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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2013.június 19. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII., Sĺáľkany utca 5. szám a|attí telekingatlaĺr hasznosítására

A napirendet nyílt Ĺilésen kell táľgyalni' a döntés elfogadásához egyszetu szavazattöbbség
szfüséges'
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Jocl roNľRoLL: k. ę>tJ
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ľ'cyzó
Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

AYtĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
mestarsvalást.

Budapest J őzseÍv árosi Onko rmányzat
Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

Előzmény

I. A Képviselő-testület a356l20l2. (X.18.) számuhatározaÍában úgy döntött, hogy a Budapest
VIII. keľület Sarkany u. 5. szźtm a|atti 36002 lvsz. alatt felvett telekingatlant lakossági
szelektív hulladékudvaľ kozfeladat e||átásának céLjábőI, ingyenesen a Budapest Főváros
onkoľmrĺnyzathaszná|atźha adja,határozat|aĺidőre, 90 napos felmondási idővel. Ahatáľozat
alapján a Képviselő-testület elfogadta a megállapodás tartalmi elemeit és felkéte a
po l gárm e steľt annak aláír ásźlt a.

il. A Képviselő-testület áIta| hozoť.. döntés és a Megállapodás- tervezet a Fővarosi
onkormanyzat részére megktildésľe keľĹilt, mely ] Pontban az ottani előkészítési folyamat
során módosításra, illetve kiegészítésre keľtilt. Igy azt a Fővaľosi onkormanyzat kgy.
266/2013. (II.27 .) határozatával módosított formában fogadta el és keľült alź.jrásľa.
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III. A Főváľosi Kozgyűlés -az alábbi táblázatban foglalĺ módosításokkal fogadta e| a
Megállapodás- tervezetet.

Budapest Főváľos onkoľmány zat á|ta|
aláírt szerző dés szöve g

3.]. HasznáIatba vevő az ingatlanon a
kömyezetbe illő kerítés kiépítését és
fenntartását, a csatorna és elektľom os htllőzat
kiépítését és iizemęltetését, esztétikus telepi
köľnyezet kialakítáSát és gonđozását, a telep
fásítźsát, illetve bokľok telepítését,
gondozását és fenntartását.

3.7 Haszĺttlatba vevő váI|alja az iĺgatlanon

fenntaĺ+ása+ a csatorna és elektľomos hálózat
ł<iĘítését____-es további üzemeltetését,
esztétikus telepi környezet és növényzet
megtaľtását és gondozását.

3.8. HasznáIatba vevő váI|aIja, hogy a
megállapodásban foglaltak megszűnését
ktjvetően az I'I. pontban rcgzített ingatlant
tíszta, reĺđezett formában átadja a
HasznáIatba adónak. A HasznáIatba vevő
megtérítési igény nélkül ađja át az ingat|anon
létesített kĺjzművek, kerítés, téľbuľkolat,
egyéb létesítményeket és az źitalra épített
növényzetet. Amennyiben a HasznáIatba
vevő jelen megállapodásban meghatfuozott
cé|ra a teľületet tovább kívánja hasznźini, a
megszűnést megelozóen legalább 60 nappal
kezdemény ezheti a megszűnés hataľidej ének
kĺjzös megegy ezéssęl töľténő módosítását'

3.7. Haszná|atba vevő vállalja, hogy hogy
jeIen szerződés megsziĺnését kcivetően az I.I.
pontban rogzített ingatlant tisńa, rendezett
formában atadja a Haszná|atba adónak._'Ą
+{asznďatba_vevo_ĺaegteľítesiłeénrff ełkíił
t4ia át az ingatłanon łétesített közrnévek;

es
a
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4. A megállapodás megszűnése
4.I. A megállapodás megsziĺnik:

a) a Haszĺźiatba adó azonna|i
felmondása esetén, ha a
HasznáIatba vevő a
megállapodásban vagy a
területhasznáIatta, illetve az
ezze| kap csolato s tevékenysé gre
vonatkozó jogszabá|yokban
foglaltakat megsérti,

b) a HasznáIatba vevő
felmondásával 90 napos felmondási
hataľidővel,
c) aÍIasznáIatbaadőfelmondásával

90 napos felmondási hataľidővel, ha az
ingatlanon folyatatott tevékenység cél
szerinti mrĺkĺjdési ellehetetlenül vagy
más ok miatt nem teliesíthető'

4. Jelen szerzođést aHasznźiatba adó rendes
felmondással 90 napra mondhatja fel. A
Hasznźiatba vevő az ingatlan visszaadását
bármikor fe|aján|hatja. A HasznáIatba adő
vagy a HasznáIatba vevő azonna|i hatá|Ytl
felmondással akkor szüntetheti meg a
szerzoďést, ha az ingatlan hasznáiat cé\a
lehetetlenné váIt. Hasznéiatba adó azorcla|i
hatá|yÚ fęlmondással akkor sztintetheti meg a
szerződést, ha a Haszná|atba vevő az
ingatlant rongá|1a, rendeltetésellenesen,
szerzőđésellenesen haszná|ja, engedély
nélkül harmadik személy hasznźiatába adja
valamint' ha a szetződéskĺitéskor nem ismeľt
oknál fogva a Haszntiatba adónak szüksége
van az insatlanÍa.



Jelen megállapodás jőváhagyásfuőI és
megkötésérol a Fővarosi onkormányzat a
26612013. (II. 27.) Főv. Kgy. hatáľozatźxal
hozot1döntést.

Haszná|atba vevő a ĺemzetí vagyonľól szóló
20II. évi CXLI. törvény (a továbbiakban
NVt. 11. $ (l1) bekezdésére tekintettel
nyilatkozik, hogy o maga és a jelen szerzőďés
3.4. szerinti tizemeltet az Nvt. 3. $ (1)

bękezdés 1. pont af) alpont illetve az ag)
alpont és B) pont alapján átláthatő
szerv ezetnek minő sülnek.

HasznáIatba vevő nyilatkozik továbbá, hogy
a hasznosításľa vonatkozó beszámolási.
nyilvántartási, ađatszo|gáItatási
kĺjtelezettségeket teljesíti, és az átengedett
nęmzeti vagyont a szerződésí előíľásoknak és
a tulajdonosi ľendelkezéseknek, valamint a
meghatźrozott hasmosítási célnak
megfelelően használja.

A módosítások a Megállapodást érdemben nem érintik. A 3.7. pont módosításában tĺjrtént
vá|toztatást az indokolja, hogy az ingatIarl kĺjrbekerítését, a csatorna és elektromos há|őzat
infrastrukturáját és a kultrľált épített kömyezet kialakítását az FKF saját kĺiltségráfoľdítással
megvaló sít otila, (2. számí melléklet)

IV. A Képviselő-testület döntése Magyaroľszág he|yi ĺinkormányzatairőI szől'ő 2011' évi
CLXXXX. törvény 107. $-an alapul.

V. Ké rem az a|áhbi határ ozati j avas lat el fo gad ás át.

Ha,ľÁnoz.łTI JAVAsLAT

A Képviselő.testület úgy dtint' hogy

elfogadja a Buđapest VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat és a Budapest Fővĺíĺos
onkormanyzatakozoľti, a Budapest VIII., Sáľkány u. 5. szám a|alt a36002helytajzi szźtmon
felvett telekingatlan ingyenes hasznttlatba adásáról sző|ő megá|lapodás Budapest Főváros
onkoľmĺányzata áIta| aláirt mőđosítását és felkéri a polgármestert annak aláirására. (1. számú
melléklet)



Felelős: Polgármesteľ
Hatéĺidő: 2013.06.19.

A dtintés végrehajtálsát végző szewezeti egység: Yagyoĺgazdálkodási és Uzęmeltetési
IJgyosztáIy

Budapest, zÜI3.június 3.

Tĺlrvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyző

Pol8áľmesteru.
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arnely !éĺĺejött egyĺészľól
Budapest Főváľos ł'III. lteľület Józseťvárosi onkoľmányzat
székhel-v: 1Ü82 tsucalpest' Ba:.oss u. 6.1.-ŕ17.

aaosi.am: i) t ->-\ ! LJ-f-42
Íörzsszám: 73-{7i 5
ban]ĺszinrlaszĺŁ.l : i 4 1 003 09- l 02 i 3 949-0 i Ü00006
statisztikai sziinr: ĺ'57357tr 5-841 i -32 t -0i
képviseli : dr' Kocsis :\,1áĺé polgáĺ':resteĺ
rnini használatba ađó {a továbbiakban: Haszníüatba adó),

nrásĺészről a
Búĺtapest Fiiváľos Onkornrányzata
székhel.v: 1052 Budapest, Váľosház i:. 9-ĺi.
adószá:n: 1 573 5 63 6.2-4 i
toľzsszám: 735ó38
bankszárnlaszáĺrr: ] 1 ?84Ü09- l 5.1900 l 2
statisztikai szárn: 1 5?35636.841 1 -32 l-0 1

képviseli: Taľl<ls }stván ťoprrl g/ľmesteľ
niiut haszniĺlaĹba vevo ia továirbíakban: Használatlra r'evő)

. a1ĺlvábbiakban együťtesen Felek - kÖz(itĺ az- alábbi i.eltéĺelek rnęiIett.

Előzmóa.vek

Felek ľögzíiik, hog'v 1999. .i,úlius 26-an 10 évre tenilethas.znáiati megállapodast kötörtek a
Buł:lapest VIII. keľrilei Sárkán.v* u. 5' szám alaĺti ĺelekirrgatian, ing1,-enes haszlĺĺlatba adása
ĺáĺgyábzu1 lo"kcssági sze]ektív lluiladélĺuĺtl.ar kialakítása és Ĺĺzenrelt.'tćse céljábót.
Fentiękr.e tekintoltte] Pelek az a]ábbi rneqállaoĺ;dási k'ötik'

t' A mcgĺillapoĺIńs táľgya

l.1. A Budapest }'ôváľos VÍII. keĺüler JózseÍ\.áľosi Önkorn:irnyzat Képvisel'5.iestÜleĺének
}56/2012. (X.18') szánrú lraiáľozata (1' mellékleĺ) a-Iapján Hasanĺilatba adó ingyenes
liasz..rrálotba adja a kizárólagos tulajdonában állT, a 36002 lrrsz-on be.iegyzett.
teĺrnśszetben a ljudapest. VIII. keľiĺlet Sáĺkány u. 5. szám alatt ta]álliató üres
telekingatlaľ'it. la.kossägi szeicktív hullrrdékudvaľ k<izfelaciaĺ ellátásának céljából'

! .2. Has;:nálatba r'evô a mege'illapr'lclás 1' t ' pontje szeĺinti telekingatlanĺ lraszĺálatba veszi'
i,]i' Haszĺrá]atl:a ađti a ĺnegállapođas i ' 1 . pclĺĺja szeľirrti telekingatlan lrrlajdoą'iogát megtartja'

f. A lnegállapłdás időÉartarna

iielek a ĺnegálapođast hat/ľozatlan idotariarnra kötik, aiłel.v jelen megállapodás aiáíľasáva]
jön létľe.

3. A' felek jĺlgłi és lł'ötele.ĺeÍÍsógti

3.i. I{asz-nálaĺbu $dó kiköti, hog;,. a;r:egallapocrís túľgy.'lít kópezo ingat:iant I.Iaszĺálatba r'evĺ!
kiz.ĺłľólag a megállapodás 1 . 1. 1:ontja céLa lrasználhatja.

.'.-'Ę..



3.2' Haszna]'aĺba r,evo váilaija, lrogy a 1rasznÍtlaĺba vctl 1eleliilgatlaliorr a íĺlladékr..ĺI.,'aĺt

iizeaeltei!' lblyalľraios ĺniiködćsét bizĺosíqa.
3'-1. Használatba ier,ő vállalja. hogy a ha*cznÉ'laĺba vett telekingatlailolr a lruiladékudr'aĺ

tizemeltetésí ktiltségeit viseii.
3.4' Haszna]atba adó hrlzzájĺinil abhĺlz, ĺitrg'v a l:ĺasznáiatba vevő a liullađćkudvar

ĺtzemelteĹésóvel a Főváĺosi KözteÍiilei-ttnntaĺió Zťź.L bízz'a rłeg.

3.5. Használaiba ver,ő biztosítja' hog,v a lak'osság által beszáilítoĺt -a Haszniriatba ver'ö áital

meghatáľozoit - i1ulladékfujtákat az ĺize:neltető lnenn'viségi korlátozás nÉlkill díjtďanul

á1veszi.
Felek ľögz-ítik, hogy amcnnyiben valamel,v iluiiaĺlékiäjta iljĺaŁasznosíiás céljtiból nás
nem ellieiyezheto' illeir'e ťeldolgozása nęnr bizĺosíthaió, abban az esetbetr ezen huiladók

áťvóte]e átrneneĺileg koľlátozlrató.
3.6' I'lasznńlarba adó kikijti és Hasz-ná1aĺba r'evő r'áiiaija, hogy a hullaĺlékudr,aľt kiz,fuól'agaz.

összes vcnatkozó éľr'ón-ves kĹiľn1.'ezetvédelrni. egészségiigyi, n:űsz-alĺi ćs eg'véb ;roĺmák,

szabái.vok betańásával iiaemelteti.
3.7. i{a^szná]atba vevó váilalja' az íngatlanon a csatoilla és cliektľotnos h'álózat ĺovábbi

üzernelĺetésót, eszlétikus telepi köm.vezet és novón-vzet rnegŁrľtúsát és gollĺiozrĺsái.

Iiaszĺlálatba vevo r,ál,Ialja, hogy hogy' jelell szerződós:ĺegszűnćsét kör.e,'Ĺien az 1.l'
ponlban ľögzíteit ingatlant tiszta' rendezett formában áradja a Hasz-.llálaĺba aÚónaIĺ'

3.S' Haszĺ1üatba ađó jogosuiĹ a megáliapodásban rögzi|eĺt ĺeltéĺelĺ* he!1.színi eilenőľzését. A
hullactékuĺlvaran elre a cé1ľa rendszr.ľesíett napjáu az- elĺelrĹiľzésľe feljogosított

szernélyeŁ bejeg;ezését a Használatba ver.ouek 8 ĺraprrn beliil ki kr'll vizsgálni ós a

sztikséges irrtézkedósekęt ne$ienrli'

j. Ä ľnegállapodás megsziinése
.ĺelenizeĺiődést a Haszuálatba adó ľendes feimondás.qal 90 uapľa mondilaĺja fei. A
Haszlrálatba vevő az inga1lan r,isszaadásáĺ bármikor felajimthatja'

A řlasználatba adó r'ag1' a Hasznaiaĺba vevő a.zoĺuiali hatál-vú |eln;ondással akkoĺ

szt!ĺ.ĺeiheti ineg a szeľzodést. ha az iĺrgatian llasználiit célja lehetetlenné vá1ĺ'

I.:Iasználatba adó azonĺlali hatályil fe1ĺnoudással akkor sztĺntetheti ĺreg a szeľzódést, ila a

HasznáIatba vevo az ingatlant ľongď;.a' ľendeitctésellenesen \,agT,- szeizŐdéseilcnesen

hasz.nálja, engedól.v nćlkiil hamaĺiik szenréI1' hasznáiatába aclja valatnirÍ, ha a

szerzőĺléskötéskor netn isnreľt oknál tbgva a }lasiľrálatba zrĺjónak szi:iĺsége vĺm aZ

ingaĹlanra.

5. Eg1.'ébľenĺle|kezésłk
5.t. ď- rnegálläpodásbaĺl Íbglaĺtakk,ai kapcsolatos eseĺlegesen feln':erĹiiő ploblómákat,

kérdéseket a Felek riiviĺi útt'.tn kłlzöseĺ eitbgađott iĺlŕlpontban eg'vezietik. Az csetiegesen

felĺnerülő joglita elbírá,lásráĺa a Feleh a polgáľi peIes eĺjaĺás szabál1,ai sz-eri+t jámak eĺ.

5'2. Felek a megáilapodásba.n ne:n sz.a1.'ál-vozoit kérĺĺésekben a Polgaĺi tön'éĺt1kön1ĺ

idęl.onatkozó ľenée]kezěseiben fbglali szabályok alkalĺ:razáset hatĺlrozzá< ĺireg,

.ieleu megáilapodás készült 3 o]dalon, .4 egyinassa! egyezó példĺin'v1-.em.

Jelen nregálĺapođas jól'rálmg1'ásáľó!' ćs megkÔiósór(ĺi a' ľővitrosi onkormárr,r''zat a f66lfi)I3.
(II'27') ľór,. Kgy. hatarozatáĺ,al hozo'..i dt'ntést,

Használatba vevő a oemz-eti l,agyonľóI szóió 20lĺ. u1vi CXCLI. töľvćn;,'(a továbbia.!ĺba.r:

Nĺ't.) 1i. $ (1 l) bekezĺĺésére l-lg.velemmel nyilatkozik. hogy ő nraga ós a jeleĺ: sz-eĺzódés 3.4.

fu*!oęjśľ,& .i;.,
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sucľj'nĺi i:zeíreirető az l{r.t' 3. $ (1i bekezdés i. pcnt aÍ) aipont iileĺr,e az ag) a}pont és b) 
'oont

alapjár: áĺliiĺłla:|i -szeľĺ,ez-efu ek ľ':ínosrilnck'
Használiťba ver'o nvilatkozik tr.lviibbá, hog.v a hasznosí{ásrir łcnatkozó beszániolási.
nyiivánĺaĺtási. udaĺsz<ligáltati,1si kĺiielezetĺségeket ĺeljesít!. és az átengeđett nemzeti \'agyont a
szerziitjési előit:á.soki:alĺ ćs a tuJ'aj<lo':rosi ĺendelkr.z-éseknck, ralaminĺ a meghatározoťi
lraszirosítási céirlak lnegfolelóen lrtlsz'nálja.

Fe]ek a ĺnegállapođásĺ, nrint akaraiukkal nilr<lenbeĺ megeg1'.ezöt képviseiöik útjáll
j óválragy-óiag íĺák aIá.

Budapest.2Ül3'

Butlapesf Főr'áros VIII. keľĺilet'
Józsefyáľosi onkoľmán;'zat

kópviseI'eÍóben:

tjľ' Kocsis lvíĺĺté

po!.garnicstcr:

Ilasz''n'rl]'atba ađó ľészéroI

Fed ezete : P énz- 0 gyi fed ezetei rren: i.uélr.vel.

IJánrm: R."rdapest. 2Ü12' nol.embel 28.
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., .i ,i: :.

i ' ;--...'-.
^..:,-,. .. .r
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Jogi szempontbci ellenjegyzem:

Rimán Edilla
jegyző uevében és ĺnegbízásából

dľ. Il,ĺészáľ l'iľika
uIjeg'vző
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2. számű melléklet


