Ilelyiségek szerződéskötésihatáridő leiáratát kiivető további használata

A xIlI' kerületionkormányzatfulajdonában
álló nemIakáscéljáraszolgáló helyiségekre
a lakásokés
h€ l yiségekbérletére,
valamintaz elidegenítésükre
vonatkozótöbbször módosított1993.éviLXXV I'
törvénÍ,va]aminta BudapestFőváros xII. kerüleritnkormá,n}zatKépvise|ö.t€ s tijletének
19/20l1'
(IV. 22') önkoÍmányzatirendeletet
kell alka]mazni.
Helyiséget
bérbeadnihat|íIozatlan,
vagy hatáÍozott
időÍe,továbbáfeltétel
bekövetkezéséig
lehet.
A határozottidejű bérletijogviszony l€ j árata előtt 90 nappal a Bérlőnekel kell döntenie' hogy a
helyiséget
a bérletiszerzódésmegszúnésén€időpontját
k
követően is kívánja-€ tovább haszná|niés
errő| írásban kell vagyonk€ z elő Zrt (1131 Bp. Béke u' 65., tel' 450.]l]5,450-3124)felé
íyilatkoznia'
A hatáÍozottjdeiű bérletiiogviszonv neqszűnéseeseténaz alábbi időtartammköthetó bérleti
szerződés:
a.) Amennyibena bérbeadóihozzájárulásban
5 éveselőbéÍletijog ]ehetősége
kikijtésrekeÍült,
úgy válasÍható aDnak biztosítása,ha a Bérlő a bérletiszerződésb€ nvállalt, valamint a
jogszabályban előírt kötelezettségeinekmaradéktalanu]
eleg€t tett. Ha a helyiséghasználója
az előbérletijoq biztosítósófa yonatkozó kélelméta szerződéslejáratát köi,e|őe n},újlabe'
úg)a toyLibbihasz Lila|otkízárólag a helliséq újfa bé|beadósliyallehel e gecJélyezni!
DJ Amennyibena Bérlő előbérletijoggal nem rendelkezikés a határozatlanidejű bérbeadás
feltételeit
nem vállalja, úgya h€ l yiséget.annakú-jra
bérbeadásával
5 óvr€ határozottidőre,
további 5 év€ s € l őbéfl€ t ijog biztosítása
mellettkell béúeadni'
c., Választhatótovábbáa bér]eti
sz€ r zódéshatározatlanidóre töíténőmegkötése'amennyiben
a
BéIlővállalja ^z évesbruttó bérletidíj' de minimum 500.000,-Ft sz€ r ződéskölésidíj egy
összegb€ n történő befiz€ t ését,mely összeg a szerződésbánle|y okból töÍénö megsainése
esetén sem jár vissza.l határozatlan idejűÍeltételeküillallisd eseténa Bérbeadóa bé e|i
szerződésbeJoglalja' hogl a Lakástönényben biztosííoít',rendes Jelmondás',1kárta|anítás
nélkiiliíelno dás) lehetőséghel 10 évignen kívánélní'
d.] Amennyibena helyiségbontandó épü|etb€ nvan, ú$/az épüIetbontásáig tartó f€ l tétellel
m&ximum 5 évre köthető béIleti szerződés' A bérletí szerződés d bon|ási Íeltétel
beköyetkeztéyelmegszűnik és a béflőnek .,,{illali kell' hogl a hebisé4eía Íelszólítástól
szánított 90 napon beliil mindenneműkárta|anításiigérynélk,iilkíürítiésa tu|ajdonosftszérc
Iisszaadia.
A helviséetovábbi hasznáIatáÍavonatkozóanbenYúitandóiratok a következők:
.

Kérel€ m a helyiségtovábbihasználat|íÍa
vonatkozóan.rögzitve' hogy milyenjel|egűbérleti
szerződéstkíván a Bérlő kötni' (Á kéfelhe kérjük a postai címet, teleíonszámo|,e- aíl
elérhetősé8et
kózö]ni szíveskedjenek!,)a (kerclem_hg_to,abbi-hasz ) kérclemn)Jomlat,lin])
a LcÍöl|ésckncnüponIbólPl;rhető

.

Helyiségbenlévő kijzművekfizetésér€vonatkozó nullás közműigazolások (Főtáv, Elmü,
Díjb€ s z€ d ő' FKF Zít)' Amennyibena helyiségtáVfűtéses
a DHK Hátralékkezelő
ésPéÍzügyi
Zn.töl i. Lell nuIlásiga7o|ást
kémi'

.

Am€ m yiben a Bér|őadataibanvolt váltoás' melyetnemjelentettekbe, úgyr€ n delk€ z ésre
(vállalkozó esetében
á|ló cógkivonat' a|áírásicítnpé|dány
vállalkozói igazolvány'szemé]yi
igazolvány,lakcímkáítya
másolata).

.

Ha a Bérlő vál|alja s határozat|an idejű szerződésmegkötésénekfeltételeit,úgy az erre
vonatkozó nyilatkozatot is melléke|nikel|. _ a nyi|atkoz5t (tryilatkoz9t-hat|ani)a
Letö|tés€ k m€ n tipontbólelérhetö

TulaidonosihozzáiáÍulásmepadásának.iuetvea szerződéskötés
fe|tét€ | ei:
.

A helyiségenemál|hatfennsembérleti,
semközüzemi díjhátralék.

.

Mind a határozottidejű újrabérbeadás,
mind pedig a határozat|anidejti szerződéskötés
esetében
a szerződéskötést
megelőzöen 2-4 havi bruttó bérletidíjnak me8felelőössz€ g ű
óvadékotletétbekel| he|yezni'Amennyibenkorábbanmár történtóvadékbefizetés'
úgyaz
(A befizeteftóvadéka béÍleti,
aktuá|isbérletidíjnakmegfelelőössz€ g re kell aá kiegésziteni.
közüzemi vagy használati díj fizetésének a bér|etiszerződésmegszűnése
esetén
biáositékátszolgálja)

.

A Bér|őnek2-4 havi bruttó bérletidíjnakmegfelelőösszegű óvadékotmeg kel| fizemi. (A
befizetettóvadéka bérleti,közüzemi vagy haszná|atidÍj fizetésének a bérletiszerzódés
- biÍosítékát
megszűnése
esetén
szolgálja)'

.

j ogviszonyidejealatta béÍlemény
vállalni kell a bérleti
sajátköItségentöíénő karbantartísát'
me|yrevonatkozóana szerződésme8kötését
mege|őzőenBéÍbeadómegbízottkeze|őjével
(varyonkezelőZrt) kü|ön megállapodást
kelIkötni.

.

A tu|ajdonosihozaijárulássa|egyidejűlegkiadásÍakerüI a ',Felhatalmazó levél'',melyeta
Bérlónek a szám|avezető bankjával záradékoltatni és szerződéskötéskora
Varyonkezelőnekátadni sziikséges'
A záradékoltatott
''Felhata|mazólevél',alapjána Bérlő
esetleges
dijtáÍoásaiÍaa vagyonkezelőZRt. azonrralibeszedési
megbíástnyújta bankfelé.

.

Amennyibena lulajdonosihozzíjárulásban
szabottbérletidij a sz€ r zódelkötés időpoítjában'
megha|adja
a 100'000,.FÍ/hó + Áfa bér|etidíjat'úgy a áradékolt ,'Ielhata|mazólevél''
Va5zonkezelőZrt részére
történőátadásamellett,a megje|ölt időb€ n közje8yző (l136 Bp'
Tátra u' 15/al' 2., te|j 349'3404,329.3034)előtt - a megkötött helyiségbérleti
szerzödéssel
_ e8yoldalú
megegyezőtartalmú
kötelezettségvállaló
nyilatkozatot
kellaláimi.
Á közjegyzői költóg a Bérlőt terheli. A közjeryzői díjat a bérletiszerződésaláírásától
saimítottegy év elteltét követóen - a béÍlóín{sbeli kére|mérc- a Bérbeadóvisszatéríti,
amennyibenalnak diját a bér]óa BérbeadónevérekisámIázza és másolatbancsatoljaá
- számlamásolatát.A közjegyzői
közje8yző által kibocsátott_ h€ l yiség címétis taítalÍnazó
dij visszafizetésének
fehételea bérlő a Bérlő a helyiségbérleti
sz€ r zódésbenvállalt és
jogszabá|yban
e!őírtköt€ l € z ettség€ i n€ k marsdéktaIan
t€ l jesítésc.
(Természetesen
amennyibena Vagy*onliezelő
á|ta|aján|ottközjegyző nemfe|elmeg,úgymás
közjegyzőt is meg lehetbizni.)

.

a Bérlővá|la|jaa tulajdonosihozzájáru|ásban
szeíeplőfeltéte|eket

A gyorsabbügyintézés
érdekében
a tulajdonosilryilatkozatot,
valaminttneIlékletét
elsősorbane-mailen küldjük el a Bérlőnek' az eredeti példánya szerződéskótés
időpontjábanaz ügyintézőtől
személyesen
vehető át' A bérletiszeÍződés
megkötésére
a kézhezvéte|től
sámítoft 15 naponbelül
kerülhetsor.mivel ezI követően a fulajdonosihozzájárulásérvényét
vesai.

TEREMGARríZSBAN vagy t-lxóÉrinnr
UDVARI PARKoLóJÁBÁ}I |éYőgépkocsib€ á |ló
maímum 5 évre adható bérbe ! Á (gkbeál|ó.tovabbi.haszbalata-k€ r elem) kérelem a
''Letöltósek'' menüpontbólIctölthető.

