
Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáros onkoľmányzatKépviselő-testületének
Váľosgazdálkodásĺ és PénzügyiBlzottság l . ąu-(

1.. :.. J. :.12. napjrend

EL.TERJESZTES t ôr
a Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Blzottság 20t4. decembeľ 8.l üléséľe

Táľgy: Javaslat Budapest Főváľos VIII. keľiilęt Józsefuarosi Önkormtnyzat és a Klebelsbeľg
Intézményfenntartó Kozpont között me gállapodás me gkötés ére

Előterjesztő: dr. Kovács Gabriella a|jegyző
Készítette: dr. Dabasi Anita jogtanácsos
A napiľendet nyílt ülésen kell táľgyalni.
A dönté s el fo gadás ah o z e gy szeru szav azattĺibb s é g szfü s é ge s.

Melléklet: ]. sz. melléklet MegáIlapodás

Tĺsztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő-testĺilet 17612013. (V.08') számihattrozatźlban döntĺjtt arról, hogy a Klebelsbeľg
Intézményfenntaľtó Központ (a továbbiakban: KIK) Budapest VIII. Tankerĺilęt székhelyét a
Budapest VIII. Baross u. 63-67. szám alatti ingatlanban (a továbbiakban: Ingatlan) biztosítja,
valamint bińosítja a feladat e|Iźttásźůloz szĹikséges munkafeltételeket I0 fó tészére'

Felek kĺjzött 2013. május 15. napjan haszná|ati szerződés (a továbbiakban: haszná|ati
szeľződés) jött létľe, melyben rogzítették, hogy a KIK teľiileti szervének elhelyezéséhez
szĹikséges ingatlan, a KIK ingyenes hasznáIatába keľül.

A KIK kéľelemmel fordult az onkoľmányzathoz, Az Ingatlanban á|ta|a hasznźit helyiségek
vonatkozásában paľkettázźsi munkálatok elvégzéséhezkérte a tulajdonosihozzájáĺu|ást.

Ahaszná|ati szerződés 22. pontja alapján az tĺa|akítźtsi munkálatokľól felek megállapodásban
rendelkeznek, mely kitéľ a költségek viselésére.

A KIK vá||a|ja, hogy a parkettázási munkálatokkal kapcsolatos költségeket vise|i, azza|
kapcsolatos megtéľítési igényt nem támaszt onkormányzattal szemben sem a haszná|at
idotartama alatt sem azt követően, továbbá költségeinek megtérítését semmilyen jogcímen
nem követe |heti az Önkoľmány zattő|,

II. A beteľjesztés indoka

A KIK által kérelmezettparkettázási munkálatok elvégzéséhez tulajdonosi dontés szfüséges.

III. A diintés célja' pénziigyi hatása

A döntés célja, hogy aparket1ázási munkálatok elvégzésre keľüljenek az Ingatlanban.



A döntés péruagyivonzafral nem jaľ, a munkálatok teljes költségét a KIK viseli.

IV. Jo gszabályi kiirny ezet

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuárosi onkoľmtnyzat Képviselő-testiiletének 3612014,
(XI.06.) önkoľmanyzati ręndelete a Képviselő-testtilet és Szervei $zervezeti és Mtĺködési
šzabilýzatárő| 7: melléklet ,,A kÉpvIsprÓ-TESTÜLETNEK AZ a'lraNoó
BIZOTTSAGOKRA ATRUHAZOTT HATASKOREI'' A Váľos gazdá|kođási és Pénzügyi
Bizottság feladat- és hatásköre különösen: 1.1 dönt 1.1.3 közbeszęrzési ügyekben az eljtnts
megindításáról, eredmény megállapításáľól, beszeruési ügyekben az eľedmény

megállapításaľól, bármelv onkormán]lzati szerződés megkötéséről, módosításaľól,
megszĹintetéséről, ide nem éľtve a polgĺírmesteľi és a kizaľólagos képviselő-testĹileti hatáskört,

kivéve továbbá a2flf0I1. (N.12') önkormanyzati rendeletben meghatáĺozott Józsefuarosban
múkodő <jnszerveződő közösségek, művészek és sportolók páIyázati támogatásához
kapcsolódó szerzodések módosítását.

A nyílt tilés a.Magyarországhelyi önkormźnyzataiľól szóló f}|I. évi CLXXXIX. tv. (MötV.)

46. $ (1) bekezdésénalapul.

Kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!

Határozati javaslat

,.....l20I4. (.......). számú bizottságihatározat:

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy

I.) hozzájáĺul Budapest Fováros VIII. kerĹilet Józsefvaĺosi onkoľmźnyzat és a
Klebelsber glntézményfenntaľtó K<izpont kozott k<itendő megállapodás megkötéséhez,
me|y az előterj esztés melléklet ét képezi.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. december 08.

2.) felkéri a polgármestert a hatźrozat 1. pontja szeľinti megállapodás a|áítźsára.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. december 08.

A dĺjntés végrehajtásźúvégző szewezęti egység: Jegyzői Kabinet

A lakosság széles kĺjľét érintő döntések esetén az eIoterjesztés előkészítőjének javas|ata a

klzzététel mő đj fu a: honlap on

aljegyzo

Buđapest, 2014. decembeľ 4.
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MEGALLAPODAS

amely létľejött egyrészrőI a

Budapest Főváros VIII. keľület JĺĎzs efváľosĺ onko rmányzat
szék}relye: 1082 Budapest, Baross l.63-67,
képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ
torzsszáma:7357|5
ađőigazgatási azonosítő szźrĺa: I 57 3 57 -2-42
bankszámla száma: 1 4 1 00 3 09- L 021 3 9 49 -0 1 0 0 00 0 6

statisztikai számj ele : | 57 3 57 I 5 -84| l -3fI -0 I

(a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a

Klebelsbeľg Intézményfenntaľtó Kiizpont
székhelye: 1051 Budapest, Nádor u' 32.

képviseli : Szabóné Fónagy Erzsébet tankeriileti igazgatő
adőigazgatási azono sí tő szálma: | 5 7 9 9 6 5 8 -2 - 4 I

E|őirćnyzat-felhasználási keretszám|a sztmla: 10032000 -00329307-00000000
ÁHT azonosítója: 335262
statisztikai számj ele : I 57 99 658 -84|2-3 I2-0I
(a továbbiakban: KIK)

(a továbbiakban együtt: Felek) kĺizött alulíľott helyen és napon a következő feltételekkel:

Felek kĺizött 2OI3. május 15. napjan haszná|ati szęrzódésjött létre, mely haszná|ati szerzóđést
az alábbiaLd<al egészítik ki.

1. Az onkormányzathozzájźtruI a}thoz, hogy a Budapest VIII' Baľoss u. 63-67. szttm

a\atti ingatlanban a KIK á|ta| hasznáIt helyiségekben a KIK saját költségére

parkettázási munkálatokatvégezzen2}I4. decembeľ 5. és2014. decembeľ 3l. kozött.

2. A KIK kijelenti, hogy a parkettźzás költségeit viseli, azza| kapcsolatos meg1éľítési

ígéný nem támaszt ÖnkormźnyzattaI szemben sem a haszná|at időtartama alatt sem

azt követően, toválbbá költségeinek megtérítését semmilyen jogcímen nem követelheti

az onkormtnyzattől.

3. Felek kijelentik, hogy közöttük 2013. május 15. napjan létrejött hasznáIati szęrzodés

v áIto zat\an' taľtal ommal hatályb an mar ad.

4. Felek jelen megállapodást együttesen elolvastĺák és a közös értelmezést követően, mint
akaratukkal minđenb en me ge gye zőt, cé gszeruen a|áírták.



Jelen megállapodás 2 oldalból á||' 7 megegyező példaĺryban késziilt (a példany KIK-ęt, 3

példrĺny az onkorm źny zatot ill eti).

Kelt: Budap est, 20I 4. december

Fedezet:

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Dr' Kocsis Máté polgármesteľ
onkormánvzat

Szabóné Fónagy Erzsébet tankerület
ígazgatőKIK

Budapest, 2014. december ....

pénzrgyi ellenjegyzés

Prĺľis Gyuláné
p énzugy i ü gyo sztály v ezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és mesbízásából

KIK

Dr' Kovács Gabriella
a|jegyző


