Ft/hó
Mindösszesen: 84.000,-Ft/hó
Telefonszámla : a ténylegesen felmerült használatot külön számla alapján kell megtéríteni.

7. Felek a jelen Bérleti Szerződés t 2017. január l-től 201 7. december 31-ig terj edő határozott
i dőre kötik. A Bérlő a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnéseko r - ha a fe lek másként nem
állapodnak meg - rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Bérbeadónak
v isszaadni.

8.

Bérlő

köteles a Bérbeadónál érvényes rendet, munka- és balesetvédelmi szabályokat, továbbá a
vagyonvédelemmel kapcso latos rendelkezéseket maradéktalanul beta11ani.

9. A bérelt területen tárolt, a Bérl ő tulajdonát
Bérbeadó nem tartozik fele l ősséggel.

képező

eszközökben

kel etkező

esetleges károkért

10. Bérb eadó nem kötelezhető Bérlő - jelen Bérleti Szerződésben engedélyezett - forga lmának,
illetve gazdasági tevékenységének csökkenése esetén bérleti díj csökkentésére vagy fi zetés i
halasztásra. Bé rl ő a bérlet bármely okbó l történő megszűnése esetére csere helyiségre nem
jogosult. Bé rlő a bérlemé nyben bánnely beruházást, átalakítást csak a Bérbeadó előzetes, írásos
engedélye alapján végezhet, azzal , hogy a beruházás, átalakítás értékét vagy kö ltségeit a bérleti
díjba vagy egyéb fizetési kö telezettségé be nem számíthatja be, valamint, ezek ellentételezésére a
bérlet bárme ly okból történő megszűnése esetén sem jogosul t. A bérlemény állagának sérelme
nélkül el nem távolítható bérlői beruházások a bérlet megszűné sekor térí tésmentesen a Bé rbeadó
tulajdonába kerülnek, míg az állag sérelme nélkül eltávolítható beruházásokat, felszereléseket
Bérl ő jogosul t és köteles j elen Bérleti Sze rződés megszünésekor a bérl eményből eltávolítani.
11. Bérbeadó j ogosult jelen Bérleti S zerződést, az abban foglalt megál lapodások megsértése, illetve
a 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén azonnal i hatállyal fe lm ondani.
12.

Bérlő bármely fizetési késedelme esetére a Ptk. szerint gazdálkodó szervezetek között irányadó
késedelmi kamat fizetésére kötelezhető, a késedelem e l ső napjától.

13. A jelen Bérleti Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. , valami nt Budapest Főváros
XV . kerületi Önkormányzat Képvi se l ő-testületé nek az Önkormányzat vagyonáró l és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. ( IX.30.) önkormányzati rendelet rendelkezései az
irányadók.
14. A bérletbe adott helyiség további albérletbe adása nem lehetséges.
15. Jelen Bérleti Szerződés 2 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, am it a
Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal m indenben megegyezőt, jóváhagyólag
aláírtak.

Budapest, 201 6.

„ . „ „ „ „ „ „ „ „ „ . • •.•

Dr. Sólyo m Olimpia

Bodor István

főigazga tó főorvos

Bérb eadó

Bé rl ő

Budapest, 201 6. ..... . ..... . .. .. . ... . .. .. . .. . .

Rádics Andás
gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző
Budapest, 2016 . ... . .... .. .. . ........ .... .. .
A szerződés megkötését B ud apest Fővá ros XV. kerületi Önkormányzat
Képv isel ő -testületén e k . . . ..... .. .. ............ sz. határozata alapj án jóváhagyom :

Hajdu László
polgá rm ester
Ellenj egyző:

dr. Lamperth Mónika
jegyző

XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye
Főigazgató főorvos
1152 Budapest, Rákos út 77./a.

tr /Fax:

BI 1601 Budapest, Pf.: 65.

E-mail: titkarsag@xv-eu int.h u

5060-138,139
50311316-1240
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Jkt.sz.:

Bérleti

Szerződés

Am ely létrej ött egyrészrő l
Név: Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye
Székhely: l 152 Budapest Rákos u. 77/a
Adószám: 155 15 139-2-42
Képvisel ő : Dr. Sólyom Olimpia fő i gazgató főorvos,
mint Bérbeadó,
m ás részrő l

Név: DE -MAX Kft.
Székhe ly: 1073 Budapest, Akácfa u. 54.
Te lefonszám: kapcsolattartó Erdélyi Erika 30/472-4824
Adószám: 12 176704-2-42
Képvise l ő: Fási Péter cégvezető, Spiczmüll er Szabolcs ügyvezető
mint

Bérlő

között az alábbiak szerint:

1. Bérbeadó bérbe adj a, Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kezelésében
);;>1152 Bp. Rákos út 77/a. Szakorvos i rend e l ő

lévő

telephelyén 14 + 4 m 2 helyiséget audiológiai szakrendelés és hallókészülék forgalmazása
céljából. A Bérbeadó jelen Bérleti Szerződés időtartam a alatt heti 3 órában lehetőséget biztosít
arra is, hogy Bérlő a S zakrendel ő III. emeletén működő O rr-fü l-gégészeti szak rendelőjét igénybe
vegye OEP által nem finanszírozott audiológiai szakrendelés célj ábó l.

2.

3.

Bérlő

a bérelt területet a 1. pont szerint engedélyezett tevékenységre használhatj a oly módon,
hogy a tevékenység nem akadályozhatj a a XV . ker. Egészségügyi Intézmény m űködését,
alapfeladatainak el látását.
Bérlőt

e Bérleti S zerződés nem mentesíti az egyébként általa
szükséges hatósági és telephelyi engedélyek beszerzése alól.

m űk ödtetett

tevékenységhez

Bérlő és Bérbeadó kij e lentik, hogy am ennyiben az audiológiai szakrendelésre az Egészségügyi
Intézmény az OEP-el szerződ ést tud kötni , az ez irányú együttműködésre felek készek új
szerződ ést kötni.

4. A Bérlő köteles a bérlet fennállása alatt az ingatlant re nde ltetésszerűen használni , karbantartani .
A bére lt terület karbantartásával kapcsolatos valame1myi kö ltség a Bérlő t terheli.
5. A Bé rl ő a bérleti j ogviszony fennállása ideje alatt jogosult a kijelölt helyen - ki zárólag
Bérbeadóval egyeztetve - cégtábláját elhelyezni .
6.

Bérl ő az 1. pontban leírt bérlemény használatáért az alábbi térítés i díjakat köteles Bérbeadó
szám lája alapján határidőre átutalni. Bérleti díj: 18.000-Ft/nm/hó, azaz 324.000,-Ft/hó
(Mentes az adó alól)
~

Közüzemi átalány: 10.800,-Ft/ hó (Mentes az adó alól), mely tartalmazza a bé rlemé nyre
eső közüzemi díjakat, valamint a bérelt területen kívüli takarítás és ingatlanő rzés költségeit.

>-

Mindösszesen: 334.800-Ft/hó (Mentes az adó alól)

A bérbeadó a díjakat minden év j anuár 1. napjától
mértékével jogosult növelni.

kezdődően

a KSH által közzétett infl áció

7. Felek a j elen Bérleti Szerző d és t 2017. január l-tő l 201 9. december 3 1-ig terjedő határozott
id őre kötik. A Bé rlő a helyiséget a bérl eti j ogviszony megszűnésekor - ha a felek másként nem
álla podnak meg - rende l tetésszerű használatra alkalmas állapotban kötel.es a Bérbeadónak
visszaadn i.
8.

B érl ő köteles az Intézmé nyben mindenkor hatályos rendet, munka- és balesetvédelmi
szabályokat, továbbá a vagyonvéde lemmel kapcsolatos rendelkezéseket maradéktalanul
betartani.

9.

A bérelt terü leten tárolt, a B érlő tulajdonát
Bérbeadó nem tartozik fe l e l őségge l.

képező

eszközökben

keletkező

esetleges károkért

köte lezhető B érl ő - e Szerződésben engedélyezett - forgalmának , illetve
gazdasági tevékenységének csökkenése esetén a bérleti díj csökk entésére vagy fizetési
halasztásra. B é rlő a bérlet bármely okbó l tö rténő me gszűnése esetére csere helyiségre nem
jogosult. Bérlő a bérlemé nyben báJmely beruházást, átalakítást csak a Bérbeadó előzetes, írásos
engedélye alapján végezhet, azzal, hogy a beruházás, átalakítás értékét vagy kö ltségeit a bérleti
díjba vagy egyéb fi zetési kötelezettségébe nem számíthatja be, valamint, ezek e llentételezésére a
bérlet bárme ly okból történő m egszűnése esetén sem jogosult. A bérlemény állagának sérelme
nélkül el nem távolítható bérl ői beruházások a bérlet megszűnésekor térítésmentesen a Bérbeadó
tulajdo nába kerülnek, míg az ál lag sérelme nélkül eltávolítható beruházásokat, fel szereléseket
Bé rlő j ogosult és köteles jelen Bérl eti Sze rződés megszűnésekor a bérl em é nybő l eltávolítan i.

10. Bérbeadó nem

11. Bérbeadó jogosult e Bérleti Sze rződést, az abban foglalt megállapodások megsértése, il letve a
30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén azonnal i hatállyal felm ondan i.
12.

B é rl ő bármel y fi zetési késedelm e esetére a Ptk. szerint gazdálkodó szervezetek között irányadó
késedelmi kamat fi zetésére kötel ezhe tő, a késedelem e l ső napjától.

13. A jelen Bérleti Szerződés ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. , valamint Budapest Fővá ros
XV. kerületi Önkormányzat Képvi se l ő- testületének az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szó ló 33 /201 3. (IX.30.) önkormányzati rende let rendelkezései
az irán yadók.

14. Jelen Bérleti S zerződés 3 egymással m indenben m egegyező eredeti példányban készült, amit a
Felek elolvasás és érte lmezés után, mint akaratukkal m indenben me gegyezőt, j óváhagyólag
aláírtak.

Buda pest, 201 6 .. .... . .. .. „.„.

Dr. Sólyom Olimpia
fő i gazga tó főorvos

Bérbeadó

Fási Péter

Spiczmüller Szabolcs

c égvezető

ü gyvezető

Bérl ő

Bé rl ő

Budapest, 201 6.

R ádics And ás
gazdasági igazgató
pénzügyi ellenj egyző

Buda pest, 2016.

„ . . „ „ „ „„„„ „„„„„

A sze rződ és megkötését Buda pest Fővá ros XV. kerületi Önkorm ányzat
Képvisel ő-tes tületén ek „ „ . . „ „ „ „ „ „ „ „ „ sz. ha tá rozata alapján jóváhagyom:

Hajdu L ászló
polgárm ester
E llenj egyző :

„ . . . . •••••• • ••• •• . . ..• .. ••• . „

Dr. La mp ert Mó nika
jegyző

X V. ker. Önkormányzat E gészségügyi Intézménye
Főigazgató főorvos
1152 Buda pest, Rá kos út 77./a.
12l 1601 Budapes t, Pf.: 65.

lkt.sz.:

ti/Fax: 5060-138,139
E-ma il: titkarsag@xv-euint. hu

503113 16· 1240

...
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Bérleti

S z er z ődés

Amely létrejött egy részrő l
év: Budapes t Fővá ro s XV. ker. Önkormá nyza t Egészségügy i Intézménye
Székhely: 11 52 Budapest Rákos u. 77/a
Adószám : 155 15139-2-42
Ké pvi se l ő: Dr. Sólyom Olimpia fő igazgató főorvos,
mint Bérbead ó,
másrészrő l

év: DE-MAX Kft.
Székhely: l 073 Budapest, Akácfa u. 54.
Te lefonszám: kapcsolattartó Erdélyi Erika 30/472-4824
Adószám: 12 176704-2-42
Képvi se lő : Fás i Péter cégvezető, Spiczmü ller Szabolcs ügyvezető
mint

B érlő

között az alábbiak szerint:

1. Bér bead ó bérbe adja, B érl ő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kezelésében
> 11 57 Bp. Zsókavár u. 42-44. Szakorvosi rende l ő

lévő

2

telephelyén 28 m helyiséget a mel lékelt le ltár szerinti berendezési tárgyakkal audiológia i
szakrendelés és h allókészülék forgalmazása célj ából.
2.

3.

B é rl ő a bérelt terül etet a 1. pont szerint engedélyezett tevékenységre használhatja oly módon,
hogy a tevékenység nem akadályozhatja a XV. ker. Egészségügyi Intézmény működését,
a lapfe ladatai nak el látását.
B é rl ő t

e Bérleti Szerződés nem mentesíti az egyébként általa
szükséges hatósági és telephelyi engedélyek beszerzése alól.
B érlő

működtetett

tevékenységhez

és Bérbeadó kij elentik, hogy amennyiben az aud iológiai szakrendelésre az E gészségügyi
Intézmény az OEP-el szerződ és t tud kötni , az ez irányú együttműködésre felek készek új
szerződ ést kötni.

4. A Bérlő köteles a bérlet fennállása alatt az ingatlant rendeltetésszerűen használni , karbantartanj.
A bérelt terület karbantartásával kapcso latos valamennyi költség a Bérlőt terheli.
5. A Bérlő a bérleti j ogviszony fenná llása ideje alatt jogosult a kijelölt helyen - kizárólag
Bérbeadóval egyeztetve - cégtábláját elhelyezni.
6.

Bérlő

az 1. pontban leírt bérlemény használatáért az alábbi térítési díjakat köteles Bérbeadó
számlája alapján határidőre átutalni. Bérleti díj: 11.500-Ft/ nm/hó, azaz 322.000,-Ft/bó
(Mentes az adó alól)
~

Közüzemi átalány: 22.400,-Ft/hó (Mentes az adó alól), mely tartalmazza a bérleményre
eső közüzemi díjakat, valami nt a bérelt területen kívüli takarítás és ingat l anőrzés költségeit.

~

Mindösszesen: 344.400-Ft/hó (Mentes az adó alól)

A bérbeadó a díjakat minden év január 1. napjától
mértékével jogosult növelni.

kezdődően

a KSH álta l közzétett in fláció

7. Felek a jelen Bérleti Szerződést 2017. január l-től 2019. december 31-ig terjedő határozott
időre kötik. A Bérlő a helyiséget a bérleti j ogviszony megszűnésekor - ha a felek másként nem
állapodnak meg - rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köte les a Bérbeadónak
visszaadni .
8.

Bérlő köteles az Intézményben mindenkor hatályos rendet, munka- és balesetvédelmi
szabályokat, továbbá a vagyonvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket maradéktalanul
betartani .

9. A bérelt terü leten tárolt, a Bérlő tulajdonát
Bérbeadó nem tartozik felel őséggel.

képező

eszközökben

kele tkező

esetleges károkért

10. Bérbeadó nem kötelezhető Bérlő - e Szerződésben engedélyezett - forgalmának, illetve
gazdasági tevékenységének csökkenése esetén a bérleti díj csökkentésére vagy fizetési
halasztásra. Bérlő a bérlet bármely okból történő megszűnése esetére csere helyiségre nem
jogosult. B é rlő a bérleményben bánnely beruházást, átalakítást csak a Bérbeadó e l őzetes, írásos
engedélye alapján végezhet, azzal, hogy a beruházás, átalakítás értékét vagy költségei.t a bérleti
díjba vagy egyéb fizetési kötelezettségébe nem számíthatja be, valamint, ezek ellentételezésére a
bérlet bármely okból történő megszűnése esetén sem jogosult. A bérlemény állagának sérelme
nélkül el nem távolítható bérlő i beruházások a bérlet megszűnésekor térítésmentesen a Bérbeadó
tulajdonába kerülnek, míg az állag sérelme nélkül eltávolítható beruházásokat, fe lszereléseket
Bérlő jogosult és köteles jelen Bérleti Szerződés megszűnésekor a bérleményből eltávolítani.
11 . Bérbeadó jogosult e Bérleti Sze rződést , az abban foglalt megállapodások megsértése, illetve a
30 napot meghaladó fizetési késede lem esetén azonnali hatállyal fe lmondani.
12.

Bérlő bármely fi zetési késedelme esetére a Ptk . szerint gazdálkodó szervezetek között irányadó
késede lmi kamat fizetésére kötelezhető, a késedelem első napjától.

13. A jelen Bérleti Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. , valamint Budapest Főváros
XV. kerületi Önkormányzat Képviselő -testületének az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet rendelkezései
az irányadó k.

14. Jelen Bérleti Szerződés 3 egymással mindenben m egegyező eredeti példányban készült, amit a
Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
aláírtak.

Budapest, 2016 . ..... ...........

Dr. Sólyom Olimpia
főigazgató főorvos

Bérbeadó

Fási Péter

SpiczmülJer Szabolcs

cégvezető

ügyvezető

Bérlő

Bérlő

Budapest, 2016.

Rádics Andás
gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző

Budapest, 2016 ....... ............ ... ...... .
A szerződés megkötését Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének „ „ „ „ „ „ „ .... „ „ „ sz. határozata alapján jóváhagyom:

Hajdu László
polgármester
Ellenjegyző:
......... .............. ... .... .
Dr. Lampert Mónika
jegyző

Név
TAM ATll<A l<ft.

Tevékenység
aud io lógia i vizsgálatok

2

m -re leosztható költségek a telephely éves költségei
2

Ft/ m /hó
Gáz

272

Víz

28

Sze m ét

51

Taka rít ás

271

I·

ka//culált fogyasztási költség (tapasztalati)

Aram

I

Ft/ m' /hó
228

Összesített költség
2

m -re

jl<özü>emi

1

850

T elephely

nm

Őrj á rat 1-5.

40

Havi közüzemi díj
34 OOO

Telephely

nm

Pesti és Lendvai Látszerész Bt.

optika

Rákos

18
18
15
18

Név

Tevékenység

MEO-STÖPSZLI Kft.

gyógyászati segédeszköz

Rákos

aBIOSZIROM Kft.

gyógynövény

Rákos

DE- MAX Kft.

audiológia

Rákos

2

m -re leosztható költségek a telephely éves költségei
2

Ft/m / hó

140
Víz
31
Szemét
42
251
Takarítás
kalkulált fogyasztási költség (tapasztalati)
Gáz

1

2

Ft/m / hó
136

Összesített költség
2

m -re

1

600

Havi közüzemi díj
10 800
10 800
9 OOO

10 800

Név
DE-MAX Kft .

Tevékenység
aud io lógia

2

m -re leosztható költségek a telephely éves költségei
2

Ft/m / hó
301

Táv h ő

Víz

12

Szemét

39

Ta ka rítás

294

kalkulált fogyasztási költség (tapasztalati)
1

2

Ft/m / hó
154

Összesített költség
2

m-re

!Közüzemi

800

Telephely

nm

Zsókavár

28

Havi közüzemi díj
22 400

Név
MISIMl-HÚS Kft.

Tevékenység
büfé

Telephely

nm

Rákos

20

Havi közüzemi díj
60 000

2

1

m -re leosztható költségek a telephely éves
2

Ft/m / hó
Gáz

[

Ft/hó

140

2 800

kalkulált fogyasztási költségek (tapasztalati)
2

Ft/m / hó
Víz
Sze mét
Áram

Ft/h ó
8 200

410

A vízfogyasztás, a szemét és áramfogyasztás az üzlet jellegébö l adódóan magasabb, mint az egy

16 OOO négyzetméterre visszaosztott kö ltség, ezért itt külön m érő órák hiányában ta pasztalati értékekkel
13 OOO számoltunk.

800
650

Az üzlet

Takarítás
1

IKözmű á ta lány

1 OOO

tevékenységé bő l

adódóan a taka rít ási szükséglet hatványozottan magasabb, mint az

20000 épületben általánosan szükséges takarítás, így itt is ka lku lált költséggel számo ltunk.

Összesített költség
m 2-re

Havi

3 OOO

60 OOO

Név

Teleph ely

nm

büfé

Rákos

Pesti és Lendvai Látszerész Bt.

optika

Rákos

20
18

MED-STÖPSZLI Kft.

gyógyászati segédeszköz

Rákos

18

aBIOSZIRO M Kft.

gyógynövény

Rákos

15

Tevékenység

MI SIMl -HÚS Kft.

Havi bérleti díj
100 OOO
90000
90 OOO
75 OOO

Bérleti díj összetétel - Rákos út
Ft/ hó/m

2

ÉCS

344

Ingatlan karbantartás

90
870

Műsza k

Őrzés-védés

188
1162

Központi irányítás
Közvetett fogyasztási költségek

2 346

Összesített
2

m-re
lsérleti díj

S OOO

1

Azon szo lgáltatások tekintetében, amelyek közvetlenül az Intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódnak (pl.
aud iológia i szo lgáltatá s), nem szükséges önköltségszá mítást végezni.

