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szERzoDÉsÁľnuľrÁzÁsl MEGÁLLAPoDÁS

(a továbbiakban:,,MegáIlapodás''), amely léfi.ejött

egy'részről a Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefvárosi onkoľmányzat (székhelye:
1082 Budapest, BaIoss u.63-67.; ađószfuna:15508009-2-42; képviseli: dr. Kocsis Mité
prcIglĺrmester) mint szerződésben maradó fél (továbbiakban: ,'YIil. keľületĺ
Onkoľmányzať')

masrészľőI a BKK Budapesti Közlekedési Ktizpont Zártktjrtien M{ĺködő
Részvénytársaság (székhely: 1a75 Budapest, Rumbach Sebestyén u. |9-21,,
cég1egyzékszźtn: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám:
1778|372-5-44, kęviseli: Horváth Jĺínos gazdasági vezéngazgató-helyěttes és dr. Sas András
Lćszlő jogiigazgató egyĺittesen) mint szerződésbőI kilépő fél (továbbiakban: ,,BKK'')

harmadrészről a Buđapest Kőzilt Zárlkiirűen MĺÍktidő Részvénytáľsaság (székhely: 1115
Budapest, Bánk bán u. 8-12., cégtregyzékszźtĺĺ: 0|-10-047164, adószám|. 235},l8ti4-2-43,
képviseli: Dr. Álmássy Komél Tamas vezéri gazgató) mint szerzodésbe betépő féi
(továbbiakban:,,Budapest Kőzilt,,)

továbbiakban egyenként ,'Fél'', egytittesen pedig ,,Felek'' köz<itt, az alábbi feketelek męl]ett:

1. A Felek rögzltik, hogy a BKII mint berbeadó és a VIII. keriiteti Önkormányzat, mint
bérlő között 2072. đecember 20. n.apjan bérleti szerződés jött létre a bérleti sz!ľződés i.
számú mcllékletében megielöit paľkoiójegy-kiadó automaták bérbe adása tláĺgyban (a
továbbiakban:,.Bérleti szerződés,,).

2. A Fővlĺĺosi KözgyűJés 33ĺ20Í6. (I.27.) és 35/20|6, (I.27.) szźmíhatározatzi éľtelmében
2016. április 1. napjától a Budapest Közút Iátja el a Magyarorszźę be|ý
önkormaĺlyzatairól szóló 2071,. évt CIxxxDĹ tôrvény 16lA. $-a és 41. $ (6) bekezdése,
valamin! a közúti közlekedésĺől szóló 1988. évi I. ttirvény 9/D. $ (2) bekezdése szerinti
v fu akozási (parkoirási) közszot gáltatrĺs biztosítasát.

3. A fentieloe tekintęttel Fe]ek megáltapítjfü, hogy 2016. április 1. napjától a BKK kilép
Bérlďi szeĺződésbőI és helyébe, mint berbęadó, a Budapest Közrit Ię be a Bérleii
szeĺződésbę. VIII. keľületi onkorĺriányzat kijelenti, hogy a szenődésźłtruházáshoz ielen
Megáll apo đas aIájr ásáv a| hozzáj áĺu|.

4. Felek kijelentik, hogy a Bérleti szerződés szerinti taľtalomma] a Budapest K'özutat
megilletik mindazon jogot és tęrhelik mindazon kőte|ezeťtségek, amelyek a BKK-I a
VIII. kęrii]eti onkormanyzattal szemb.en a Berleti szerz(5déś iIapjan megiliették és
terhelték'

5. A BKK és a VIII. kęrĹilďi Önkormanyzat kijelentik, hogy 2016. miłrcius 31. napjáig a
Bérletl szerződéssel .összefüggésben eg;m'ĺíssal teljes könien elszámo1tak, u Ée'l"ĺ
szeľződéssel összefiiggésben egymással szemben továbbí ffĺggő követelésĺik nem á1l fenn

6. Jelen Megállapodrĺsban foglďtakat a Felek 20t6. április 1, napjára visszamenőleges
h atallyď a|ka]mazzźk'.
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7. A' Budapest Közút részérb| kapcsolattartásra kijeltilt szemé7y:
Név: dľ. Komĺĺľomi Endre közlekedési igazgató
Telefon: +36 30'174 1200
Emaii cím: Endĺe'Komaromi@budapestkozut.hu
l,eÝelezési cím: 1 115 Budapest, Bánk ban u. 8-12.

8. Jelen Megállapodásban nęm szabáIyozotÍ, kéľdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2oL3. évi' V.. töweny - kĺilöncisen arrnak a szerződésákubázásra vonatkozó - rendelkęzéseit
tekintik irĺáĺyađónak.

9. Jelen Meglĺllapodás hét (7) eredeti példányban késziilt, amelyből két példány a Budapest
Fővaľos V]II. kerület Józsefurírosi onkormányzatot , két péld.ány a BKK-I és három
példany a Budapest Közutat illet.

Felek a jelen Megáliapodríst elolvasás és érielmęzés utáa, mint az akaraťukkal mindenbęn
egyezśi.' jővźÉlagyólag és saját kezűleg irtźk a\iź!.

Budapest, 2016. .......... Budapest, 2016. ..........

Budapest x.őváros VIII. keľüIeti
Onkoľmányzat
Kocsis Máté polgármester

szeľződésben maľadó fel

BKK Budapesti KözlekedésÍ Központ Zrf'
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