Pomaz Varos Onkormanyzat
91/2020 (VII.02.) szamu Onkormanyzati hatarozata
a Pomaz, Fay Andras utca belteriilet 274/2 hrsz.-i 677 m?
nagysagu kivett beépitetlen teriilet megnevezésti ingatlan
bérbeadasara vonatkozo palyazat kiirasar6l

Pomaz Varos Onkormanyzata az Alaptérvény 32. cikk (1) b) és pontjaban meghatdrozott
hataskérében eljarva a 2011. évi CXCVL. torvény 5. §-a valamint 2011. évi CLXXXIX.térvény
(Motv.) 107. §-a és az Onkormanyzat vagyonarol és a vagyongazdalkodas szabdlyairél sz616
11/2012 (IV.25) rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan az alabbi hatarozatot hozza:
1. Pomaz Varos Onkormanyzata, a kizardélagos tulajdondban lévé6 Pomaéz, Fay Andras utca
belteriilet 274/2 hrsz.- 677 m? nagységt kivett beépitetlen teriilet megnevezésti ingatlan
bérbeadasara vonatkoz6 palyazatot tesz kézzé az 1. szamt mellékletben meghatarozott
feltételekkel.
2. Pomaz Varos Onkormanyzata, felkéri a Polgdrmestert a palyazat kézzétételére,
3. Pomaz Varos Onkormanyzata, felkéri Polgarmestert, hogy képviselje az 6nkormanyzatot a
palyazati anyag bontas4ban, a palyazati anyagok bontasaval kapcsolatos jegyzékényv
elkészitésében, a sziikséges hianypotlasi felhivasok kiktildésében, aregyezéseseténlicitre vald
kezdeményezésben valamint a beérkezett palyazatok alapjan tegye meg a Képvisel6-testiileti
déntés elékészitését.

Felelés: Leidinger Istvan Polgarmester,
Hataridé: azonnal
Végrehajtasban kézremtik6dik: Varosfejlesztési és Varostizemeltetési Csoport

Y

Leidinger Istvan| ~
polgarmester

1. sz. melléklet: a Pomaz, Fay Andras utca beltertilet
274/2 hrsz.-t 677 m* nagysagt kivett beépitetlen
tertiletmegnevezésti ingatlan bérbeadasara
vonatkoz6 palyazat kiirasardl szdlé
91/2020 (VIL2) szamu Onkormanyzati hatarozathoz

2.

PALYAZATI FELHIVAS

Pomaz Varos Onkormanyzattulaj donabanlévé ingatlan bérletének
megszerzésére a 11/2012 (IV.25.) Onkormanyzati rendelet alapjan

I. A PALYAZAT CELJA:
1. Pomaz Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete (tovdbbiakban:. kiiréd), a 15/2015 (V.20.)
Onkormanyzati rendelet alapjan nyilvanos palydzati felhivast tesz kézzé a Pomadz, Fay Andras
utca 274/2 hrsz.-alatt lévé, kizarélagos tulajdonban lévé 677 m* nagysdgu, kivett beépitetlen
teriilet hatarozott idejai 5 éves bérletére els6sorban parkolas céljara.
2. Az ingatlan allapota:
Az ingatlan Fay Andras utca felél kézelftheté meg. A telek bal oldalan gazszolgalmi valamint
atjarasi szolgalmi jog bejegyzése van folyamatban a 275 hrsz.-U tarsashazi ingatlan részére.
Az ingatlanon jelenleg a telek jobb oldalan keresztiil térténik az atjaras. A terep sik, burkolatlan. A
jelenlegi atjaras teriiletén murva boritassal rendelkezik. A Fay Andras utca felé kékerités illetve
zarhaté keritéskaputalalhato.

A 274/2 hysz helyszinrajza
3. Az ingatlan adatait, a bérlet feltételeit, a bérlet elnyerése esetén az 1. szAmu adatlap tartalmazza.
4, Az palyazatokat a megjelélt helyre magyar nyelven, zart, cégjelzés nélkiili boritékban, egy
példanyban kell benytyjtani. A boritékon fel kell ttintetni az alabbi széveget:
fay Andras utca 274/2 hrsz.-i szamu ingatlan bérlete”
5S. A palyazat benyujtasanak hatarideje:
6. A palyazat benyujtasanakhelye:

2020. év augusztus 4 nap 13 6ra

Pomazi Polgarmesteri Hivatal, Varosfejlesztési és Varosiizemeltetési Csoport
2013 Pomaz, Kossuth Lajos utca 23-25. tetétér 5. szoba

7, A palyazati kitras a honlapon Pomazi Polgarmesteri Hivatal Varosfejlesztési és Varostizemeltetési
Csoportjan veheté at, vagy a www.pomaz.huweblapr6l letéltheté.
8. A palyazat résztvevoi a palyazat leadasaval egyidében, palyazati biztositékot nem kell megfizetni.
9. Jogviszony megsztintekor, az eredeti allapot helyreallitasara vonatkozé kikétések:
A teriilet atalakitasa, megvaltoztatasa, csak a kiiréd frasbeli hozzajarulasaval, kiilén megallapodas
keretében lehetséges. A jogviszony megsztinésekor a bérlé, hasznalatra alkalmas allapotban kételes
visszaadnia tertiletet.
10. A bérbeadast kdvetéen a hasznalat célja csak a kiir6é hozzajarulasaval valtoztathaté meg.
II. Részvétel alapfeltételei:
1. A palyazaton minden természetes személy, atlathato szervezet részt vehet.
2. Az ajanlatnak tartalmaznia kell az ajanlattevé részletes és jogilag kételezé erejti nyilatkozatat az
alabbiakra:
a) Az ajanlattevé neve, cégjegyzék szama, székhelye, telefon és telefax szdma.
b) Az ajanlattevé altal bérbe venni kivant ingatlan cime, helyrajzi szama (2. sz4mti adatlap)
c) Az ingatlan bérletének d6sszegére vonatkozé nyilatkozat.
d) Az ajanlat benytyjtasanak hataridejétél szamitott 30 nap ajanlati kététtség vallalasa.
e) Nyilatkozat arra vonatkozéan, hogy a palyazé tudomasul veszi, hogy az ingatlant vagy annak egy
részét a kiird hozzaéjarulasa nélkiil harmadik személynek at nem adhatja, a bérletet at nem
ruhazhatja, bérlétars sem léphet be a bérbeadé hozzajarulasa nélkiil.
f) Az ajanlattevé nyilatkozata arra vonatkozdéan, hogy az ingatlant milyen tevékenység végzésére
kivanja hasznositani. Elfogadja, hogy a kiird szandéka szerint parkol6 kialakitasa az elsédleges cél,
errél mtikédési tervet mutat be.
g) Az ajanlattevének (cég esetén a tulajdonosainak) nincs semmilyen kéztartozdsa Pomaz Varos

Onkormanyzatafelé,

h) A ajanlattevé nyilatkozata arra vonatkozéan, hogy a 274/2 hrsz.-ti ingatlan udvaran a bérlés ideje
alatt hozzajarul, a Pomaz 275 hrsz.-u ingatlantulajdonosok részére az atjarasdhoz.
i) a 275 hrsz.-W ingatlanok vagyonvédelme érdekében az atjard iizemeltetése, az atjdrds napi
biztositasa, esti idészakban és hétvégi zarva tartasaban a bérlé kézremiikédik.
j) amennyibenaz ajanlattevé nem maganszemeély: atlathatosagi nyilatkozat.
3. A bérlé tudomasul veszi, hogy tertilet rendezését, azon amennyiben parkolas céljéra hasznalja, a
parkolas biztositasahoz sztikséges burkolat megépitését a sajat kdltségén kell elvégeznie. A
kéltségek a bérbead6 felé nem atruhazhatoéak.
4, Az ajanlathoz mellékelni kell: A kitélt6tt palyazati adatlapot és a palyazati nyilatkozatokat (5. 6. és
7. szamu adatlap)
A kiiras feljogositja a tulajdonosat, hogy az ajanlatok benyujtésdig a palyazati kiiras felmutatasaval
megtekintse a bérbe venni kivant ingatlant.
Hil. Ervényességi kévetelmények:
Ervénytelen az ajanlat:
1. amelyet nem a kiirasban meghatarozott, vagy nem az abban megjeldlt helyen és idében nyujtottak
be.
2. amely nemfelel meg a kiiras H/2 a), b), c), d), e), f), g), h) i) j) pontjainak.
A hidnyosan benytjtott palyazat hianypotlasara csak egy alkalommal van lehetéség!
IV. Ajanlatok felbontasa és kézhezvétele

1.
Az ajanlatok felbontasara a palyazatok benyujtasara nyitva allo hataridé lejartat k6vetéenkeriil
sor a kiiré képviseldje jelenlétében. A palyazatok felbontasa nyilvanos.
De
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Helye: Pomazi Polgarmesteri Hivatal 2013 Pomaz, Kossuth Lajos utca 23-25.
elsé emelet Nagyterem
3. Akiiré képviseldje az ajanlatok felbontasanak k6riilményeirél jegyzdk6nyvet készit, és zaradékolja
az ajanlatokat, valamint a palyazatok formai érvényességét (vagy érvénytelenségét) megallapitja.
4. A kiiré képviseldéje az ajanlatok megismerése utan szdbeli kiegészitést kérhet, de csak az ajanlat
egyes feltételeinek tisztazasara, az frasban tett ajanlat értelmezésére kertilhet sor. Az egyeztetés
soran nem méddosithatok érdemben az ajanlatok. Az egyeztetésre sz6l6 meghivast telefonon,
telefaxon vagy E-mailben kapjak meg az ajanlattevok.
5. A kiiré, az ajanlatok felbontasakor, a médosithat6 feltételek megjelélésével mddositasra vagy licitre
hivhatja fel a palyazokat. E felhivasnak a jegyzék6nyvben szerepelnie kell.
Uj ajanlattételre valamennyi érvényes palydzatot benyujto felhivhaté, vagy ezek kéziil a kiiré dltal
meghatarozott szamu palyazo.
Az Uj ajanlatkérés feltételeit és szabalyait a kiiré a felhivassal egyidejtileg hatarozza meg.
V. Eredményhirdetés
1. A palyazat eredményénekértékelése soran a kiiré képviseldje a rangsort a az alapjan Allitja dssze,
hogy melyik ajanlattev6é tesz d6sszességében kedvezébb ajanlatot az ingatlan bérletére illetve melyik
a palyazo altal mukédtetni kivant hasznositasi tevékenység felel meg az épiilet és kérnyezete
tovabbi hasznositasanak, fenntartasanak.

2. Ertékelést kévetéen a végs6é déntést Pomaz Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete hozza
meg.
3. A kiiré legkésébb 2020. év augusztus hd 30. napjaig elbiralja az ajanlatokat és dént a palyazat
eredményérol. E hataridét a kifré egy izben legfeljebb 15 nappal meghosszabbithatja.
4. A kiiréd fenntartja annak jogat, hogy a palyazatot akar indoklas nélkiil is eredménytelennek
mindsitse.
VI. Szerzédéskétésre vonatkoz6 kételezettségek, jogok és egyebek:
1. Anyertes ajanlattevé az ajanlata alapjan a versenytargyalas napjatol szamitott 30 napon beltil kételes
bérleti szerzodést k6tni a kiirdval.
2. Amennyiben a nyertes, a fenti idétartam alatt, nem k6ti meg a szerzddést az 6nkormanyzattal, ugy
az Onkormanyzat a szerzddéskétéstél elallhat és a szerzddést a kédvetkezd legkedvezdbb
ajanlattevével kétheti meg, illetéleg megfelel6 ajanlat hianyaban Wjabb versenytargyalas kiirdsa
mellett dénthet.
3. A palyazati felhivas és kiiras a kifré szamara szerzddésk6tési kételezettséget nem jelent.
VIL Egyéb tajékoztatas
Jelen felhivas elvalaszthatatlan részét képezik a felhivas melléklete1.
A kiiré javasolja, hogy az ajanlattev6 a kiirason feltil sajat felelédsségére és kéltségére szerezzen be
minden olyan kiegészit6 informacidt a versenytargyalds targyarol, amely megalapozott ajanlatahoz
sztikséges lehet. Emellett a Pomazi Polgarmesteri Hivatal rendelkezésére all minden érdekl6d6
palyazonaka felmeriilé kérdések megvalaszolasaban.
A bérletre meghirdetett ingatlan megtekintheté elézetes bejelentés alapjan. Bejelentkezni, a
26/814-363 szamu telefonon lehet.
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Pomaz, 2020.06.22.

Pomaz, Fay Andrasutca belteriilet 274/2 hrsz.- 677 m? nagysdga
kivett beépitetlen tertiletmegnevezésti ingatlan bérbeaddsdéra vonatkoz6 palyazat

1. szamui adatlapja

POMAZ VAROS ONKORMANYZATA(2013 Pomdz, Kossuth Lajos utca 23-25.) tulajdonaban

lévé, Pomaz, Fay Andras utca 274/2 hrsz alatti 677 m? teriilettii kivett beépitetlen teriilet
megallapitott legalacsonyabb bérleti dij és az egyéb kéltségek és kételezettségek, melynekvallalasa
a palyazaton térténd indulas feltétele:

Bérelheté alapteriilet

677 m?

Minimialis bérleti dij: 50 000- Ft/hé, melynek dsszege az elézé évi KSH Altal kézzétett fogyasztoi
arindex figyelembevételével feliilbiralasra keriil.
Minimalis vallalas, kételezettségek:
- A teriilet rendezése, parkolashoz sztikséges burkolat kiépitése fiibetonnal, vagy mtanyag
gyepraccsal valé kialakitasa legkésébb 2020. december31-ig.
- A tertiletnek vagyonvédelménekbiztositasa.
- A tertileten a 275 hrsz.-u ingatlantulajdonosokrészére atjaras biztositasa a palyazatban I. sz4mmal
jelélt tertilten lév6 atjarasi szolgalmi jog kézteritileti kapcsolata kialakitasdig.
Elsésorban javasolt tevékenységi kérék: parkold haszndlat

Pomaz, 2020. 06.22.

Pomaz, Fay Andras utca belteriilet 274/2 hrsz.-t 677 m? nagysagu
kivett beépitetlen tertilet megnevezést ingatlan bérbeadasara vonatkozo palyazat

2. szamu adatlapja
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Pomaz, Fay Andrasutca belteriilet 274/2 hrsz.-0 677 m7 nagysagt
kivett beépitetlen tertilet megnevezésti ingatlan bérbeadaséra vonatkozé palyazat

3. szamu adatlapja

A parkolas kialakitasa

2734

Maaryag gyenracses parkoly

ans
B verzio

Miuanyag gyepracsos parkolé lerakas miiszaki leirasa
A fektetés eldtt a talajt megfelel6 mélységben vizszintezve ki kell szedni és a talajszerkezet
figyelembe vételével apré kaviccsal vagy zuzott kévelfel kell télteni. A talajt déngélni, lehetdleg
gaztalan allapotban, majd kifesziteni az agroszévetet vagy geotextiliat. A gyepracs alja ald
fektetett geo-textilia megakadalyozza a fdld atcsurgasat a zuzott kd kézé, igy
megakadalyozhatjuk az esetleges gyomkinévést. A talajra lépésrdél lépésre, kell régziteni a
racsaljan talalhat6 karom segitségével a racsokat. A racsok egymashoz régzithetéek illetve
toldhatéak. Potolni sztikséges a racs méretre vagdsaval a hianyos részeket. A megkapott teriiletet
fel kell 6nteni kaviccsal (egyéb dekor termékkel) vagy termédfdlddel és teritse szét. A
gyepesitéshez a terméfdldet szérja meg fimaggal, minden Az igy kapott eredmény egy erés
szilardsagu (160 tonna/m2) vizelvezetséteriiletet eredményez.

Pomaz, Fay Andrasutca beltertilet 274/2 hrsz.- 677 m? nagysdgu
kivett beépitetlen teritletmegnevezésti ingatlan bérbeaddsara vonatkozo palyazat

4, szamut adatlapja

BERLETI SZERZODES - TERVEZET
amely létrejétt egyrészro1 Pomaz Varos Onkormanyzata (székhelye: 2013 Pomaz, Kossuth L. u. 23.,
adészam: 15731058-2-13; képviseletében eljar: Leidinger Istvan polgarmester) mint bérbead6:
NEV
oicceeccccceseeeeeeeseneeeeeen
CHM
elec cece eneeeeeeeeeeeee ened
masrészrol
AdOSZAM1. 0. cece cece neces képvisel6 never oo... cece cece cece eee ene ens mint bérlék k6zétt a mai
napon, az alabbi feltételek szerint:

I.

ALTALANOS RENDELKEZESEK
L.A Szerz6d6 felek régzitik, hogy a Bérbeadé kizardlagos tulajdonat képezi a 2013 Pomaz, Fay
Andras utca 274/2 hrsz.-4 677 m2 tertileti, az Onkormanyzat 1/1 tulajdoni hanyadaban 4ll6é kivett
beépitetlen ingatlan (a tovabbiakban: Bérbevett teriilet).
2.A Szerz6d6 felek megdllapodnak abban, hogy a Bérbeado parkolé mikédtetésére bérbe adja, a
Bérl6k e célra bérbe veszik a jelen bérleti szerzddés I/1. pontjaban meghatarozott bérbevett tertiletet
a szerzodéskétéstél szamitott naptol 5 éves idétartamra.
3. A Bérl6é tudomasul veszi, hogy a 275 hrsz.- magantulajdonban lév6 tarsashaz a bérelt ingatlanon
kereszttil k6zeliti meg az éptiletét, valamint atvezeti kézmtiveket, ezért a résziikre tovabbra is atjarasi
és kézmti atvezetési szolgalmi jogot kell biztositaniuk.
4. A Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a bérbevett tertileten a Bérl6k épitési munkat
kizarélag a Bérbeadé, ktilén engedélye alapjan végezhetnek.

IL.
ABERLETIDiJ
1.

A Szerzéd6 felek megallapodnak abban, hogy a bérlék kételes minden hénap 15. napjaig a jelen
szerzodés targyat képezd bérlemény haszndlataért el6re havi ........cececesseceeeeceeeeee Ft azaz
bebe ence ne eae ee ene e een en es forint bérleti dijat, a bérbead6 altal kibocsatott szamla alapjan a bérbead6é
K & H BankZrt.-nél vezetett 10403057-50485456-57481008 szamu bankszamlajara megfizetni.
2. ASzerzédé6felek rdgzitik, hogy a fenti bérleti dijat a bérbeadé 7/2002 (III. 21.) tébbszér
modositott Onkormanyzati rendeletének 38. § (2) bekezdése alapjan a Magyar Nemzeti Bank
éves jelentésén alapuld, a K6zponti Statisztikai Hivatal altal kézzétett fogyasztéi arindex
figyelembevételével minden év januarjaban mddositjak.

3.

A Szerzéd6 felek megallapodnak abban, hogy ha a Bérléka jelen szerzédésbél adddo bérleti dij
fizetési k6telezettségiiknek hataridében nem tesznek eleget, ugy kételesek a Ptk. szerint
meghataérozott mértékti késedelmi kamatotfizetni.

4.

A Szerzéd6 felek megallapodnak abban, hogy a Bérbevett tertilet és az azon lévé felépitmény
fenntartasaval, karbantartasdval és tizemeltetésével kapcsolatos kéltségeket és terheket a Bérldk
viselik

II.
ALBERLETBE ADAS
A Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Bérlé a jelen bérleti szerzédés targyat képezé
bérleményt harmadik személy részére albérletbe nem adhatja, a Bérbeadd elézetes frasbeli
hozzajarulasa nélktl.
IV.
AZ INGATLAN HASZNALATA
A Bérl6k a Bérbevett tertiletet 2.0.0.0 ccc ccc ec eee e eee eneenens céljara a szerzédés mellékletében
szerepl6 elfogadott mtikédési tervnek megfeleléden jogosultak hasznalni és hasznositani, minden
egyéb hasznalati mod valtozasrdl a Bérlé kételes a bérbeadot elézetesen tajékoztatni. A Bérlé a
Bérbead6 eldézetes hozzajarulasa nélktil mas célra nem hasznalhatja a teriiletet. A Bérlék felelnek
a rendeltetés ellenes hasznalatbdél eredé valamennyi karért.

Vv.
A JOGVISZONY MEGSZUNESE
A Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen bérleti szerzédést rendes felmondassal nem
jogosultak megsziintetni.
A Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen bérleti szerzédés megsztinik, ha valamelyik
fél a rendkiviili felmondas jogaval él. A rendkiviili felmondas jogdval barmelyik Szerzédé felek
abban az esetben élhet, ha a masik fél a jelen bérleti szerzédésbél eredé kételezettségeit, vagy a
jelen jogviszonyra vonatkozé jogszabalyok rendelkezéseit sulyosan, vagy ismételt és legalabb 10
naptari napot biztosité felszdlitas ellenére megszegi.
A Szerz6d6 felek stlyos szerzédésszegésnek minésitik kiilénésen, de nem kizarélagosan, ha a
Bérlé bérleti dijfizetési kételezettségtiknek irasbeli — legalabb 10 (tiz) naptari napos hataridét
biztosité — frasbeli felszolitas ellenére nem tesznekeleget, a bérelt tertiletet nem rendeltetésszertien
hasznaljak, oda a bérbeado engedélye nélkiil mas személyt befogad,illetve az ingatlant a bérbead6
beleegyezése nélktil albérletbe adjak, a bérleti jogot a bérbeadé hozzajaruldsa nélktil masra
atruhazzak, tovabba amennyiben a bérl6k a bérbevett teriileten engedély nélktili vagy engedélytél
room

or

spas

VI.
EGYEB RENDELKEZESEK
A Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Bérbeado a Bérlék elézetes értesitését k6vetéen
jogosult az ingatlant allapotvizsgalat céljabol barmikor megtekinteni és bejarni. A bérlé a bejaras
folyamatos biztositasara jelen bérleti szerzédéssel is kételezettséget vallalnak.
A Bérl6k kételezettséget vallalnak arra, hogy a jelen bérleti jogviszony targyat képez6 bérelt
tertilet allagat legalabb az atvételkori allapotnak megfelelden megérzik, a vallalt hasznositasnak
megtfelel6en alakitjak at a bérbeadéval valéd egyeztetés, hozzajarulds alapjan legkésébb 2020.
december 31-éig. A bérleti jogviszony megsztingse, vagy megsztintetése esetén bérelt teriileten
megval6dsitott felépitményt/elhelyezett eszkézdket kdltségtéritési igény nélkiil azokat a tertileten
hagyja vagy sajat kéltségiikén, szakszertien lebontja/elszdllitja, a bérelt tertiletet tisztan
rendeltetésszerti haszndlatra alkalmasan visszabocsatjak a Bérbeadé birtokdba, a sztikséges
tereprendezéssel és az az utani megfeleld fiivesités elvégzésével. A hasznositas sorén felmeriilé .

hatosagi engedélyek beszerzése, tovabbé az ingatlanra vonatkozé épitésiigyi eléirdsoknak
megfelel6 nagysagu zéldfeltilet fenntartasa a Bérlé feladata.
3. ASzerz6d6 felek megallapodnak, hogy abban az esetben ha a jelen szerzédés alapjan létrejiv6 és
azonosfeltételeket tartalmaz6 szerzédés barmely, a Bérbeadénak felrdhaté okbdl sztinik meg, ugy
a Bérlé a bérbevett tertileten eszkéz6lt beruhdzdsok tekintetében egyrészrél elviteli joggal
élhetnek, a Bérlé altal bevezetett tartozékai ellenértékét k6vetelheti a Bérbeadétol.

4. A Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a 275 hrsz.-u ingatlanok vagyonvédelme érdekében az
atjar6 tizemeltetése, az atjards napi biztositasa, esti idészakban és hétvégi zarva tartasdban a Bérlé
kézremtk6dik.
5. A bérlé tudomasul veszi, hogy tertilet rendezését, azon amennyiben parkolds céljéra haszndlja, a
parkolas biztositasahoz sztikséges burkolat megépitését a sajdt k6ltségén legkésébb 2020.
december31-ig kell elvégeznie. A kéltségek a bérbead6 felé nem atruhdzhatéak.
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ASzerzédé felek megallapodnak abban, hogy jelen bérleti szerzédést csak k6z6s megegyezéssel
és csak frasban jogosultak mddositani.

7.

A Szerz6d6 felek régzitik, hogy jelen szerzddésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk.,
rendelkezései az iranyadéak.

8.

A Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen jogviszonybdél eredé vitds kérdéseiket
elsésorban békés titon probaljak rendezni. Amennyiben a targyaldsok eredményre nem vezetnek,
ugy jelen jogviszonybolered6 esetleges jogvitaik elbiralasa végett kdlcsGnésen alavetik magukat a
Szentendrei Varosi Birdsag kizardlagosilletékességének.

Ezt kévetéen a Szerz6d6 felek a jelen harom (3) oldalbol allo bérleti szerzédést elolvasds és megértés
utan, mint akaratukkal mindenben egyezét helybenhagyolag aldirtak.
Kelt :

Leidinger Istvan
polgarmester
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pénziigyi ellenjegyzé

Pomaz, Fay Andrasutca beltertilet 274/2 hrsz.-0 677 m? nagysagu
kivett beépitetlen teriilet megnevezésti ingatlan bérbeadaséra vonatkozo palyazat

5. szamu adatlapja (benyujtand6)

PALYAZATI ADATLAP
Pomaz Varos Onkorményzatanaktulajdondban lévé Pomaz, Fay Andras utea 274/2 hrsz.-t telken
beliil 11: szAmmaljelélt 677 m? alapteriileti kivett beépitetlen teriilet bérbeaddsdra meghirdetett
palyazat benyujtasahoz:
I. A palyazo adatai:
1. A tarsasdg/egyén/ NOV! ooo ccceeeteeserescesseceseeeneeeteesaeesesteensesstcestessegiaesseseceserstcnterseseeenieeesenettesnengs
2. Székhelye/lakcime: ec ccceeesecesesseesseeeeseeecssecssesecsenscsscesecseeneeneecsestecseseseeneseesseeteeeaeeneseaesseeseeaas
3. Telefon, telefax szdm, E-mail: .....cccccccccccccccessccceessceeeeesscesseeeccsseeseseescesseesseseeeseseesevsaseeesensaeeseenaees

4, A tarsasdg vezetOjének never ..ccccccccccsesseceseceeseceseecsscesseesecssecesecssecseessseeessssceeesseeeesenseseasestereesegs
5. A tarsasag cégjegyzékszama (lajstromSZAma): 00.0... cece seeeeeeeteecneeeneeeeeeeeeneeeneecneeseesenerseaeeeaeeeeeenees
6. A palyaz6 tarsasag/egyén bankszamlaszama’ ....... ce ececccccseesseesecnseeseecseeceesteesseeceesnaeesssesseessseeniesnesens
Il. A meghirdetett ingatlanra vonatkoz6 ajanlat:

A bérleményen hasznalatara vonatkoz6 kételezettség vallalasok:

- Az ingatlan hasznalatanak megneveZEse: oo. cccceceece nee n eet e eee ne eee ene en anaeenaeennes

ee ee ee ee ea

Cégszertt alairas: ooo. eececeesecneeeeseeseeetseeteeeeees

Pomaz, Fay Andrasutca belteriilet 274/2 hrsz.-. 677 m* nagysdgt
kivett beépitetlen teriiletmegnevezésti ingatlan bérbeaddsara vonatkoz6 palyazat

6. szamui adatlapja (benyajtand6)

NYILATKOZAT
Alulirott ccc ccccccssesecsenecsessecssccessesseeseesessessecesesesssssecsscsssscsesasssssassssssessesessesevssessaseaeeeesaes (név, cim)
palydzo, a Pomdz Varos Onkormanyzatanaktulajdondban lévé, Pomaz, Fay Andras utca 274/2 hrsz.
alatti ingatlan II. szammaljelélt 677 m? nagysagu tertiletének bérletére vonatkozéan az ajanlatomat az
ingatlan megtekintését kévetéen a tajékoztaté informacids anyag ismeretében tettem meg.
Elismerem, hogy az elézé bekezdésben leirt ingatlanra kétend6 bérleti szerzédés, a szerzédésben
szerepl6 dij, illetve az egyéb kéltség dsszegének megallapitasa a nyertes pdlydzd és az illetékes
Snkormanyzat feladata.
Az ajanlatomat annak benyujtasanak hatdaridejétél szamitott 30 napig tartom.
Elfogadom a palyazati feltételeket, a biralati szempontokat, kiilénés tekintettel a fizetési garancidk
kévetelményeire.
Kijelentem, hogy a palyazat soran a kiirdtél birtokombakeriilt adatokat harmadik személynek at nem
adom.
Tudomasul veszem, hogy bérlétars nem léphet be a bérbeadé hozzajarulasa nélkiil.
K6telezettséget vallalok arra, hogy a palyazatban és szerzédésben megjelélt haszndlati médot nem
valtoztatom meg a Bérbeadé Pomaz Varos Onkormanyzatanakirdsbeli hozzajarulasa nélkil.
Tudomasul veszem, hogy a haszndlathoz sziikséges épitési tevékenység, azaz a parkoléhelyek
kialakitasa a tertilet rendezése a Bérlé feladata, melyet sajat kéltségen végeztekel, tovabba a kéltségek
utdlagosan sem ruhazhatdéak at a Bérbeado részére.
Kijelentem, hogy nincs semmilyen kéztartozdsom Pomaz Varos Onkormanyzata felé.
Hozzajarulok, hogy a 274/2 hrsz.-u ingatlan udvaran a bérlés ideje alatt, a Pomdz 275 hrsz.-i
ingatlantulajdonok atjarjanak..
Tudomasul veszem, hogy a 275 hrsz.-vi ingatlanok vagyonvédelme érdekébenaz atjar6 tizemeltetése,
az atjaras napi biztositasa, a Bérlé feladata.
Palyaz6 jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodé szervezet nevében
kijelentem, hogy a palyaz6 gazdalkod6 szervezet a nemzeti vagyonr6l sz6lé térvényben meghatdrozott
atlathaté szervezetnek mindsiil.
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(Cégszerti) alairas

Pomaz, Fay Andrasutea belteriilet 274/2 hrsz.-t 677 m? nagysdgu
kivett beépitetlen tertiletmegnevezésti ingatlan bérbeadasara vonatkoz6 palyazat

7. szamu adatlap (benyujtand6)
ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonrél szolé 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontjaban
meghatdrozott

gazdalkod6o szervezet részére
az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdésében
eldirt kételezettség teljesitéséhez

Alulfrott név:
An.:

Sziiletési ideje:

Lakeim:
mint az
cégnév:

Székhely:

Cégjegyzékszam:

Adészam:

térvényes képviseléje nyilatkozom — polgari és biintetdjogi felelésségem teljes k6rti tudataban — hogy
az altalam képviselt gazdalkod6 szervezet olyan szervezet, mely az allamhaztartasrél sz6l6 2011. évi
CXCV. térvény 41. § (6) bekezdésnek megfelelden a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVI.
térvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint atlathat6 szervezetnek mindsiil, és megfelel az eldirt
feltételeknek.
Tulajdonosi szerkezet:
A beltag(ok) adatai Név:
Sztiletési ideje:

Lakeim:

A tagsagi jogviszony kezdete:

Bejegyzés kelte:

Ko6zzétéve:

Hatalyos:

A kiiltag(ok) adatai Név:
Sztiletési ideje:

Lakeim:

A tagsagi jogviszony kezdete:

Bejegyzes kelte:

K6zzétéve:

Hatalyos:

A tagok az alabbi szavazati joggal rendelkeznek azzal, hogy minden tagnak legalabb egy szavazata
van:
Név:
Szavazat szama:

Név:
Szavazat szama:

Kiyelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban k6zélt adatok tekintetében barmilyen valtozas 4ll
be, akkor a médosult adatokkal kiallitott atlathat6ds4gi nyilatkozatot a valtozds bekévetkeztétdl
szamitott 8 napon beltil megkiildém a Megbizo részére, vagy amennyiben az Altalam képviselt
szervezet mar nem mindsiil atlathatonak, ugy azt haladéktalanul bejelentem.
Kelt: oo...

Gazdalkod6 szervezet képviseléjének
cégszerti alairasa
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