
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 
 

egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet 
 

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és 
a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett 1098 Budapest, Toronyház u. 
21. sz. alatti jégpálya (a továbbiakban: jégpálya) határozott idejű hasznosítására. 
A hasznosítás időtartama: 2020. szeptember 21-től - 2021. május 31-ig. 

 
 

I. A hasznosításra meghirdetett ingatlan adatai 
 

  
1.) A jégpálya hasznos alapterülete 459 m2.  
2.) A létesítmény jégpálya funkciót tölt be, melynek részei: előterek, közlekedők 102,93 m2, 

egy 264 m2jégfelület, öltöző helyiségek 25,2 m2, orvosi szoba 12,6 m2, gépészeti helyisé-
gek 19,88 m2, egyéb helyiségek 5,76 m2. 

3.) Az épület befogadóképessége: maximum 50 fő; 
4.) A jégpálya hétköznapokon 17 órától 2145 óráig, szombaton délelőtt 8 órától 9 óráig, dél-

után 18 órától 20 óráig  üzemeltethető . 
 

II. A pályázati kiírás adatai 

1. A pályázat kiírója:     Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
       1097 Budapest, Vágóhíd u.35-37. 
2. A pályázat lebonyolítója:    Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
       1097 Budapest, Vágóhíd u.35-37. 
3. A pályázat jellege:     Nyilvános pályázat (egyfordulós) 
4. A pályázat célja:      jégpálya jellegének megfelelő     célú hasznosítá-

sa 
5. A legalacsonyabb bérleti díj: 710.000 Ft + Áfa/hó, mely a közüzemi díjakat is 

tartalmazza. 
6. Egyéb költségek: Ajánlattevő vállalja, hogy a bérbeadó által vállalt 

takarítás és jégkészítés havi költségét, 120.000 Ft 
+ Áfa/hó összeget a bérleti díjon túlmenően bér-
beadónak megfizet. 

 
A pályázati dokumentáció elérhetősége:                a  Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
    honlapjáról ( www. intezmenyuzemeltetes.hu)  valamint a Bp. Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának honlapjáról (www.ferencvaros.hu) tölthető le 2020. augusztus 24. napjától. 
      
A pályázatok leadásának helye:   Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
       1097 Budapest, Vágóhíd u.35-37. 
A pályázatok leadásának határideje és módja: 2020. szeptember 14. napja 1000 óra, kizárólag 

személyesen  
A pályázattal kapcsolatban további információ 
kérhető:      Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
       1097 Budapest, Vágóhíd u.35-37.  
       Tel.: 06-1-798 0517 
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A pályázattal érintett ingatlan megtekinthető: előzetes egyeztetés alapján   
(tel.: 06-1-798 0517) 

A pályázatok bontásának időpontja   2020.  szeptember 14. napja 11 óra   
A pályázatok bontásának helye:   Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
       1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 
       Az ajánlattevők a pályázat bontásán  

jelen lehetnek. 
A pályázat elbírálásának határideje:    A benyújtásától számított 30 nap, amely 
       egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. 
Eredményhirdetés:     Az elbírálást követő 5 napon belül írásban. 
A pályázat nyelve:     magyar 
 
A pályázó ajánlati kötöttsége:     60 nap. 
 

III. A pályázati felhívás közzététele 

 A Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalának honlapján 
(www.ferencvaros.hu), valamint hirdető tábláin (Bp. Főv. IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri 
Hivatal 1094 Budapest, Bakáts tér 14.)  

 a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ honlapján (www.intezmenyuzemeltetes.hu.) 

 és Magyar Hírlap napilapban 

A Kiíró jogosult a pályázati felhívását az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonni, de erről a pá-
lyázati felhívás közlésével megegyező módon az ajánlattételi határidő lejárta előtt köteles hirdetményt 
megjelentetni.  

 
 

IV. Pályázati feltételek 

1.)Pályázatot nyújthat be: 
a) egyéni vállalkozó,  
b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 
1) pontja szerint átláthatónak minősülő szervezet, (Pl.: jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság, alapítvány)  

aki az ingatlan hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy a szerződésben előírt be-
számolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,  
a hasznosítás tárgyát képező ingatlant a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezések-
nek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, illetve  
a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik 
félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek közreműködnek. 
 
2.) A pályázaton történő részvétel feltételei   

a) a pontosan és hiánytalanul kitöltött ajánlat és mellékleteinek - 1-9. - határidőben történő beadása. 

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT JELENTKEZŐKET, HOGY A MELLÉKLETEKET KI-
ZÁRÓLAG A PÁLYÁZATI CSOMAGBAN TALÁLHATÓ, EREDETI FORMÁTUMBAN 
LEHET A PÁLYÁZATI AJÁNLATHOZ CSATOLNI. Annak bármilyen formai vagy tar-
talmi módosítása az ajánlat érvénytelenségét okozza. 
 

Mellékletek: 

- jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) részére (1.számú melléklet) 
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- jelentkezési lap társaságok, társadalmi szervezetek részére (2. számú melléklet) 
- nyilatkozatot a megajánlott havi bérleti díj nettó összegéről és a bérleti díjat terhe-

lő ÁFÁ-ról (3. számú melléklet) 
- pályázó nyilatkozata arról, hogy nem indult ellene felszámolási-, illetve csődeljá-

rás, valamint nem áll végelszámolás alatt; (4. számú melléklet) 
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket és a mellékelt bérleti szerződésbe 

foglalt feltételek elfogadja valamint arról, hogy a szerződésben előírt beszámolási, 
nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, bérleményt a szerződési 
előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek megfelelően használja, illetve a 
bérleti jogviszonyban – a bérlővel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban 
álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szerveze-
tek vesznek részt; (5. számú melléklet) 

- pályázó nyilatkozata arról, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Ön-
kormányzatával, valamint a pályázat kiírójával szemben nincs semmilyen lejárt 
tartozása; (6. számú melléklet) 

- összeférhetetlenségi nyilatkozat (7. számú melléklet) 
- nyilatkozatot a pályázó képviselőjének alábbi elérhetőségeiről: név, levelezési 

cím, telefon, fax, e-mail, valamint a bankszámla számáról. (8. számú melléklet) 
- egyéni vállalkozót kivéve nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősü-
lő szervezetnek tekintendő; (9. számú melléklet) 

-    bérleti szerződés tervezet (10. számú melléklet) 
- adatkezelési nyilatkozat (11. számú melléklet) 

 
b) az ajánlatához csatolni kell:   

- egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személynél 

 a 2008. év előtt létesített egyéni vállalkozás esetén az Okmányiroda által kiállított 
igazolást, vagy 

 a 2008. év után létesített egyéni vállalkozás esetén a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH, Bp. IX. ker., Vaskapu u. 30/b.) ál-
tal kiállított hatósági bizonyítványt; 

 egyéni vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített 
másolatát; 
 

- cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi, eredeti, 
vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot, és eredeti aláírási címpéldányt vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát; 

 
- társadalmi szervezet esetében hitelesített alapító okiratot, eredeti vagy közjegyző 

által hitelesített igazolást a bírósági nyilvántartásba vételről, valamint eredeti alá-
írási címpéldányt;  

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott 30 napnál nem régebbi eredeti, 
vagy közjegyző által hitelesített igazolás arról, hogy a pályázó nem rendelkezik az 
adóhatóságnál nyilvántartott adótartozással. Ez alól mentesül az, akit a NAV a 
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köztartozásmentes adózók adatbázisában nyilvántart. Ebben az esetben csatolni 
kell a NAV adatbázisból kinyomtatott erre vonatkozó igazolást. 

 

A kiíró ajánlott, tértivevényes levélben, vagy személyes átvétellel határidő tűzésével a hiány pót-
lására hívja fel az ajánlattevőt az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására.  

A hiány pótlása nem eredményezheti az ajánlat módosítását. 

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának és az ajánlattevő ajánlata érvénytelennek 
minősül, amennyiben nem jelöl meg bérleti díjat vagy nem ajánlja meg legalább a minimális bér-
leti díj összegét. 
 
3.)Az ajánlat formai, tartalmi követelményei  

Az iratokat lezárt, sértetlen borítékokban, magyar nyelven kell személyesen (nem postai úton) benyújtani 
1 példányban. A borítékra kizárólag a pályázat tárgyát kell ráírni, az alábbiak szerint:  

„Toronyház utca 21. jégpálya pályázat” 

Ajánlattevő  boríték zárt részét aláírásával látja el. Az átvevő az átadó jelenlétében ráírja a borí-
tékra az átadás pontos időpontját (nap, óra, perc). Átadó átvételi elismervényt kap a pályázat le-
adásáról. 

A Lebonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajánlattételi határidőn túl 
benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. 

Ajánlattevő a jelentkezési lapot, az összesítőt, valamint a mellékleteket, olvashatóan, pontosan kitöltve és 
aláírva köteles benyújtani.  

Az ajánlat és az összes melléklet minden oldalát folyamatos számozás-
sal kell ellátni.  

 
4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy  
a) biztosítja térítésmentesen : 
 

- az Önkormányzat által szervezett lakossági tömegsport rendezvényeinek a helyszínt; 
- sportolási lehetőséget a Polgármesteri Hivatal dolgozói és az önkormányzati képviselők 

részére; 
- lehetőséget ad  a kerületi lakossági szabadidősport kezdeményezéseknek. 

b) kívánja-e pályázati nyertessége esetén az ingatlant harmadik személy részére albérletbe adni. 
Amennyiben a nyilatkozat igenlő, akkor Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az alábbiakra vonatko-
zóan is: 
- tudomásul veszi, hogy fenti harmadik személynek meg kell felelnie az Nvt. átláthatóságra vo-
natkozó követelményeinek és erre vonatkozóan köteles pályázó a Bérbeadó részére a harmadik 
személy erre vonatkozó nyilatkozatát megküldeni, 
- tudomásul veszi, hogy harmadik személy ingatlanban történő tevékenységéért sajátjaként felel, 
harmadik személy károkozó tevékenységéért helytállni tartozik Bérbeadó felé. 
 
5.) A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá: 
Részletes szakmai elképzelést a hasznosításról, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 a pályázó elképzeléseit a jégpálya hasznosításával, működtetésével kapcsolatban 
(időbeosztás, tevékenységek jellege, személyi feltételek, terembérleti díjak) 
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 miként képzeli el helyi lakossági, tömegsportéletet,  

 milyen szerepet kaphatnak a kerületi bejegyzésű sportszervezetek a jégpálya életé-
ben, 

 a nagycsaládosok, a helyi nemzetiségek részvétele sportéletben,  

 szakosztályok esetleges működtetését, szakosztályi életet,  

 a pályázónak be kell mutatnia az eddigi szakmai múltját, a sportlétesítmény esetle-
ges korábbi működtetésével kapcsolatos tapasztalatait.  
 

V. A pályázatok bontása 

A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a lebonyolító végzi a pályázati 
felhívásban megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a lebonyolító képviselőjén kívül az 
ajánlattevők , illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően 
(személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell.  

Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán jelen 
lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá. 

Az ajánlatok felbontásakor a lebonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (székhelyét). 

Az ajánlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg. 

A lebonyolító az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet az ajánlattevőknek erre 
vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.  
 

VI. A pályázat érvénytelenségeinek esetei 

A Kiíró az ajánlatok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek. A Kiíró 
érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha  

a) a pályázat tárgyát képező ingatlan vonatkozásában nem ajánlja meg a minimális bérleti díjat, 

b) a jelen felhívásban meghatározott nyilatkozatokat nem, nem teljeskörűen vagy nem az előírt 
tartalommal nyújtotta be, 

c.) ha azt a kiírásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidő után 
nyújtották be.  

d) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az Önkormányzattal, illetve a kiíróval szembeni, korábbi 
fizetési kötelezettségét /helyi adó, bérleti díj, stb./ nem teljesítette.  

c) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem, vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta, 
ideértve, ha az ajánlattevő nem a pályázati dokumentációhoz csatolt mellékleteket töltötte ki és írta alá, 

d) az ajánlat nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az ajánlattevő nem tett a 
kiírásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot,  

e) az ajánlattevő valótlan adatot közölt.  

f) az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes körűen tett eleget.  

 Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen pályázati ajánlatot tett. 
 

VII. A pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai 

A Kiíró a pályázat elbírálása során – határidő tűzésével – hiánypótlásra szólítja fel az Ajánlattevőt, az 
ajánlattal kapcsolatos, kizárólag formai hiányosságok pótlására. A hiány pótlása nem eredményezheti 
az ajánlat módosítását. Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának és az Ajánlattevő ajánlata 
érvénytelennek minősül, ha nem jelöli meg az általa megajánlott bérleti díjat. 
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A Kiíró az ajánlatok elbírálására bíráló bizottságot hoz létre. 

A bíráló bizottság a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el és 
rangsorolja az érvényes pályázati ajánlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával. A bíráló bizottság 
a bírálatra rendelkezésre álló határidőt egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja. 

Az elbírálás fő szempontja: 

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett (bérleti díj, 
szakmai szempontok, referenciák) összességében a legjobb ajánlatot tette. 

Értékelési szempont: 

- megajánlott bérleti díj   80% 

- referenciák    10% 

- egyéb többlet felajánlás  10% 

A pályázati ajánlatok elbírálása során a bíráló bizottság jogosult megvizsgálni a pályázók 
alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is 
ellenőrizheti. 

A bíráló bizottság szükség esetén az ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai 
kérdésekben, írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő  pályázó ezzel 
kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti az ajánlatában megfogalmazott 
feltételek olyan megváltozását, amely a pályázat során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A 
bíráló bizottság a felvilágosítás kéréséről és annak tartalmáról haladéktalanul írásban értesíti a többi 
ajánlattevőt.  

A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza: 

a) a pályázati eljárás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát, 

b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését, 

c) a döntés indokát, 

d) a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt 
ajánlattevő megjelölését, 

e) egyéb, a lebonyolító által fontosnak tartott körülményeket, tényeket. 

Az értékelési jegyzőkönyvet a kiíró aláírásával hitelesíti. 

Az értékelési jegyzőkönyvhöz csatolni kell a pályázati felhívást, a részletes dokumentációt, a 
részletes dokumentációt igénylő személyekről, szervezetekről készített listát, valamint a pályázatok 
bontásáról készült jegyzőkönyv és a benyújtott ajánlatok 1-1 eredeti példányát. 

A kiíró a pályázati eljárás eredményéről a pályázókat az elbírálási határidő lejártát követő 15 napon 
belül írásban egyidejűleg értesíti. 

VIII. Összeférhetetlenség 

A pályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pályázatok elbírálásában 
olyan természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő,  
vagy  

- annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont), 
- annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja, 
- annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja, 
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- ha bármely oknál fogva nem várható el tőle az ügy elfogulatlan megítélése. 
 

IX. A pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei 

Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat 
megsértették, vagy akkor is, ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő  
érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el. 

 
A kiíró eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha  
a./ nem érkezett ajánlat, 
b./ kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek 
c./ az egyik ajánlattevő sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot. 
A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonja, illetve 
eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
Érvénytelen eljárás esetén a kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásról.  
 

X. Eredményhirdetés, szerződéskötés 

Kiíró (Bérbeadó) nyertes Ajánlattevővel a döntés kézhezvételétől számított 5 napon belül bérleti 
szerződést köt. A nyertes Ajánlattevő  visszalépése esetén a bérbeadó jogosult a pályázati eljárás soron 
következő helyezettjével bérleti szerződést kötni, amennyiben annak ajánlata megfelelő a kiíró 
számára, de dönthet új pályázat kiírásáról is.    

 
XI. Egyéb rendelkezések 

1) A nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötését követő 5 napon belül köteles közjegyző előtt 
végrehajtható okiratban egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni a bérleti díj 
megfizetésére valamint az ingatlan határozott idő lejáratát követő kiürítésére. A nyilatkozat 
megtétele a bérleti szerződés érvényességi feltétele. 

2) A nyertes Ajánlattevő (Bérlő) köteles a házirendet betartani, a foglalkozásokhoz saját eszközeit 
használni. Bérbeadó igény esetén a jégpálya szertárában található eszközeit külön térítés ellenében 
rendelkezésre bocsáthatja. 

3) A nyertes pályázó köteles a jégpályát havonta maximum 2 óra időtartamra ingyenesen az önkor-
mányzat rendelkezésére bocsátani. A 2 órát meghaladó használatot bérbeadó a következő havi 
számlában jóváírja. 

Budapest, 2020. ……………………………. 

 

         …………………………….. 

kiíró 

Mellékletek: 
 

1. számú melléklet: Jelentkezési lap magánszemélyek( egyéni vállalkozók) számára 
2. számú melléklet: Jelentkezési lap társaságok számára 
3. számú melléklet: Ajánlati  összesítő 
4. számú melléklet: Nyilatkozat Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 
5. számú melléklet: Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, in-

gatlanszerzési képességről, ajánlati kötöttségről 
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6. számú melléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval 
szemben fennálló tartozásról 

7. számú melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat 
8. számú melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 
9. számú melléklet: Nyilatkozat átlátható szervezetről 
10. számú melléklet: Bérleti szerződés tervezet 
11. melléklet Adatkezelési nyilatkozat 
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1. számú melléklet 
 
 
 
 

Jelentkezési lap 
magánszemélyek( egyéni vállalkozók) számára 

 
 

A pályázó neve: 
 
 
 

Adószáma:  

Nyilvántartási száma:  

Postacíme:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

Honlap címe:  
 
Számlavezető bankjának neve: 
 

 

Bankszámla-száma:  

Meghatalmazott neve1:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

 
 
Budapest,2020.  ……………. 
 
 
 
 
 
                                …………………………………………  

                                                        pályázó aláírása 
 
 
 
 
 

   
 

 
1 Meghatalmazott esetén 
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2. számú melléklet 

 

Jelentkezési lap 
társaságok, társadalmi szervezetek számára 

 
 

Társaság neve, cégformája: 
 
 
 

Székhelye:   

Postacíme:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

Statisztikai számjel:  

Cégnyilvántartási száma:  

Adószáma:  

Számlavezető bankjának neve:  

Bankszámla-száma:  

Képviselőjének neve, beosztása:  

Meghatalmazott neve2:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

 
 
Budapest, 2020. ……………… 
      ………………………………………………. 
        cégszerű aláírás 
 
          
 
 
 

     
  
 
 

 
2 Meghatalmazott esetén 
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3. számú melléklet 
 

 
 
 

AJÁNLATI ÖSSZESÍTŐ 
 
 
 
…………………………………………………………………………pályázó a Toronyház utca 
21. szám alatti jégpálya bérbeadására kiírt pályázatra ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze: 
 
Nettó havi bérleti díj ajánlat: ………………………………………….Ft 
Az általam vállalt (és nettóban megjelölt) bérleti díj ÁFÁ-val megnövelt összegét teljesítem.  
 
Egyéb vállalások: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
 
 
Budapest, 2020. ………………. 
 
 
 
      …………………………………………………… 
       pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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             4. számú melléklet 
 

 
 

NYILATKOZAT 
 
 

Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 
 

 
………………………………………………………………………………………… (társaság 
neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság 

 
 
 végelszámolás alatt     *áll/nem áll 
 ellen csődeljárás folyamatban   *van/nincs 
 ellen felszámolási eljárás folyamatban  *van/nincs. 

 
 
 
 
 
Budapest, 2020. ………………….. 
 
       
       …………………………………………… 
         cégszerű aláírás 
 
 
A *-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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            5. számú melléklet 
 
 

 
NYILATKOZAT 

 
a pályázati és a szerződési feltételek elfogadásáról, 

és az ajánlati kötelezettségről 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
pályázó kijelentem, hogy a pályázat tárgyát részletesen megismertem, az ajánlattétel feltételeit, a 
pályázati kiírást magamra nézve kötelezően elfogadom. 
 
A pályázathoz mellékelt bérleti szerződés szövegét elfogadom, a szerződésben előírt beszámolási, 
nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket határidőben teljesítem, a bérleményt a szerző-
dési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek megfelelően használom, illetve tudomásul 
veszem, hogy a bérleti jogviszonyban – a bérlővel közvetlen vagy közvetett módon jogviszony-
ban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek 
részt 
 
Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt  60 napos ajánlati kötöttséget vállalom. 
 
 
Budapest, 2020. ………………… 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………. 
pályázó aláírása / cégszerű aláírás 
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6. számú melléklet 
 
 
 

N Y I L A T K O Z A T 

Kiíróval szemben fennálló tartozásról 

 
 

 
 

 
……………………………................................... /név/ mint a 
…………………………………………… 
……………… (társaság neve) vezető tisztségviselője kijelentem, hogy az ajánlattevőnek, 
 

-  a tulajdonos Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával - szemben 
bérleti/használati-,  díj és súlyadó, valamint építményadó tartozása   
      * van/ nincs; 

- kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége  * van/ nincs, 
 
melyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 
  

1. …………………………………………………………………………….. 
 
2. ……………………………………………………………………………..  

 
 
Budapest, 2020. ……………. 
 
 
 
 
     ……………………………………………………. 
      pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
A *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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7. számú melléklet 

 
 

 
 
 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI  NYILATKOZAT 
 
 
 
 

 
 
.............................................................. pályázó, jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy  velem 
szemben nem állnak fenn, a pályázati felhívás VIII. pontjában foglalt összeférhetetlenségi okok. 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2020. …………. 
 
 
 
 
    …………………………………………………………. 
     pályázó cégszerű aláírása 
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8. számú melléklet 
 

 

N Y I L A T K O Z A T 

a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 
 
 

 
Alulírott …………………………….. /név/ mint a …………………………………… 
……………… (társaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pályázattal kapcsolatos 
mindennemű nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, valamint a Pályázattal 
kapcsolatos esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi 
címre kérem postázni: 
 
Címzett:…………………………………………………………………………………. 
 
Cím:……………………………………………………………….…………………….. 
 
Telefonszám:…………………………………………………………………………….. 
 
Fax:……………………………………………………………………………………… 
 
E-mail cím:………………………………………………………………………………. 
 
Amennyiben az általam a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, ennek 
következményeit a gazdasági társaság vállalja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a címzett a 
fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára adást követő 5. munkanapon 
kézbesítettnek minősül.  
 
 
Bankszámlavezető pénzintézet:………………………………………………………….  
 
Bankszámlaszám:…………………………………………………………………………  
 
Bankszámlával rendelkezni jogosult: …………………………………………………… 
(név, lakcím vagy székhely) 
 
 
Budapest, 2020. …………. 
    
 ……………………………………………………………………………… 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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9. számú melléklet 
 
 
 

N Y I L A T K O Z A T 
 
 

 
Alulírott …………………….. /név/, mint a  ………………………………………………… 
…………………. (társaság/szervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a társa-
ság/szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §. (1). bek. 1./ pontja sze-
rinti átlátható szervezetnek minősül.  
 
Kijelentem, a fenti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés időtartama alatt, a társasá-
gunk/szervezetünk tekintetében nem tervezünk olyan változást, amely miatt a társaság/szervezet 
már nem minősülne átlátható szervezetnek.  
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle változás miatt a társaság/szervezet már nem 
minősülne átlátható szervezetnek, ezt a tényt köteles vagyok a bérbeadóval közölni, mely alapján  
a bérbeadó, a bérleti szerződést jogosult felmondani.  
 
 
Budapest, 2020. ……………. 
 
 
 
 
     ……………………………………………………. 
      pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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10.számú melléklet 
 

T E R V E Z E T 
 

BÉRLETI   SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről  
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37., képviseli: 
Czakóné Dobó Krisztina) mint  b é r b e a d ó, (a továbbiakban: Bérbeadó) 
másrészről pedig  
……………… (…………………………………) mint  b é r l ő (a továbbiakban: Bérlő, együtte-
sen említve: Felek) 
között az alulírott helyen és időben alábbi feltételekkel: 
 
 
Előzmények: 
 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 
kizárólagos tulajdonát képezi a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett 
1098 Budapest, Toronyház utca 21. szám alatt található, 38236/93 helyrajzi szám alatt nyilván-
tartott 459 m2 hasznos alapterületű, jégpálya funkciójú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan). 4.)
 Az Ingatlan részei: előterek, közlekedők 102,93 m2, egy 264 m2jégfelület, öltöző 
helyiségek 25,2 m2, orvosi szoba 12,6 m2, gépészeti helyiségek 19,88 m2, egyéb helyiségek 5,76 
m2. Az épület befogadóképessége: maximum 50 fő. 
Ingatlan tekintetében Bérbeadó Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló Képviselő-testületének 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban Vagyonrendelet) 10.§. (2) bekezdése alapján nyilvános pályázatot írt ki, mely 
pályázat nyertese Bérlő. A pályázati kiírás és a hozzá kapcsolódó dokumentáció alapján  Felek 
Ingatlan vonatkozásában az alábbiak szerint állapodnak meg. 
 
1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi Ingatlant az általa ismert, megtekintett állapot-
ban.  
 
2. Bérleti szerződést Felek 2020. szeptember 21. napjától 2021. május 31. napjáig tartó határo-
zott időtartamra kötik. Felek megállapodnak, hogy Bérlő az Ingatlant, ezen hétköznap 17 órától 
2145 óráig, szombaton délelőtt 8 órától 9 óráig, délután 18 órától 20 óráig hasznosíthatja. 
 
3. Bérlő tudomásul veszi, hogy köteles a jégpályát havonta maximum 2 óra időtartamra ingyene-
sen Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Bérbeadó az erre vonatkozó igényét köteles leg-
alább a használatot megelőző 10 nappal korábban írásban jelezni Bérlő részére. Amennyiben a 
használat a 2 órát meghaladja, Bérbeadó a 2 órán túli használat időtartamára a használati díjat 
köteles fizetni. A használat díja bruttó …………………..Ft/ óra. Bérbeadó a túlhasználat díját a 
tárgyhavi számlában jóváírja. 
 
4.  Felek megállapodnak abban, hogy Ingatlan bérleti díja   ………………….. Ft+ÁFA/hó azaz 
………………………………. Ft + ÁFA/hó. Bérlő a bérleti díjat köteles megfizetni a Bérbeadó 
K&H Bank Zrt-nél vezetett 10401196-00029003-00000004 számú bankszámlájára, minden hó-
nap 15. napjáig. Bérlő tudomásul veszi, hogy jégkészítést és a takarítást Bérbeadó biztosítja, me-
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lyért Bérlő  havonta 120.000 Ft+Áfa összegű egyéb díjat fizet meg a bérleti díjon felül a bérleti 
díjjal azonos módon.  
 
5. Amennyiben Bérlő a bérleti díj megfizetésével 10 napot meghaladó késedelembe esik, Bérbe-
adó egy alkalommal, fizetési póthatáridő kitűzésével figyelmezteti a késedelemre. Amennyiben 
Bérbeadó a póthatáridőben sem fizeti meg a bérleti díjat, az súlyos szerződésszegésnek minősül 
és Bérbeadó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal, a Bérlő kártalanítása nélkül felmonda-
ni, továbbá jogosult a bérleti díj, valamint a használat idejéig egyéb felmerülő költség követelésé-
re. 
 
6. Bérlő késedelmes fizetése esetén Bérbeadó  a Ptk szerinti  késedelmi kamatra jogosult. 
Az első havi bérleti díj készpénzben  jelen  szerződés aláírásával egyidejűleg esedékes.  
 
7.  Bérlő a jelen bérleti szerződés megkötését követő 5 napon belül köteles közjegyző előtt végre-
hajtható okiratban egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni a bérleti díj valamint a 4. 
pontban meghatározott egyéb díj  megfizetésére, valamint arra, hogy az ingatlant határozott idejű 
bérleti jogviszony lejáratának napján kiüríti és bérbeadónak az átvételkor. A nyilatkozat megtéte-
le a bérleti szerződés hatályba lépésének a feltétele.  
 
8. Felek megállapodnak, hogy Ingatlant a 7. pontban meghatározott nyilatkozat kézhezvételétől 
számított …… napon belül Bérbeadó Bérlő birtokába adja átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételé-
vel. Felek a bérlet megkezdésének első napján átadás-átvételi jegyzőkönyvben lajstromszerűen 
rögzítik  a bérbe adott ingóságokat, a bérleményhez tartozó műszaki kiegészítőket és azok állapo-
tát. Bérlő a jegyzőkönyv aláírásával igazolja az ingóságok átvételét. Az átadás-átvételi jegyző-
könyvek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 
9. A bérleti díj magába foglalja a közüzemi díjakat, víz-, csatorna-, áram-, valamint a hulladékke-
zelési díj, a fűtés és meleg víz díját.  
 
10. Bérbeadó szavatosságot vállal az Ingatlan  Bérlő által történő zavartalan használatáért. 
 
11. Bérlő vállalja, hogy térítésmentesen biztosítja   
a) az Önkormányzat által szervezett lakossági tömegsport rendezvényeinek a helyszínt,  
b) sportolási lehetőséget a Polgármesteri Hivatal dolgozói és az önkormányzati képviselők részé-
re; 
c) a lehetőséget ad a kerületi lakossági szabadidősport kezdeményezéseknek. 
 
12. Bérlő köteles a bérleményekben a rendszeres használattal összefüggő, azzal együtt járó kar-
bantartási, állagmegóvási munkákat elvégezni. Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nél-
kül a bérleményekben átalakítást értéknövelő beruházást nem végezhet. 
  
13. Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy bérleti díj hátralék esetén- ha a fizetési kötelezettségének nem 
tesz eleget- bérbeadó a jelen szerződésben szereplő adatait követeléskezelő cégnek kiadja. 
 
14. A bérlet időtartama alatt Bérbeadó gondoskodik- bérlő tűrési kötelezettsége mellett- az élet-
veszélyt okozó, az ingatlan állagát veszélyeztető, a helyiség rendeltetésszerű használatát lényege-
sen akadályozó, Bérbeadót terhelő hibák kijavításáról.  
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15. Bérlő a bérleményt csak az Ingatlan rendeltetésének megfelelő célra használhatja. Abban az 
esetben, ha Bérlő a pályázati eljáráskor kifejezetten nyilatkozott arról, hogy harmadik személy 
részére albérletbe kívánja adni Ingatlant, kizárólag abban az esetben jogosult azt albérletbe adni, 
ha a pályázati eljárás során ilyen nyilatkozatot nem tett, akkor az Ingatlant másnak albérletbe nem 
adhatja. Bérlő tudomásul veszi, hogy albérletbeadás esetén az albérlőnek meg kell felelnie a a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) 1. bekezdés 1. 
pontjában körülírt átlátható szervezet követelményének és erre vonatkozóan nyilatkoznia is kell. 
Ezen nyilatkozatot Bérlő köteles Bérbeadó részére az általa megkötött szerződés hatályba lépését 
megelőző 5 napon belül Bérbeadó részére megküldeni. Bérbeadó tudomásul veszi továbbá, hogy 
az albérlő tevékenységéért az Ingatlanban sajátjaként felel, így albérlő bármely, jelen szerződést 
sértő tevékenysége esetén Bérlővel szemben alkalmazza Bérbeadó az esetleges szankciókat.   
Bérlő kizárólag az előzményekben meghatározott meghatározott helyiségekben tartózkodhat a 
szerződésben meghatározott időpontban. 
 
16. Bérlő kötelezettséget vállal a bérlemény használatával kapcsolatos valamennyi hatósági elő-
írás betartására. A bérlet során bérlő köteles a házirendet betartani, a foglalkozásokhoz saját esz-
közeit használni. Bérbeadó igény esetén az Ingatlan szertárában található eszközeit külön térítés 
ellenében Bérlő rendelkezésre bocsátja. 
  
17. Bérlő köteles a beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíteni, a 
hasznosítás tárgyát képező Ingatlant a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, 
valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használni, illetve a hasznosításban – a 
hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag 
természetes személyekkel vagy átlátható szervezetekkel közreműködni. 
 
18 Bérlő kijelenti, hogy a Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 
Bérlő vállalja, hogy a bérleti szerződés tartama alatt a tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan 
módon, amely alapján már nem minősül átlátható szervezetnek. Tudomásul veszi, hogy amennyi-
ben a tulajdonosi szerkezetében történt változás miatt vagy egyéb okból már nem minősül átlát-
ható szervezetnek vagy az Nvt. 11. § (11) bekezdésében foglalt kötelezettségeket és feltételeket 
nem teljesíti, Bérbeadó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

  
19. Bérlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező változást köteles a 
cégbírósági változásjelentési kérelem benyújtását követő 15 napon belül bérbeadónak bejelenteni. 
Hasonlóképpen közölni kell a szerződésben szereplő bankszámlája megszűnését és az új bank-
számla számát. Az ennek elmulasztásából eredő károkért bérlő felel.  
 
20. Az értesítéseket szerződő feleknek a szerződésben rögzített székhelyére lehet érvényesen 
kézbesíteni kézbesítővel, vagy postán. Felek rögzítik, amennyiben bérlő a székhelyében bekövet-
kezett változást bérbeadónak nem jelenti be, bérbeadó által az utolsó ismert címre küldött levele-
ket bérlő által kézbesítettnek kell tekinteni.  
 
21.  Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megküldött küldeményt a kézbesítés megkí-
sérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, abban az esetben, ha a címzett az átvételt megta-
gadja. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át /az „nem 
kereste”, „elköltözött” vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezett vissza/ az iratot annak 
visszaérkezése napján kell kézbesítettnek tekinteni.  
 
 
22. Bérlő a tudomásra jutástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a bérbeadónak, ha vele 
szemben felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy végelszámolást határozott el.  
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23. Bérleti szerződés megszűnik: 
a) a felek közös megegyezésével,  
b) a határozott idő lejártával,  
c) vis maior helyzet áll elő (a bérlemény elpusztul, vagy megsemmisül),  
d) bérleti jogviszonyt a hatóság (bíróság) megszünteti. 
e) azonnali hatályú felmondással a Bérbeadó vagy Bérlő részéről, súlyos szerződésszegés esetén. 
 
24. Bérlő rendkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszonyt, ha Bérbeadó, jelen bérleti szer-
ződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.  
 
25. Bérbeadó rendkívüli felmondásának van helye különösen következő esetekben és módon:  
a) ha Bérlő a bérleti díjfizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, bérbeadó 

köteles bérlőt – a következményekre figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban felszólítani. Ha 
bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, bérbeadó további nyolc napon belül 
írásban felmondással élhet,  

b) ha Bérlő a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét Bér-
beadó által írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, Bérbeadó a határidő lejártát követő ti-
zenöt napon belül írásban felmondással élhet,  

c)  Bérlő olyan magatartása, amellyel megszegi jelen szerződésben, valamint jogszabályi kötele-
zettségét, főképp az Ingatlan használatára vonatkozóan Bérbeadó köteles a Bérlőt – a követ-
kezményekre figyelmeztetéssel – a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való tar-
tózkodásra a tudomására jutásától számított nyolc napon belül írásban felszólítani. A felmon-
dást az alapjául szolgáló magatartás folytatásától vagy megismétlésétől számított nyolc napon 
belül írásban kell közölni,  

d) a felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan 
súlyos, hogy bérbeadótól a szerződés fenntartását nem lehet elvárni. A felmondást a tudomásra 
jutástól számított nyolc napon belül írásban kell közölni,  

 e) A felmondás az a. és b. pontok esetében, az elmulasztott határnapot követő hónap, a c. és d. 
pontok esetében, a hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt 
napnál, 

f.) a bérleményt és berendezési tárgyait nem rendeltetésszerűen használja, az ezekben általa oko-
zott hibákat bérbeadó felhívására, 8 napon belül nem javítja meg, ill. a kárt nem téríti meg 
bérbeadónak,  

g) a hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírásokat bérbeadó felhívása 
ellenére nem tartja be,  

h) a székhelyében vagy képviseletében bekövetkezett változást a változásjelentési kérelem cégbí-
rósághoz/bírósághoz történő benyújtását követő 15 napon belül nem jelenti be bérbeadónak 

i) bérlő tulajdonosi körében vagy egyéb okból olyan változás történik, amely alapján a Bérlő már 
nem minősül a Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. 

 

26. A bérlő a bérleti jogviszony megszűnése után másik bérleményre, illetve elhelyezésre nem 
tarthat igényt. 
 
27. A bérleti jogviszony megszűnésekor Bérlő köteles a bérlemény valamennyi kulcsát 
Bérbeadónak átadni, tekintet nélkül arra, hogy ezeket a Bérbeadótól vette át, vagy saját maga 
szerezte be. 
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28. Bérlő az ingatlant megtekintett állapotban veszi át azzal a kötelezettséggel, hogy a bérleti 
jogviszony megszűnésekor azt változatlan állapotban köteles visszaadni. Az ingatlan visszaadása 
az eltelt bérleti időhöz igazodó, rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban történhet 
 
29. Figyelemmel arra, hogy szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során adatvédelmi kötele-
zettség alá eső adatokat és iratokat is megismerhetnek, egyetértően megállapodnak és magukra 
nézve önálló kötelezettségükként elfogadják, hogy jelen Szerződéssel összefüggő bármilyen te-
vékenységük végzése során az irányadó adatvédelmi szabályokat, így különösen az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az 
Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekinte-
tében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet (to-
vábbiakban „GDPR”) rendelkezéseit -  betartják és ellenőrzési körükbe eső mértékig másokkal is 
betartatják. Előbbiek körében szerződő Felek további kötelezettségükként vállalják, hogy egy-
mást és adatkezeléssel érintett személyeket haladéktalanul tájékoztatják, amennyiben jelen Szer-
ződéssel összefüggésben az Infotv. és a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésre és/vagy bővítésé-
re kerülne sor, illetve várható. 
 Felek egyetértően rögzítik, hogy bármilyen adatkezelést magába hordozó tevékenységük köré-
ben önállóan járnak el, melyre tekintettel jelen Szerződéssel összefüggésben önálló-, illetve adott 
esetben közös adatkezelőkként felelnek egymás és az érintettek irányába. 
 
 
30. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk továbbá a vonatkozó egyéb jogszabá-
lyok rendelkezései az irányadók. 
 
 
Felek a fenti okiratot elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, hely-
benhagyólag aláírják. 
 
 
 
Budapest, 2020.  . napján.  
 
 
 
     ................................................            ..................................................... 
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ       
         bérbeadó 
                     Czakóné Dobó Krisztina          bérlő 

intézményvezető 
 
 
 
 
 
 ………………………………………. 
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 

       bérbeadó 
              Tamás Margit pénzügyi ellenjegyző 
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11. melléklet 
 

Adatkezelési nyilatkozat 
 
 

Alulírott, ……………………………, a …………………………társaság vezető tisztségviselője 
kijelentem, hogy a Ferencvárosi Intézményüzemeltetetési Központ (Székhely: 1097 Budapest 
Vágóhíd u. 35-37.; adószám: 15801948-2-43; Statisztikai számjel:15801948-8110-322-01) mint 
adatkezelőnek (a továbbiakban: Adatkezelő) az alulírott napon hatályos – Adatvédelmi Szabály-
zatát (továbbiakban: Szabályzat, elérhető: www.intezmenyuzemeltetes.hu) teljes körűen megis-
mertem, az abban foglaltakkal egyetértek, azokat teljes körűen elfogadom; egyúttal  
hozzájárulok 
ahhoz, hogy a jelen pályázat során az általam megadott személyes adatokat – ideértve a különle-
ges adatokat is – az Adatkezelő a pályázati eljárás során, annak elbírálásáig és ezzel kapcsolatos 
ügyintézés céljából az adatkezelési célok megvalósulásáig és jogszabályi kötelezettségek megtar-
tása céljából felhasználja, kezelje, illetékes hatóságoknak bejelentse, továbbítsa.  
Jelen okirat aláírásával továbbá külön is rögzítem, hogy tudomásul veszem:  

 A mindenkor hatályos adatvédelemről szóló jogszabályok rendelkezései szerint gyakorol-
hatom jogaimat, kérhetem a kezelt adatok helyesbítését, tiltakozhatok és tájékoztatást kér-
hetek az adatok kezelésével kapcsolatban, illetve adatok törlését vagy zárolását, illetőleg 
hordozhatóságát kérhetem elektronikusan, postai úton, személyesen az Adatkezelő köz-
ponti ügyintézés helyeként megadott címén, az érintett intézményi helyszín(ek)en, illetve 
az Adatkezelő információs telefonszámán, e-mail címén.  

 A személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogorvoslati lehetőségeiről az in-
formációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-
vény, illetve az Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 
szóló 2016/679/EU rendeletet (továbbiakban „GDPR”) rendelkeznek.  

 Az adatok tárolása és feldolgozása papíralapon és elektronikusan történik a szabályzatban 
megjelölt helyszíneken. 

 Az adatok felhasználása a Szabályzatban rögzített cél(o)k megvalósulásig, de legfeljebb 
jelen hozzájárulás visszavonásáig történhet; kivéve, ha vonatkozó adat kezelésére Adatke-
zelő jogszabály, illetve a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b-f) és/vagy 9. cikk (2) bekezdés b-
j) pontjai közül egy vagy több alapján jogosult és/vagy köteles. 

 
Kelt.: Budapest, 2020. …………… 

…………………………………………………… 
         Pályázó 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
Név: 
 

Név: 
 

Lakcím: 
 

Lakcím: 
 

Aláírás: 
 

Aláírás: 
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