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Buda pest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat

Képviselő-testtilet e számár a

Tisztelt Képvis elő.testii let !

I. TényáIlás és a diintés tarta|mának ľészletes ĺsmertetése

Józsefuáros vezetése elkĺjtelezett a keľületi lakosok biztonságának védelmében, a közrend és
közbiztonság fenrÍartásábaĺ, javitásában. Ennek éľdekében az elmulrt években a ľendőrséggel
szoros egyiittműködést alakított ki és több mint 4,5 milliáľd forintot forđított közbiztonsági
célokľa. Sikerült elémi, hogy 20l6-ban 35oÁ-kal cscĺkkent a ľegisztľált bűncselekmények
számaJózsefváľosban és jelentősen novekedett a jőzsefvárosiak biztonságérzete.

Az eľedmények többek kĺjzött a rendőľi jelenlét növelésének és a szinte teljes kerületet lefędő
téľfigyelő-kameľaľendszeľ kiépítésének köszönhetőek. A közbiztonság javu|ásá,hozhozzájáru|
az is,hogy az elmúlt két évben az onkormányzat támogatásával három körzeti megbízotti
iroda is kialakítására keľtilt a kerületben a lakosság és a ľendőľség közötti könnyebb
kapcsolattartás érdekében. A lakossági visszajelzések, valamint a BRFK VIII. Kerületi
Rendőľkapitányság (továbbiakban: Rendőrkapitányság) vezetőjének beszámolója alapján az
újonnan kialakított iľodák nagyban hozzájáru|tak a lakosok szubjektív biztonságéĺzetének
növekedéséhez.
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A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2017 . szeptember 07. . sz. napiľend

T árgy z Javaslat ktirzeti m egbízotti iroda kialakításáľa, műkiidtetésére

A napirendet nyílt iilésen kell tárgyalni, a határozat és ľendelet elfogadásához minősített
szav azafrobb s é g sziik s é g e s.
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi X
Emberi Erőforrás Bizottság véIeményezi x
}latfu ozati jav asIat a bizottság sztĺnáľa:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a

Képviselő-testületnekazelőter jesztésmegtźrgya|ását.
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Az onkormźnyzat a Rendőľkapitányság vezetojéveI e pozitív visszaje|zések, tapasztalatok
aIapján folyamatos egyeztetést folytat újabb korueti megbízotti iľodak |étręhozásától. Közĺjs
cél, hogy a keľiilet több részén legyen a lakók tészéte könnyen elérhető ľendőľségi objektum.

A kĺizĺjs egyeztetés eredményeképpen Molnaľ Gábor r. a|ezređes, a Rendőrkapitányság
vezetoje javasolta a Budapest VIII. kerület, Hungária krt. 16. fszt. 3. (hľsz. 38865lIlN43)
szám, valamint a Budapest VIII. keľĹilet, Hungáľia krt. 16. fsz. 4. (hĺsz. 38865lllN44) szám
alatt ta|áIhatő önkoľmányzati tulajdonban lévő helyiségeket kĺjrzeti megbízotti iľoda
kía|akításfua, egyúttal kérte, hogy azokat az onkormányzat téritésmentesen adja źń a
Rendőľkap itánys ág haszĺá|attlb a.

A lakosságtól érkezó pozitiv visszajelzések, illetve a rendőľség adatszo|gá|tatásai azt
mutatják, hogy a ,,|átható ľendőrség'' a bűnelkcjvetők tekintetében visszatartó eľejű, ahol
rendőrségi objektum ta|źihatő, ott jelentősen visszaesik a bűnözés. Így a lakossággal valő
kapcsolattaľtó funkciója mellett a korzeti megbízotti iľodák bizonyítottan bűnmegelőzési
célokat is szolgálnak.

A jelenleg két külön bejáratta| rendelkező, osszesen 22,32 m2 alapterületű helyiség a
Budapest VIII., Hungária krt. 16. szétm alattí tttrsasház kapujátő| ba|ra fekvő utcafronti
b ej źn attal r ęnđeIkező he l yi s é g.

A Kapitányságvezető szakmai javaslata a|apján a Százados negyedben kialakítandó körzeti
megbízotti irodában a 12. koruet megbízottja teljesítene szolgźiatot. Az előzetes piackutatás
alapjźn a két helyiség körzeti megbizotti irodává töľténo kialakításának becstilt költsége a
Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zĺt. (a továbbiakban: JGK ZÍt.) adatszoIgá|tatása szeľint
cisszesen 6.500,0 e Ft, berendezési tźrgyainak becsült beszerzési éľtéke 1.598,0 e Ft. Az
onkormányzat ezeĺtúlmenően váIIa|ná a helyiség kcizműfogyasztásźnak (víz- és csatomadíj,
szemétdíj, elektľomos- és gázfogyasńás) koltségeit, mely éves szinten a JGK Zrt.
tájékoztatása szerint 181,0 e Ft.

Az Önkormáĺyzat Képviselő-testĺiletének 89l20I7. (IV.13.) számu hatáĺozata aIapján az
onkormányzat és a JGK Zrt, kozott 20|7, május 3. napján megbízási szerzođés jött létre
tcjbbek kozott ezen helyiségkialakításának lebonyolítására, 5.000,0 e Ft összegben'

Fenti költségek alapján szükséges amegbízási szerzoďés módosítása, tekintettel ana,hogy a
kialakítás költsége 6.500,0 e Ft-ra módosul (1. sz. melléklet)'

A kialakítást követően - teľvezettenf017. decembeľ hónaptól - a helyiség hatátozatlan időľe,
térítésmentesen a Budapesti Rendőr-főkapitányság hasznáIatába keľülne (2' sz. melléklet).

il. A beteľjesztés indoka

Magyaľoľszághe|yi onkormányzataĺrő| sző|ő 2011. évi CLXXXX. törvény (Mötv.) 23. $ (5)
bekezdés 18' pontja a|apjtln a keľületi onkormányzat ťeladata különösen közľeműkodés a
helyi közbi ztonság biztosításában.

Budapest Józsefvárosi onkoľmányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaľól szóló 66lf0lf. (XII.13.) önkormányzati renđe|et 2' me|Iéklete a korlátozottan
forgalomképes vagyonelemeket tarta|mazza. melyek kiegészítése sztikséges a Budapest VIII.
kerület, Hungária kľt. 16. fszt' 3' 38865l|lAl43, valamint a Budapest VIII. keľület, Hungária
krt. l 6. fsz. 4. 38865 l I l N 44 hrsz.-u helyiségekkel.

A kĺjrzeti megbízotti iľoda kijelöléséhez és armak kialakításához,valamint a kcjzműfogyasztás
költségeinek éves ťlnanszíľozásához, melyben elozetes kötelezettség vál|alás szükséges,
indokolt a Képvi sel ő -te stül et dönté sének me ghozaÍa|a.

III. A dtintés célja' pénztigyi hatása
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A dontés célja Józsefváros közbiztonságźnakjavítása, új köľzeti megbízotti iroda kialakítása
és ingyenes használatba ađása a Budapesti Rendőľ-fokapitĺĺnyságrészére, illetőleg aziroda
működésének biztosítása.

A dĺjntés pénzugyí hatása: a Képviselő-testület az fuoda kialakításának és berendezési
tárgyainak költségére a 2017. évi költségvetésről szóló rendeletben 5.000,0 e Ft fedezetet
biztosított a 11601 címen, melynek módosítása indokolt tekintettel arľa, hogy a JGKZrt.
felmérése szerint a muszakj kivitelezés költsége 6.500,0 e Ft, a berendezések becsült értéke
1.598,0 e Ft, melyek fedezetét javasolom az áIta|ános taľtalékľól biztosítani.

A köľzeti megbízotti iľoda közmllfogyasztásának költségeit az onkormányzat_ ĺjnként vá||a|t
feladat - vá||a|ja, a 2017. évre átvá|Ialt költségek - 15,0 e Ft - fedezete a |1602 címęn
biztosított. 2018. évtő| ezen kĺ}ltségekre előzetes kötelezettségvźi|a|źs szÍikséges mely évente
181,0 e Ft, az onkoľmányzatsaját bevételeinek teľhére.

IV. Jogszabályi kiirny ezet

A Képviselő-testiilet döntését azMotv.23. $ (5) bekezdés 18. pontja és a47. $ (3) bekezdése
alapjanhozzameg. A rendeletalkotás azMötv. 42' s 1. pontjan alapul.

Fentiek aIapjánkéťük az alábbihatározatijavaslat és az e|oterjesztés 3. sz. mellékletét képező
rendelet elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy diint' hogy

1. a Budapest VIII. keľület, Hungária kľt. 16. fszt.3. (hĺsz. 38865lIlN43) szám,
valamint a Budapest VIII. kerület, Hungária krt. 16' fsz.4. (hľsz.38865lllN44) szám
alatti helyiségekben korzeti megbízott irodát a|akít ki, melynek költségére a 11601
címen biztosított elóiráĺyzatot 1.500,0 e Ft-tal megemeli, aberenđezési eszközeire és
tfugyaira 1.598,0 e Ft-ot biztosít az áIta|ános tartalék terhéľe.

Felelős: polgármester
Határiđő : 2017 . szeptember 07.

2' az I' pontban foglalt helyiség kozĺjzemi koltségeinek feđezetéľe _ ĺinként vállalt
feladat - 2018-tól tartós kotelezettséget vállal határozat|an időre évente 181,0 e Ft
összegben az önkormányzat saját műkĺjdési bevételei terhéľe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2018. évtő| atárgyévi költségvetés készítése

3. a) az I. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-0l cím műkĺjdési cél
és általános taľtalékon belül az általános tartalék - kötelezo feladat - e|őirányzatárő|
3.098'0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat -
felújítási/Szźzados negyed KMB iroda - Hungária kľt. 16' - kialakítása előirányzatára
1.500,0 e Ft-ot, a felhalmozási eloiľányzatára 1.598,0 e Ft-ot.

b) felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi koltségvetésről szóló ľendelet következő
módosításánál' valamint 2018-tól a tźlrgyévi költségvetések készítésénél a
határ o zatb an fo glaltakat ve gye f,r gyelemb e.
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Felelős: polgáľmester
Határidő: a) pont ęsetében 2017. szeptember 07 ', b) pont esetében a 2017. éví

költségvetés következő módosítása, valamint a mindenkoľi tátgyévi
költsésvetés készítése

4. ahaLározaL, o.l"",:" alapjrĺn móclosítja a Józsefvárosi onkoľrn ényzatés a Józsęfuaľosi
Gazdálkodási Központ Zrt'kozott2017. május 3. napján létľejĺitt megbízási szeruodés
L. szátmí mellékletének 49. sorát 6.500,0 e (6.500.000,-) Ft összegre és felkéri a
polgármestert a határozat 1. sz. mellékletét képező megbízásl' szetzőđés
mó do sításán ak a|áít ását a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. szeptember 07.

5. a határozat 1. pontja szerint kialakított helyiséget és a berendezésí, felszerelési
téltgyakat (1.598'0 e Ft összegben) határozatlan időre, ingyenesen, mely egyben
közvetett támogatás, a Budapesti Rendőr-főkapitánysághaszná|atába aďja és felkéri a
polgármest ert az erre vonatkoző használati megállapodás aláírásaľa.

Felelős: polgáľmester
Határiđő a helyiség kotzeti megbízotti iroda kialakítását követoen azonnal

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Városvezetési tJgyosztá|y, Jegyzői
Kabinet Belső Ellátási lľoda, Pénziigyi Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt., G azdálko dási Ü gyosztály

Budapest, 2017 . augusztus 30.

D,.*,ĄM*,^
alpolgármester

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
iesvzó/ ""./]łf ,.,h ft&ąV í-2d

dľ. Mészár Erika 
/aljegyzo
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Megbízási szeľződés (módosításokkal egységes szeľkezetben foglalt) 1. sz. módosítása

amely létrejött egyľészľől a
Budapest Főváľos VIII. keľiitet Józsefváľosi önkoľmányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adőszám: 157357|5.2-42, torzssztlm: 735715, bankszźlm|aszám: 10403387-00028570-
00000000, statisztikai szám: |5735715-84||-32|-01, képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), a
továbbiakban : onkormá nv zat.

másrészrol a
Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., adőszám
25f9f499-f-42, cégsegyzékszám: 01- 1 0-04845 7 , bankszám|aszám.. K&H Bank: l 04033 87-00028859-
00000006' képviseli: dr. Pesti lvettigazgatósági elnök) a továbbiakban: JGK
(együttesen: Felek) kozött az a|ábbiak szerint:

Az onkoľmányzat és a JGK között 2017, május 3. napján megbízási szerződés jött létre (a
továbbiakban: Szerződés). Felek a Szerzodéstf017.július 21. napján módosították (a továbbiakban:
Szerződés-módosítás). A módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Szeľződés-módosítást a Felek
k<jzĺis akarattal módosítják és akként állapodnak meg, hogy a Szerződés 1. számú mellékletének 49.
sora úgy módosul, hogy helyébe jelen szerződés-módosítás l. pontja lép.

l.

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés-módosítás je|en szerződés-módosítással nem
érintett pontjai vá|tozat|an foľmában és tartalommal érvényesek és hatályban maradnak.

A Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabźůyozott kérdésekben a Po|gári Torvénykönyvrol
sző|ő f0|3. évi V. törvény rendelkezés ei az irányadók'

Jelen szerzodés-módosítást a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat
Képviselo-test[ilete a ...l20I,7 . (IX.07.) szźlműhatározatáva|hagýa jővá.

Felek a je|en szerződés-módosítást ęlolvasást kovetően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
helybenhagy őIag irták a|á.

Kelt: Budapest,2017.szeptember,,,,

Soľszám Megnevezés Ft-ban e Ft-ban
Határidő

49 - Szazados negyed KMB iroda- Hungária krt. 16. kialakitása ó 500 000 ó 500'00
2017.lf .31

f.

4.

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi tnkoľmányzat

képviseIetében
dr. Kocsis Máté
poIgármesteľ

Józsefváľosi Gazdá|kod ási Kozpont Zrt.
képviseIetében
dľ. Pesti lvett

igazgatősági e|nök



Fedezet:

Pénzügyi leg e||enjegy zem:

Páris Gyuláné
gazdaságivezető

Jogi szempontbóI eIlenje Đzem:
Danada-Rimán Edina
jegyzo
nevében és mesbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyzo

. . . . Budapest, f07] . szeptembeľ ,, ,,
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HASZNÁLATI MEGÁr,I,,łpooÁs

amely létľejött egyrészrő| a

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáľosi onkoľm ányzat
(székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.,totzsszám:7357],5, adőszám: 15735715-2-42,

bankszáml aszám: 1 0403 3 8 7-0002 8 5 70-00000000 ; képviseletében elj ár dr. Kocsi s Máté
p ol gárme ster mint haszná|atb a adő (a to vább i akb aĺ: Hasznttl atb a adó )

másrészrő| a

Budapesti Rendőr-főkapitánysá g
(székhely: 1139 Budapest, Teve utca4-6.; adősztm: L5720388-2-5I,

képviseletében elj áľ: Bucsek Gábor r' vezétornagy, rendőľségi főtanácsos,
Budapest rendőľfőkapitánya) mint hasznáIatbavevő (a továbbiakban..Hasznéllatba vevő),

- a továbbiakban együttesen: Felek -kozott., amai napon az a|ábbi feltételekkel:

1. AHasznáIatba adő kijelenti, hogy a Budapest VIII' keľület, Hungária kľt. 16. fsz' 3.
szám alatt. felvett (3886511/N43 hľsz.-ú), valamint a Budapest VIII. kerület, Hungária
kľt. 16. fsz. 4. szám alatÍ. felvett (38865l1lV44 hrsz.-il) ingatlanok IlI arányban a
Haszná|atba adó tulaj donában állnak.

A Használatba adó a fentiekben meghatátozott összesen f2,32 m2 alapteľĹiletű
Ítjldszinti helyiségeket téľítésmentesen haszná|atba aďja a Haszná|atba vevő részére
2017. decembeľ 1. napjától abból a célból, hogy azokat a BRFK VIII. keľületi
Rendőrkapitányság kĺjrzeti megbízotti irodaként (a továbbiakban: Iroda) haszĺáIja a
kerület kozbiztons ágtlnak biztosítása érdekében.

2. A HasznáIatba adő kijelenti, hogy a megállapodásból eľedő kötelezettségeit a
Józsefuárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt. teljesíti.

A jelen megállapodás a Felek kölcsönĺjs a|źlírástnak napján, amennyiben a
megállapodást a Felek nem ugyanazon a napon irják a|á, tlgy az a későbbi a|áírás
napján lép hatálybaéshatározatlan időre jcjn létľe.

A jelen megállapodás a Budapest VIII. kerület' Hungária krt. 76' fsz. 3. szám,
valamint a Budapest VIII. keľiilet' Hungária kľt. 16. fsz. 4' szźlm a|att|évő nem lakás
céIjára szo|gáIő helyiségek (Iroda) térítésmentes haszná|atba ađásáĺőI szóló a
Haszná|atba aďő Képviselő-testületének ...l20I7. (IX.07.) szétmu határozata alapjtn
jtin létľe (1. sz. melléklet).

A Használatba adó kijelenti, hogy a haszĺtiatba adás ideje alatt vállalja akozuzem1
díjak (villany, víz- és csatornadij, gáz, szemétszá|lítás) viselését.

A Felek tényként rogzítlk, hogy a jelen megállapodás tárgyátképezó Irođa a nemzeti
Vagyon részét képezí, igy Használatba vevő koteles betartani a nemzeti vagyonról
sző|ő 2011. év CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Ntv.) foglalt kötelezettségeket,
így a jelen megállapodás a|áirásának akadálya nincs.

a
J.

4.

5.

6.
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7. AHaszná|atba adő szavatolja,hogy az Iľodán nem ál1 fenn olyan jog, korlátozás vagy
teher, amely a HasznáIatba vevő jelen megállapodás a|apján keletkezett jogainak
gyakorlását kor|átozná, megakadtůyozná Vagy meghiúsítaná. A HasznáIatba ađő
kijelenti, hogy az ingatlannal kapcsolatban harmadik személynek semminemű
követęlése, illetve haszná'Iatot biztosító joga nincs, és ezért szavatossággaltartozik,

A Hasznźiatba vevő a helyiséget rendeltetésszeruen, műszaki źlIlapotának
megóvásával - ide nem értve a rendeltetésszenĺ haszná|atből adódó természetes
elhasználódást._ á||agźnak séľelme nélkül köteles és jogosult hasznáIni. AHaszná|atba
vevőt terheli a helyiség állagmegóvását szoIgáló munkálatok költségeinek a viselése.

Hasznźlatba vevőt teľheli továbbá a kisebb rźĺfoľditást igénylő kaľbantartási
munkálatok elvégzéséve| jaľő koltségek viselése.

Használatba vevő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy nem
szerződés s zeru haszĺálat követk ezmény e.

9. HasznćĺIatba adő kötelezettsége gondoskodni a haszná|atba adott helyiségben lévő
központi berendezésęk és az e|thez csatlakozó vezetékľendszer haszná|hatő állapotban
l.arttsźnő]'.

10. A Felek tényként rogzítik, hogy a hasznźl|atba adott Iroda rendeltetésszerű haszná|atra
való alkalmasságát biztosítandő tartozékok a Haszná|atba adó tulajdonát képezik,
amelyről a Felek külön leltáĺ vettek fe| (2. sz. melléklet), a leltaľ elemei Használatba
adó vagyonleltárában szerepelnek, és a haszná|ati megállapodás megszűnésekor sem
keľülnek a HasznáIatba vevő tulaj donába.

11. Felek tényként rogzítik, hogy a 10. pontban meghatározott leltár szerinti tartozékok
e s etl e g e s j avítás a, karb ant artźsa a Haszná|atb a vev őt terhel ik.

12. AHaszná|atba vevő köteles haladéktalanul értesíteni a Használatba adőt minden olyan
meghibásodás esetén, amely a 8. pontban meghatározott _ HasznáIatba vevőt terhelő -
állagmegóvási, karbantartási munkálatok köľén kívtil esik. Az ennek elmulasztásából,
vagy a késedelmes éľtesítésből eredo káľokét a felelősség aHaszntiatba vevőt teľheli,
ahelyteá|Iítás során je|entkező, ebből eľedő koltségnövekedést köteles viselni.

Kapc so latt artő a HasznáIatb a ađő r ész& oI
Név: dr. Tekeres Zo|tán
Beosztás: ngyintéző
Telefonszám: 06 I 459-2258
E-mail cím: tekeresz@jozsefvaros.hu

Kapcsolattartő v Használatba vevő ľészérőI:
Név: Megyeľi Eva ľ. alezredes
B eo sztás : hiv ata|v ezető (BRFK V III. kerül eti Rendőrk apĺtány ság, Hivatal)
Telefonszám: 06 I 477-3114, mellék: 48186
E-mailcím:m..egyeľ-ię@.budapę.st-p-9"li9-ę-.-b"u

|3. Az Irodában ta|á|hatő - és a leltárban nem Szeľep|o - eszkozök azonban aHasznttlatba
vevő tulajdonában állnak, és a Haszná|atba vevő a megállapodás báľmilyen jogcímen
tö rténő m e g s zűné s e ko ľ j o go s u |t azokat e|szá||ítani.
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14. AHasznźiatba aďő aHasztáIatba vevő engedélye nélkül is jogosult intézkedni, ha az
Iľoda fenntartása, korszenĺsítése vagy fenyegető veszéIy, illetve káľok elhárítása
éľdekében szfüséges.

15. Az lrođa tuzrendészeti és balesetvédelmi rendjének kialakítása a HasznáLatba vevő
fe|adatát képezi. Ezen köte\ezettség elmulasztásából eredő mindennemiĺ kźrt a
Haszĺá|atba vevő köteles viselni.

16. A HaszĺáIatbavevő kötelęs tevékenysége során a hatályos munkavédelmi, tűzvédelmi
és az titaIa folytatott tevékenységľe vonatkoző szabáIyok és a hatósági határozatok
előírásait betaľtani. A Használatba vevő az alkalmazottai á|tal okozott károkért
fel el ő s s é g g e| taĺozIk.

17. A jelen megállapodást ľendes felmondássa| _ 3 hónapos felmondási idővel - bármely
Fél megszüntetheti. Rendkívtili felmonđásra súlyos szerződésszegés esetén kerülhet
sor. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Használatbavevo az Irodát -
felhívás ellenéľe _ más céIrahasznáIja'

18. A Felek megállapodnak abban, hogy a kozottfü fennálló jogviszony bármely okból
töľténő megszűnése esetén a Haszntiatba vevő a helyiséget minden elhelyezési és

kártalanítási igény nélktil köteles elhagyni, és azt a Hasznćł|atba adő részérę -
rendeltetésszeruhasznáIata alkalmas állapotban _ tĺtadás-átvételi jegyzőkonyv a|apján
visszaadni, legkésőbb a megállapodás megszűnésekor.

19. A Felek megállapodnak abban,, hogy jelen megállapodás megszűnése esetén a
Használatba vevo köteles az źivéte|koľi állapotot saját kĺiltségén helyľeállítani, és az
Iro dát a HaszntĺIatb a adő b irtokáb a vi s sz aadni.

20. A Felek tudomásul veszik, hogy az országos ľendőľfőkapitany .

szźlmí átiratábanhozzájtru|ását adta a megá|Iapođts altitására, amely irat a szerzőďés
mellékletét képezi (3. sz. melléklet).

2I. A Jelen megállapodásban nem szabáIyozott kéľdésekben a Polgáľi Törvénykönyvľől
sző|ő 2013. évi V. töľvény, valamint a hatályos magya: jogszabźůyok rendelkęzéseit
kell alkalmazni.

22. A Felek a jelen - 5 eredeti példányban készült - hasznźt|ati megállapodást annak
elolvasása és közös értelmezése után, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt
j őv áhagy ő|ag írjźk aIa.

Budapest, 2017.

Budapest Főváros VIII. keriilet
Józsefvárosi Onkoľm ányzat

dr. Kocsis M.áté
polgármester

Haszná|atba adó

Budapesti Rendőľ-főkapitányság
Bucsek Gáboľ r. v ezér őrnagy

ľendőľségi főtanácsos
Budapest rendőľfőkapitánya

Haszná|atba vevő

Fedezete:
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Jogi szempontból ellenj egyzem :

Budapest, 20T7.

Pénztigyi szempontból ellenjegyzem: Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:

Paľis Gyulané
gazdaságívezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina

jegyzo
nevében és megbízásából

Budapest, 20Il.

dr. Mészár Eľika
aljegyzo

Melléklet:

1. sz. męIlék|et .../20|7 . (Ix.07.) sz. képviselő-testtileti határozat

2. sz. męlléklet leltár

3. sz. országosrendőľfokapitźtĺy .'.'...'. számiátlĺata

^Ýn,



3 .sc uĺruĺź-a'ą*'

Budapest Főváros VIII. keľüIet Jĺízsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének

.....120|7. (.... .....) tinkormányzati ľendelete

a Budapest Jőzsefvárosi Onkormányzatvagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló 6612012. (KI.13.) tinkormányzati rendelet módosításárő|

A Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete az
Alaptörvény 32. $ (2) bekezdésében meghatározott eľedeti jogalkotói hatáskörében, valamint
a nemzeti vagyonľól sző|ő 2011' évi CXCVI. törvény 5. $ (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eIjárva, a következőket ľendeli el:

l.s A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáľól szóló 6612012. (X[.13.) önkormányzatí rcnde|et 2. melléklete helyébe e
rendelet melléklete lép.

2.$Ez a ľendelet 2017 . szeptember 07 . napjźn 16.00 órakor lép hatályba.

Budapest, 2017 . szeptember 07.

Danada-fumán Edina
jegyzo

dr. Kocsis Máté
polgármester
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2. sz' melléklet a 66/2012' &II'13.) önkormánvzati rendelethez

Ingatlan
helyrajzi száma

Ingatlan címe
Ingatlan teľülete

(-t)

35235 Baross u.63-61. 1 8s9

35218101N4 József utca 15-17 . fo|dszint 2N 181

35211/r/Nl Német utca17-1'9. földszint 1 189

35217/r/N4 Német utcaI7-I9. ftildszint 3/U 52r

35217/r/N16 Némęt úca I7 -I9. ťoldszint 4N 85

3s2r7t1tN3 Német utca17-I9. ftildszint 2/tJ 115

35217/r/N21 Német utca |7 -|9. ftjldszint 50

3s2r2/01N25 Német u.25. foldszint 41

35212101N24 Német u.25. földszint 96

3s2r2/01N26 Német u.25. fĺjldszint 15

3512310/N21 Baross utca 81. fĺjlđszint 5/U 94

3525410/N22 Baľoss u. 84. fszt. 464

35254/0tA/23 Baross u. 84. fszt. 42

35298 Dankó u. 3-5. r970

34924/N24 Déri Miksa utca 3. ftjldszint 4. r56

35332 Karácsony S. u. 1 840

35333 Kaľácsony S. u. 3. f78

35282 Koszorú u' 4-6' 2Lf7

35086/1 Mátyás tér 15. 1980

3467sl2lAl33 Népszínházutca 14. A. ép' UT pince 1 80

35331 Szerdahelyi u. 17. 712

35r23111 Teleki téľ piac 3795

35643l0lAll Józsefkoľút 68. oince l/U 120

/
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35643101N2 József kcjrut 68. pince 2/tJ 76

3564s/0/N19 József kĺjrút 70. felemelet 3. 250

35645/Nr1 Józsefköľút ]0. fo|dsziĺt 4. 18

3564stN18 József korut 70. folđszint 5. 158

36780tItNrf József körút 59-6I. fszt. 264

36615 Horánszky utca 13. 726

35682101N17 Práter u.22. földszint 1 17f

35682t0tN18 Práter u.22. ffjldszint 2. f4

35682101N19 Pľáteľ u.22. ftjldszint 3. -a
JJ

3568210/N20 Pľáter u.22. félemelet 1 r61

34944101N1 Víg u. 32. piĺce 43

3494410/N2 Víg u. 32. pince 44

34944101N3 Víg u. 32. pince 31

3494410/N4 Víg u. 32. pince 24

34944101N6
Víg u. 32' foldszint' I-II. emeletén'

padlástéľben
940

353 15 Dankó u. 18. 2846

34679101N4 Népszínhá z u. 2f . fszt.4. 183

34679t0tN21 Népszínházu.22. fe,6. 223

35964 Kőľis u. 35 86s

3653510/All Szentkirálvi u. 15. I. em. 211

35444t0tN3 Magdolna u. 43. fszt. U 13 35

3s989l0tAt3 Sárkany u. i4. fszt. l 34

36091t)tN8 Illés u. 18. fszt. 8 z)

3s4s0 31

3s874 Kőľis u.4la.I.9. 30
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3s960101N6 Orczy ttt 4I.fszt.U 13 r20

35960101Ns Orczy tLt 41. fszt.U/4 30

3883716 Kerepesi itt29la 2763

34151t0tN45 II. János PáIpápatér 17. fszt.Ull. 2f7

34930101N34 Víg u. 18. 140

358r2l0lNr Baross u. 109. 96

35812/0/N2 Baľoss u. 109. 30

3516210lNss Mátyástér 4. 214

3876U0tNl Delej u.34. 270

35146101N51 Mátvás tér 12. 70

35582 Kis Stáció u. 11 t25

3558f Kis Stáció u. 11 72

35232101N20 Baľoss u. 59. f63

35232101N26 Baross u. 59. 184

352rr/01N1 Baľoss u. 66-68. fszt' 532

3s2ry0tN3 Baross u. 66-68. fszt. 47

3467s121N33 Népszínházu.14. 80

34899tBt1 Rákóczi téľ 3. 82

35604/0lAl3 Kis Stáció u. 5. 146

38868t0tA143 Hunsária krt. 18. 95

35469/0/N29 Masdolna u. 33. 349

35469/0/N3r Magdolna u. 33. r84

35469101N30 Masdolna u. 33. 197

35987/0/A/32 Orczy ut3l f47

3s7281221A138 Szigony u.2la. 313

3s72812),lAl49 Szigony u.2la. 293

4
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35185 oľ u. 8. 712

35728/4f Losonci u. 2. 4r9

3sr8T0tNr Or u. 10. 45

3s187/01N2 Or u. 10. 45

3s188/0/A/8 Tavaszmező u.2. 26

35188101N9 Tavaszmező łl.2. 119

3s188/0lNr1 Tavaszmezőu.2. 40

35r88/0/N12 Tavaszmęzó u' f . 50

35025 Auľóľa u' 12/a. 442

35024 Auľóra u.IZlb. 441

34994 Fecske u. 18. (Auľóra u. 19.) 204

3s465101N8 Karácsony S. u. 25. 230

34614101N4 Kiss J. u. 19. 14r

35325 Szerdahelyi u. 5. 386

35t28 Baueľ S. u.9-11. fszt. 1 34

35154 József u. 57. fszt.Z. 25

35153 József u. 59.fszt.4 3I

34761 Vay A. u.4.I.22 26

34762 Vay A. u.6. fszt.9 25

35082 Nagy Fuvaros u.26. I.l6 51

35874 Kőris u.4lAfszt.7 25

36071 Kőris u. 1 1. fszt. 13 25

35609 Kisfaludy u. 10-12. I.18. 2l

35430 Lujzau.34. fe. 16. 24

3s377 Dobozi u.11.1.20. 1/1LA

36051 Dusonics u. 14. fe. I 1ALA
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360s6 Dugonics u.16.I.I7. f5

35889 KáIváriau. 10/b.I. 18. z3

36062 KáIvźriau.26. fszt.9. 25

35292 Masdolna u.12.fszt.2 JJ

35445 Magdolna u. 41. fszt.4. 26

36193 Tomő l.23lb, fszt. 6 26

36109 Tcjmő u. 56. fszt.19. 25

36107 Ttjmő u. 60. fszt.I4. 25

35444t0tN3 Masdolna u.43. 35

35499101N2 Szisetvari u. 1 184

35499/01N3 Szigetvári u. 1 r47

3s728/26/N2r9

3s72813r
Baross u. 103/4.

65s

1087

357281f51F,136

35728/r0
Baross u. 117-119.

418

1091

36611 Hoľánszky u'ZI. 1 133

388371t41N2
Keľepesi iú 33. (Százados út 1 .)

bölcsőde
306

35699 Nagy Templom u. 3. I 802

34932 Tolnai L. u. 19. I2I4

357f8lf7lNr58

3s7f8/II
Baľoss u. 111/b.

315

I 856

357281231Nr

35728130
Baross u.91-93.

743

I 856

38s99t3 Bláthy o. u. 35. 94r

35908 Csobánc u. 5. 968

35484 Dankó u. 31 1341
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35f86

35270

Koszoľú u. 14-16.

Koszoľú u. 15.

1008

341

34156 Kun u. 3. óvođa 472

36465 Somogyi u. 9-15. 2976

38877 Századosnt8-12. 3870

36136/r Szigony u. 1 8. (Jázmin u. f-4) 1 101

36139/3 Tömő u.38/a. 2445

35263 Szuzu.2. 2IT4

348031r

348r4

Tolnai L.ĺl.7-9,

Víg u. 10. udvar

971

380

38579 Vajda P.u.37-41. 6614

35037 Auróľa u.22-28. 3639

9013 Verőce (Magyarkút) r669

9u1 Verőce (Magyarkút) 9634

90/6 Veľőce (Magyarkút) 14677

r30f/2 Veľőce (Magyarkút) 183

212v16 Balatonalmádi (Káptalanfüred) s933

II4I5 Balatonalmádi (Káptalanfüred) 32336

38603/r

3860312

Vajda P. u. 25-31

Delej u. 47.

1 0683

r491,

34915

349r4

349r6

Német u. 14

Német u. 12

Jőzsef u.22

r649

551

s38

36463 Somogyi B. u. 9-11 f564

34694 II. János Ptipápatér 4. 1944

35095 Baueľ S. u. 6-8. f021

44"
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34803/2 Tolnai L. u. 11-15. 2238

357f8/32 Losonci téľ 1 79r3

35701 Nap u. 33. II57

353r6 Dankó u. 16. 96

3s4r8l0lN34 Dobozi u.23. 196

35329 Szeľdahelyi u. 13. rt4

3542r/01N1 Masđolna u.47. 116

35477 Dankó u. 40. 48

3s444101N2 Magdolna u. 43.(népkonyha bővítése) 69

3sI48l0lN64 Mátyás tét 14, 22

35488101N26 Baross utca 118. 28r

s8865/1/A/43 Hungária lcrt. 16. I 1,03

s8865/1/A/44 Hungória krt. Iő. I1,29
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