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tsag javasolja a Kepvi-



kezik. Az Mbtv. 41. § (4) bekezdese szerint a kepviselo-testulet- e tbrvenyben meghatarozott 
kivetelekkel - hataskbreit a polgarmesterre, a bizottsagara, a reszbnkormanyzat testuletere, a 
jegyzbre, a tarsulasara ruhazhatja at.

A Budapest Jbzsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gya- 
korlasarbl szolo 66/2012. (XII.13.) bnkormanyzati rendelet (tovabbiakban: Vagyonrendelet) 
16. §-a szerint: a Kepviselo-testulet a tulajdonosi joggyakorlo a) az 500 millid Ft feletti erte- 
ku vagyon
aa) tulajdonjoganak es ertekhatartol fuggetlenul az Onkormanyzat torzsvagyonaba tartozd - 
elidegenitheto - vagyon tulajdonjoganak atruhazasaval, 
ab) hasznositdsdval kapcsolatos dontesre.
A fenti szaballyal bsszhangban a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdese szerint: a Kepviselo- 
testiilet tulajdonosi jogokat gyakorlo bizottsaga a tulajdonosi joggyakorlo a) az 500 millid Ft- 
ot meg nem haladd erteku 
aa) az Onkormanyzat torzsvagyonaba nem tartozd vagyon tulajdonjoganak atruhazasa 
ab) vagyon hasznositasa eseten.

A Vagyonrendelet 16-17. §-aban szereplb 500 millio Ft-os bsszeghatar a Vagyonrendelet 
2018. majus 7-i modositasaval kerult megemelesre, az eredeti 100 millio Ft-os bsszeghatarrol 
(10/2018. (V. 07.) or. 3. §). Az bsszeghatar megemelesenek celja az volt, hogy tekintettel arra, 
hogy kepviselb-testiileti iilesekre havonta egy alkalommal kerul sor, a kepviselb-testuleti ule- 
sek kbzbtti idbszakban az Onkormanyzat beveteleit no veld dbntesek meghozatala biztositott 
legyen.
Az bsszes tulajdonosi jog a kepviselb-testiiletet illeti, minden mas szerv csak a kepviselo- 
testulet hataskbre gyakorlasanak atruhazasa alapjan lathat el tulajdonosi jogkbrt. A Vagyon
rendelet meghatarozza a kepviselo-testulet szamara fenntartott tulajdonosi jogokat. Ezek egy- 
reszt az ertekhatarokra tekintettel tartoznak a kepviselo-testulet hataskbrebe (ilyen a 16. § a) 
pontja), masreszt olyan tulajdonosi jogok, amelyeknel nem lehetseges az atruhazas. A kepvi- 
selb-testiilet tulajdonosi jogokat gyakorlo bizottsaganak tulajdonosi jogkbre is ertekhatarhoz 
kbtbtt (17. § (l)bek. a) pontja).

Osszehasonlitottuk Budapest 23 keriileteben a tulajdonosi joggyakorlas es annak atruhazasa- 
nak szabalyait. Megallapitottuk, hogy ingatlan ertekesites tekinteteben minden kerulet eseten 
joval alacsonyabban van az az ertekhatar, ami alatt a kepviselo-testulet egyik bizottsagara 
ruhazzak a tulajdonosi jogok gyakorlasat. A III. es a XII. keruletnel ez az ertekhatar 150 mil
lio Ft, azaz 150 millio Ft folott a kepviselo-testiilet, alatta pedig a tulajdonosi jogokat gyakor
lo bizottsag dbnt az ingatlan ertekesitesekrbl. A tbbbi kerulet eseten az ertekhatar alacsonyab
ban van. Az elbterjesztes 9. sz. melleklete tartalmazza a reszletes tajekoztatot a tulajdonosi 
joggyakorlas es annak atruhazasanak szabalyairbl ingatlanertekesites eseten a budapesti keru- 
letek tekinteteben.

Annak erdekeben, hogy a kepviselo-testulet minel szelesebb kbrben, kbzvetlenul tudjon elni a 
tulajdonost megilletb jogok gyakorlasanak eszkbzeivel a Vagyonrendelet tulajdonosi joggya- 
korlasarol szolo rendelkezeseit modositani sziikseges, az 500 millio Forintos bsszeghatart 150 
millio Forintrajavasoljuk modositani.

2. Az Onkormanyzat iavara mas tulajdonan fennallo elbvasarlasi joggal valo rendelkezes 
jogkbrenek a Kepviselo-testulet tulajdonosi jogokat gyakorlo bizottsaganak hataskbrebe 
tbrtenb atruhazasa netto 100 millio Ft ertekhatarig



A Hivatalhoz havi 6-7 esetben erkezik megkereses, melyben kerik, hogy az Onkormanyzat 
nyilatkozzon arrol, hogy a mas tulajdonan fennallo elovasarlasi jogaval kivan e elni. Azonban 
a havonkenti kepviselo-testuleti iilesen valo dontest a kerelmezok kifogasoljak, mivel nagy- 
mertekben elhuzodnak az adas-veteli ugyletek. Az elovasarlasi jogrdl valo dontesekkel kap- 
csolatos ugymenet gyorsitasa erdekeben szukseges az elovasarlasi joggal valo rendelkezes 
jogkoret netto 100 millio Ft ertekhatarig bizottsagi hataskorbe atruhazni.

A fentiekre tekintettel a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdes c) pontjanak az alabbiak szerinti 
kiegeszitese szukseges: „a Kepviseld-testiilet tulajdonosi jogokat gyakorlo bizottsaga a tulaj
donosi joggyakorlo az Onkormanyzat javara mas tulajdonan fennallo terhekkel - kiildndsen az 
elovasarlasi joggal - valo rendelkezes, az engedmenyezes, a koveteles allomany atruhazas, a 
tartozas atvallalas, a szerzodeses jogutodlas jovahagyasaval kapcsolatos dontesek eseteben, ha 
az ertek a 100 millio forintotnem haladjameg.”

3. Az Onkormanvzat koltsegvetesi szerveinek vagyonara vonatkozo specialis szabalyok mo- 
■ dositasa

A koltsegvetesi szervek hasznalataban levo onkormanyzati vagyon nyilvantartasanak szaba- 
lyait az ellenorzo szervek es hatosagok gyakorlata alapjan pontosftani szukseges. A Vagyon
rendelet 44-45. §-ait modosito rendelkezes egyertelmuen rogziti, hogy az intezmenyek hasz- 
nalataba adott vagyon a hasznalatba ado Onkormanyzat konyveiben szerepel. Tovabba az 
Onkormanyzat koltsegvetesi szervei a hasznalati joguk birtokaban jogosultak es kotelesek a 
vagyont rendeltetesszeruen hasznalni, mukodteteset, fenntartasat biztositani, allagat megoriz- 
ni, a vagyonhoz kapcsolodo kotelezettsegeket teljesiteni, a terheket viselni, a hatekonysag es 
gazdasagossag kovetelmenyeit ervenyesiteni es kotelesek a hasznalatukban levo vagyont a 
szamviteli eloirasok szerint nyilvantartani.

A Vagyonrendelet modositassal egy iddben feliilvizsgalatra kerult az onkormanyzati intezme
nyek es a 100 %-ban onkormanyzati tulajdonban levo gazdasagi tarsasagok altal hasznalt in
gatlanok kbre.

Az onkormanyzat az altala alapitott koltsegvetesi intezmenyek reszere alapitasukkor ingyene- 
sen hasznalataba adta az altaluk, a kozfeladata ellatasa erdekeben hasznalt ingatlanokat. 
Azonban a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 11. pontjara, 
illetve a 11. § (13) bekezdesere tekintettel, szukseges e tevekenysegek ellatasara hasznalt on- 
kormanyzati tulajdonu ingatlanok hasznalati jogviszonyanak szerzodesben tortenb rendezese. 
E jogszabalyi kotelezettseg teljesitese erdekeben az eloterjesztes 4-8. szamu mellekleteiben 
foglalt ingatlan hasznalati szerzodes megkotesetjavasoljuk.
Az onkormanyzat 100 %-os tulajdonu gazdasagi tarsasagok altal hasznalt ingatlanok vonatko- 
zasaban mar az atadaskor letrejottek a szerzodesek, azonban azok aktualizalasa, modositasa 
szukseges az eloterjesztes 2-3. sz. mellekleteiben foglaltak szerint.

6, A Vagyonrendelet 2. szamu mellekletenek, azaz a korlatozottan forgalomkepes vagyon- 
elemeknek a modositasara vonatkozo javaslat

A Vagyonrendelet 2-es szamu mellekletenek modositasa az alabbi okok miatt valt sziikseges- 
se. ..



Ingatian hrsz Ingatian cime Ingatian te- 
riilete (m2) Modositas oka Modositassal erin- 

tett dokumentum

38599/3 BldthyO. u.35. 941 Kivezetesre kerul: 
bezart ovoda epulete

—

35474 < Danko u. 34. IL 8. 32 .A
Felvetelre kerul:

LELEK lakas kiala- 
kitisa

JSZSZGYK alapito 
okirat

35474 . Danko u. 34.1V.1. 27 V
Felvetelre kerul: 

LELEK lakas kiala- 
kitasa

JSZSZGYK alapito 
okirat

35977/0/A/l Dioszegi S. u. 14. 
fszt. 113

Kivezetes kerul: a 
JSZSZGYK hasznal- 
ta a VEKOP kerete- 

ben

36055/A/30 Dioszegi S. u. 15.
II. 30. 26

Felvetelre kerul: 
LELEK lakas kiala- 

kitasa

JSZSZGYK alapito 
okirat

38868/0/A/43 Hungariakrt. 18. 95
Kivezetesre kerul: 
megszunt az orvosi 

rendeld

■.

36097/0/A/8 Illes u. 18. fszt. 8
23

Kivezetesre kerul: 
mar nem hasznalja a 

JSZSZGYK

JSZSZGYK alapito 
okirat

36780/0/A/12 Jozsefkonit 59-61 
fszt. 264

Kivezetesre kerul: 
Jozsefvaros Ujsag 

szerkesztosege hasz
nalta, uj telephelyre 

koltoznek

JKN Zrt. hasznalati 
szerzodes

35264 Magdolna u. 4.
fszt. 3. 132 Felvetelre kerul: JGK 

Zrt. uj telephely
JGK Zrt hasznalati 

szerzodes

35469/0/A/29 Magdolna u. 33. 349

Kivezetesre kerul35469/0/A/30 Magdolna u. 33. 197

35469/0/A/31 Magdolna u. 33. 184

35421/0/A/7 Magdolna u. 47.
fszt. 7. 25

Felvetelre kerul:
LELEK lakas kiala- 

kitasa

JSZSZGYK alapito 
okirat

35148/0/A/62 Matyaster 14. 121
Kivezetni sziikseges: 

JKN hasznalta ko- 
rabban, jelenleg tires

JKN Zrt. hasznalati 
szerzodes

35148/0/A/64 Matyaster 14. ; 22
Kivezetni sziikseges: 

JKN hasznalta ko- 
rabban, jelenleg tires

JKN Zrt. hasznalati 
szerzodes

35082 Nagy Fuvaros u.
26.1.16. 51 7

Kivezetni sziikseges, 
mar nem mukodik 
LELEK lakaskent

JSZSZGYK alapito 
okirat



35217/1/A/19
Nemet u. 17-19. 

felemelet 7/U & < } Felvetelre keriil:
JGK Zrt. hasznalja

JGK Zrt. hasznalati 
szerzodes

36528/0/A/12 Puskin u. 24. fszt.
1. : 131

Felvetelre keriil: 
Jozsefvaros Ujsag 
szerkesztosege kol- 

tozik ide

JKN Zrt. hasznalati 
szerzodes

35219/0/A/21 Rigo u. 4. 3. em.
20. 27 Felvetelre keriil - 

LELEK lakas
JSZSZGYK alapito 

okirat

38877 Szazados lit 8-12. 3870

Technikai modositas: 
cim javitasa sziikse- 
ges, Szazados lit 12- 
14 helyett, Szazados 
lit 8-12 a cim helye- 

sen.

/ 36193 f Tomo u. 23/b. 
fszt. 6. 26

Kivezetesre keriil: 
eladasra keriilt az 

ingatlan

JSZSZGYK alapito 
okirat

36489/0/A1 Vasu. 14pince 249

Kivezetesre keriil: 
nem adt^k at a 

JSZSZGYKrdszere

A Kepviseld-testulet 
a 73/2019. (IV. 30.) 
szamii hatarozataval 

jeloltekia
JSZSZGYK telephe- 
lyeiil. Ez a hatarozat 
a 188/2019. (XII.19.) 
hatarozattal vissza- 
vonasra keriilt, ezert 
sziikseges kivezetni.

JSZSZGYK alapito 
okirat

4. A Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdes e) pontianak hatalyon kivul helyezese

A Vagyonrendelet 17. § (l)bekezdes e)pontja szerint a Kcpviselo-testiilet tulajdonosi jogokat 
gyakorlo bizottsaga a tulajdonosi joggyakorlo a kozuti kozlekedesrol szold 1988. evi I. tor- 
venyben meghatarozott tulajdonosi hozzajarulas eseteben. Azonban ez a rendelkezes ellentet- 
ben all a Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo Budapest 
Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 36/2014. (XI.6.) 
bnkormanyzati rendeletenek 7. sz. mellekletenek 5.1.1. pontjaval, mely szerint a Varosuze- 
meltetesi Bizottsag a tulajdonosi joggyakorlo. Erie tekintettel a Vagyonrendelet 17. § (1) be
kezdes e) pontjat hatalyon kivul kell helyezni, es rendelkezeset a 17. § uj (2) bekezdesekent a 
Varosuzemeltetesi Bizottsag feladatakent kell feltuntetni.

II. A beterjesztes indoka



Megvizsgalva a tbbbi fovarosi kerulet gyakorlatat, sziiksegesnek latjuk az ingatlanertekesite- 
sekre vonatkozdan a tulajdonosi bizottsagra atruhazott hataskdr ertekhataranak modositasat.

Az elovasarlasi jogrol valo dontesekkel kapcsolatos iigymenet gyorsitasa erdekeben sziikseges 
az elovasarlasi joggal valo rendelkezes jogkoret netto 100 millid Ft ertekhatarig bizottsagi 
hataskorbe atruhazni.

A koltsegvetesi szervek hasznalataban levo onkormanyzati vagyon nyilvantartasanak szaba- 
lyait az ellenbrzb szervek es hatosagok gyakorlata alapjan pontositani sziikseges. A nemzeti 
vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 11. pontjara, illetve a 11. § (13) 
bekezdesere tekintettel, sziikseges a kozfeladat ellatasa erdekeben hasznalt onkormanyzati 
tulajdonu ingatlanok hasznalati jogviszonyanak szerzodesben torteno rendezese, a mar letezd 
szerzodeseket pedig feliil kell vizsgalni.

A Jdzsefvarosi Onkormanyzat korlatozottan forgalomkepes vagyonelemei koreben bekovet- 
kezett valtozas miatt sziikseges a Vagyonrendelet modositasa, mely az Motv. 42. § 1. pontja 
alapjan a kepviselb-testiilet at nem ruhazhato hataskbrebe tartozik.

A Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdes e) pontja szerint a Kepviselb-testiilet tulajdonosi jogokat 
gyakorld bizottsaga a tulajdonosi joggyakorlo a kozuti kbzlekedesrbl szolo 1988. evi I. tor- 
venyben meghatarozott tulajdonosi hozzajarulas eseteben. Azonban ez a rendelkezes ellentet- 
ben all a Kepviselb-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukbdesi Szabalyzatardl szolo Budapest 
Fbvaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 36/2014. (XI.6.) 
onkormanyzati rendeletenek 7. sz. mellekletenek 5.1.1. pontjaval, mely szerint a Varosuze- 
meltetesi Bizottsag a tulajdonosi joggyakorlo. Eire tekintettel a Vagyonrendelet 17. § (1) be
kezdes e) pontjat hatalyon kiviil kell helyezni.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes penziigyi fedezetet nem igenyel. A dbntesnek penziigyi hatasa nines.

IV. Jogszabalyi kornyezet ismertetese

Az Mbtv. 107. §-a alapjan a helyi Onkormanyzatot — tbrvenyben meghatarozott elteresekkel 
— megilletik mindazok a jogok es terhelik mindazok a kdtelezettsegek, amelyek a tulajdonost 
megilletik, terhelik. A tulajdonost megilleto jogok gyakorlasardl a Kepviselb-testiilet rendel- 
kezik. Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny (a tovabbiakban: Aht.) 8. § (I) 
bekezdes b) pontja alapjan koltsegvetesi szerv alapitasara jogosult a helyi onkormanyzat, 
melyrdl alapito okiratban kell rendelkezni. Az Aht. 8/A. § (2) bekezdese alapjan az alapltd 
okiratot es annak modositasat az alapito szerv adja ki a kincstar altal rendszeresitett forma- 
nyomtatvany alkalmazasaval. Az alapito okirat kiadasara jogosult szemely e tevekenysegeben 
nem helyettesithetb. Az Aht. 9. § a) pontja szerint, ha torveny elterben nem rendelkezik, a 
koltsegvetesi szerv iranyitasa a kbvetkezb hataskorbk gyakorlasat jelenti: a koltsegvetesi 
szerv alapitasa, atalakitasa es megszuntetese, ideertve az alapito okirat es annak modositasa, 
valamint a megszuntetb okirat kiadasara vonatkozo hataskdr (alapitoi jogok) gyakorlasat. A 
nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXC VI. torveny (tovabbiakban: Nvtv.) 1. § (2) bekezdese 
szerint nemzeti vagyonba tartozik:
a) az allam vagy a helyi onkormanyzat kizarolagos tulajdonaban allo dolgok,
b) b) az a) pont hatalya ala nem tartozo, az allam vagy a helyi onkormanyzat tulajdonaban 

levo dolog,



Az Nvtv. 5. § (1) bekezdese ertelmeben a helyi onkormanyzat vagyona torzsvagyon vagy uz- 
leti vagyon lehet.
(2) A helyi onkormanyzat tulajdonaban allo nemzeti vagyon kiilon resze a torzsvagyon, amely 
kozvetlenul a kotelezo onkormanyzati feladatkor ellatasat vagy hataskdr gyakorlasat szolgal- 
ja, es amelyet
a) e torveny kizarolagos onkormanyzati tulajdonban allo vagyonnak mindsft, 
b) torveny vagy a helyi onkormanyzat rendelete nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelen- 
tosegu nemzeti vagyonnak mindsit (az a) es b) pont a tovabbiakban egyiitt: forgalomkeptelen 
torzsvagyon),
c) torveny vagy a helyi onkormanyzat rendelete korlatozottan forgalomkepes vagyonelemkent 
allapitmeg.
(5) A helyi onkormanyzat korlatozottan forgalomkepes torzsvagyonat kepezi: b) a helyi On
kormanyzat tulajdonaban allo, a helyi onkormanyzat kepviselo-testulete es szervei, tovabba a 
helyi onkormanyzat altal fenntartott, kozfeladatot ellato intezmeny, koltsegvetesi szerv elhe- 
lyezeset, valamint azok feladatanak ellatasat szolgalo epiilet, epiiletresz,
(6) A korlatozottan forgalomkepes torzsvagyoni mindsites az (5) bekezdes a)-c) pontja szerin- 
ti nemzeti vagyon tekinteteben addig all fenn, amig az adott vagyontargy kozvetlenul onkor- 
manyzati feladat es hataskor ellatasat vagy a kozhatalom gyakorlasat szolgalja.

Az Nvtv. 3. § 4. pontja szerint hasznositas: a tulajdonosi joggyakorlo vagy a nemzeti vagyon 
hasznaloja altal a nemzeti vagyon birtoklasanak, hasznalatanak, hasznok szedese joganak 
barmely - a tulajdonjog atruhazasat nem eredmenyezo - jogcimen torteno atengedese, ide nem 
ertve a vagyonkezelesbe adast, valamint a haszonelvezeti jog alapitasat;
Az Nvtv. 3. § (1) bekezdes 6. pontja szerint korlatozottan forgalomkepes vagyon az 1. § (2) 
bekezdes a) pontja hatalya ala es nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentosegu nemzeti 
vagyonba nem tartozd azon nemzeti vagyon, amelyrol torvenyben, illetve - a helyi onkor
manyzat tulajdonaban allo vagyon eseteben - torvenyben vagy a helyi onkormanyzat rendele- 
teben meghatarozott feltetelek szerint lehet rendelkezni.
Az Nvtv. 10. § (1) bekezdese alapjan, a nemzeti vagyont, annak erteket es valtozasait a tulaj
donosi joggyakorlo nyilvantartja.
Az Nvtv. 11. § (13) bekezdese szerint nemzeti vagyon ingyenesen kizarolag kbzfeladat ellata- 
sa, a lakossag kozszolgaltatasokkal vald ellatasa, valamint e feladatok ellatasahoz szukseges 
infrastruktura biztositasa celjabol az ahhoz szukseges mertekben hasznosithatd, valamint ad- 
hato vagyonkezelesbe.

Az Onkormanyzat korlatozottan forgalomkepes vagyonelemeit a Budapest Fovaros VIII. ke- 
riilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a Budapest Jozsefvarosi Onkor
manyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasardl szolo 66/2012. (XII. 
13.) onkormanyzati rendelet 2. melleklete tartalmazza. A 16. § szerint: A Kepviselo-testulet a 
tulajdonosi joggyakorlo:
b) ertekhatartdl fuggetleniil akovetkezo esetekben: 
bj) az ingatlan vagyon ingyenes hasznalatanak biztositasa,

Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati pontok, es az elbteijesztes mellekletet kepezo dn- 
kormanyzati rendelet elfogadasat.



Rendeletalkotas!
A kepviselo-testiilet megalkotja a.... /2021. (....... ) onkormanyzati rendeletet a Budapest Jo
zsefvarosi Onkonnanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szo- 
16 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet modositasarol.

A rendelet elfogadasa minositett tobbseget igenyel.

Budapest, 2021. november 09.

Piko Andras 
polgarmester

Torvenyessegi ellenorzes:

Mellekletek:
1. sz. melleklet: rendelet tervezet
2. sz. melleklet: a Jdzsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. ingatlan hasznalati szerzodese
3. sz. melleklet: a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. ingatlan hasznalati szerzodese
4. sz. melleklet: a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal ingat

lan hasznalati szerzodese
5. sz. melleklet: a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont ingatlan 

hasznalati szerzodese
6. sz. melleklet: a Jozsefvarosi Egyesftett Bolcsodek ingatlan hasznalati szerzodese
7. sz. melleklet: a Jozsefvarosi Ovodak ingatlan hasznalati szerzodese
8. sz. melleklet: a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont ingatlan hasznalati szer- 

zodese
9. sz. melleklet: Tajekoztato a tulajdonosi joggyakorlas es annak atruhazasanak szabalyairol 

ingatlanertekesites eseten a budapesti keriiletek tekinteteben



I. Hatarozati javaslat 
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

..../2O21.(.......... ) szamu hatarozata
a Jdzsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.-vel ingatlan hasznalati szerzodes megkotese- 

: re

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviselo-testulete ugy dont, hogy
1. a Jdzsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.-vel az eldterjesztes 2. szamu melleklete szerint 

ingatlan hasznalati szerzodest kot;
2. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 2. szamu melleklete szerinti ingatlan hasz

nalati szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezet, szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jdzsef
varos Kozossegeiert Nonprofit Zrt.

II. Hatarozati javaslat 
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

..../2021. (.........) szamu hatarozata
a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-vel ingatlan hasznalati szerzodes megkotesere

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviselo-testulete ugy dont, hogy
1. a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Nonprofit Zrt.-vel az eldterjesztes 3. szamu mellek- 

lete szerint ingatlan hasznalati szerzodest kot;
2. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 3. szamu melleklete szerinti ingatlan hasz

nalati szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezet, szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jdzsef
varosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

III. Hatarozati javaslat 
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

..../2021. (.........) szamu hatarozata
a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatallal ingatlan haszna

lati szerzodes megkotesere

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviselo-testulete ugy dont, hogy
1. a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatallal az eldterjesztes 4. 

szamu melleklete szerint ingatlan hasznalati szerzodest kot;
2. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 4. szamu melleklete szerinti ingatlan hasz

nalati szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.



A dontes vegrehajtasat vegzo szervezet, szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Pol- 
garmesteri Hivatal

IV. Hatarozati javaslat 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 

..../2021. (........) szamu hatarozata
a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozponttal ingatlan hasznalati 

szerzodes megkotesere

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviselo-testulete ugy dont, hogy
1. a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozponttal az eldterjesztes 5. szamu 

melleklete szerint ingatlan hasznalati szerzodest kot;
2. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 5. szamu melleklete szerinti ingatlan hasz-: 

nalati szerzodes alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezet, szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jozsef- 
varosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont

V. Hatarozati javaslat 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 

..../2021. (......... ) szamu hatarozata
a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodekkel ingatlan hasznalati szerzodes megkotesere

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviselo-testulete ugy dont, hogy
1. a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodekkel az eloteijesztes 6. szamu melleklete szerint ingat

lan hasznalati szerzodest kot;
2. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 6. szamu melleklete szerinti ingatlan hasz

nalati szerzodes alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezet, szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jozsef
varosi Egyesitett Bolcsodek

VI. Hatarozati javaslat 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 

..../2021. (.......... ) szamu hatarozata
a Jozsefvarosi Ovodakkal ingatlan hasznalati szerzodes megkotesere

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseld-testiilete ugy dont, hogy
1. a Jozsefvarosi Ovodakkal az eldterjesztes 7. szamu melleklete szerint ingatlan hasznalati 

szerzodest kot;
2. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 7. szamu melleklete szerinti ingatlan hasz

nalati szerzodes alairasara.

Felelds: polgarmester ,



Hataridd: 2021. december 15.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezet, szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jozsef
varosi Ovodak

VIL Hatarozati javaslat 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

..../2021. (.......... ) szamu hatarozata
a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozponttal ingatlan hasznalati szerzodes 

megkotesere

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviselo-testiilete ugyddnt, hogy
1. a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozponttal az eloteijesztes 8. szamu melleklete 

szerint ingatlan hasznalati szerzodest kot;
2. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 8. szamu melleklete szerinti ingatlan hasz

nalati szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezet, szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jozsef
varosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont



Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
.../2021. (.) onkormanyzati rendelete

a Budapest Jozscharosi Onkormanszat vagyonaiol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakor- 
lasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet modositasarol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol 
szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 107. §-aban es a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. tor- 
veny 5. § (2) bekezdes c) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, az Alaptorveny 32. cikk (1) bekez- 
des d) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

1. § A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat vagyonardl es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakor- 
lasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: Vagyonrendelet) 17. §-a a 
kovetkezo (2) bekezdesselegeszul ki:

„(2) A Kepviseld-testulet varosiizemeltetesert felelos bizottsaga a tulajdonosi joggyakorld a 
kozuti kozlekedesrol szold torvenyben meghatarozott tulajdonosi hozzajarulas eseteben.”

2. § A Vagyonrendelet 44. § (3) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:
„(3) Az Onkormanyzat koltsegvetesi szervei hasznalataba adott vagyon a hasznalatba add On
kormanyzat vagyonnyilvantartasaban es merlegeben szerepel. Az Onkormanyzat tulajdonaba, 
befejezetlen beruhazaskent, teritesmentes atadassal kerul a koltsegvetesi szerv hasznalataban 
vagy vagyonkezeleseben levo onkormanyzati vagyon beruhazas utjan letrejott bovitmenye es a 
kicserelesre kerult vagyonelem is.”

3. § A Vagyonrendelet 45. § (3) bekezdese helyebe a kdvetkezd rendelkezes lep:
„(3) Az Onkormanyzat koltsegvetesi szervei a hasznalati joguk birtokaban jogosultak es kote- 
lesek a vagyont rendeltetesszeruen hasznalni, mukodteteset, fenntartasat biztositani. allagat 
megorizni. a vagyonhoz kapcsolddo kotelezettsegeket teljesiteni, a terheket viselni, a hate- 
konysag es gazdasagossag kovetehnenyeit ervenyesiteni es kotelesek a hasznalatukban levo 
vagyont a szamviteli eloirasok szerint nyilvantartani.”

4. § A Vagyonrendelet 2. melleklete helyebe az I. melleklet lep.

5. § A Vagyonrendelet
a) 16. § a) pontjaban az 500 tm/Z/zo Fz” szovegresz helyebe az „a 750 Fr” szoveg lep,
b) 17. § (1) bekezdes a) pontjaban az 500 millid Ft-of* szdvegresz helyebe az „a 750 millid Ft-ot” 

lep.
c) 17. § (1) bekezdes c) pontjaban az ^Onkormanyzat javara mas tulajdonan fenndlld terhekkel vald 
rendelkezes” szdvegresz helyebe az ^Onkormanyzat javara mas tulajdonan fenndlld terhekkel — killd- 
nosen az elovdsdrlasi joggal - vald rendelkezes” szbveg lep.
6. § HatMyat veszti a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdes e)pontja.

7. § Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba.

Budapest, 2021. november ...

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd

piko Andras 
polgannester



1. melleklet a. /2021. (......) onkormanyzati rendelethez 
„2. melleklet a 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelethez”

Ingatlan helyrajzi 
szama Ingatlan cime Ingatlan terulete (m2)

35025 Aurora u. 12/a. 442
35024 Aurora u. 12/b. 441
35037 Aurora u. 22-28. 3639

2721/16 Balatonalmadi 8220, Siraly u. 8. 5933
114/5 Balatonalmadi 8220, Somfa u. 1. 32336

35728/26/A/219 Barossu. 103/A. 655
35728/31 Barossu. 103/A. 1087

35812/0/A/l Barossu. 109. 96
35812/0/A/2 Barossu. 109. 30

35728/27 Barossu. 111/b. 1276
35491/0/A/36 Barossu. 112. 208

35728/10 Barossu. 117-119. 1091
35488/0/A/26 Barossu. 118. 281
35232/0/A/20 Baross u. 59. fszt. 263
35232/0/A/26 Baross u. 59. fszt. 184

35235 Baross u. 63-67. 1859
35211/0/A/l Baross u. 66-68. fszt. 532
35211/0/A/3 Baross u. 66-68. fszt. 47

35723/0/A/27 Baross u. 81. fszt. 5/U 94
35723/0/A/29 Baross u. 81. fszt. 7. ’ 49
35254/0/A/22 Baross u. 84. fszt. 464
35254/0/A/23 Baross u. 84. fszt. 42

35728/23 Baross u. 91-93. 641
35095 Bauer S. u. 6-8. 2027
35128 Bauer S. u. 9-11. fszt. 1. ' 34

34666/0/A/32 Bezeredj u. 3. 67
34667/0/A/l Bezeredj u. 5. 88

35908 Csobanc u. 5. 968
35298 Danko u. 3-5. 1970
35316 Danko u. 16. fszt. 96
35315 Danko u. 18. 2846
35484 Danko u. 31. 1341
35474 Danko u. 34. II. 8. 32
35474 Danko u. 34. IV. 1. ■ 27
35477 . Danko u. 40. 48

38761/0/A/l Delej u. 34. 270
34924/A/24 Deri Miksa u. 3. foldszint 4. 156
36068/0/A/2 Dioszegi S. u. 13. fszt. 55
36055/A/30 Dioszegi S. u. 15. II. 30. 26

35377 Dobozi u. 17.1. 20. 24
35418/0/A/34 Dobozi u. 23. fszt. 196

36057 Dugonicsu. 14. fe. 1. 24



36056 Dugonics u. 16.1. 17. ; 25
34994 Fecske u. 18. (Aurora u. 19.) 204

36657/0/A/44 Gutenberg ter 3. 240
36615 Horanszkyu. 13. 726
36611 Horanszkyu. 21. 1133

38865/1/A/43 Hungaria krt. 16. 11
38865/1/A/44 Hungaria krt. 16. 11

34694 IL Janos Pal papa ter 4. 1944
34757/0/A/45 II. Janos Pal papa ter 17. fszt. U/l. 227
34881/0/A/4 Jozsef krt. 36. fszt. 265
35643/0/A/l Jozsef krt. 68. pince 1/U 120
35643/0/A/2 Jozsef krt. 68. pince 2/U 76

35645/0/A/19 Jozsef krt. 70. felemelet 3. 250
35645/A/17 Jozsef krt. 70. fbldszint4. 78
35645/A/l 8 Jozsef krt. 70. foldszint 5. 158
35218/0/A/4 Jozsef u. 15-17. foldszint 2/U 181

34916 Jozsef u. 22. 538
35154 Jozsef u. 57. fszt. 2. 25
35153 Jozsef u. 59. fszt. 4. 31

35911/0/A/3 Kalvaria ter 13. fszt. 225
35453/0/A/70 Kalvaria ter 18. fszt. 509

35876 Kalvaria u 9. 911
35889 Kalvaria u. 10/b. 1.18. 23
36062 Kalvaria u. 26. fszt. 9. 25
35332 Karacsony S. u. 1. 840
35333 Karacsony S. u. 3. 278
35450 Karacsony S. u. 22.1. 22. 31

35465/0/A/8 Karacsony S. u. 25. 230
38837/6 Kerepesi ut 29/a 2763

38837/14/A/2 Kerepesi ut 33. (Szazados ut 1.) 306
35604/0/A/3 Kis Stacio u. 5. 146

35582 Kis Stacio u. 11. 125
35582 Kis Stacio u. 11. 72
35631 Kisfaludy u. 5. fszt. 4. 35
35609 Kisfaludyu. 10-12.1.18. 27

34674/0/A/4 Kiss J. u. 19. 141
35282 Koszoru u. 4-6. 2127
35286 Koszoru u. 14-16. 1008
35270 Koszoru u. 15. 341
35874 Koris u. 4/a. fszt. 1. 25
35874 Koris u. 4/a. I. 9. 30
35875 Koris u. 4/b. 628
36071 Koris u. 11. fszt. 13. 25
35964 Koris u. 35. 865
34756 Kunu. 3. 412

35728/32 Losonci ter 1. 7913



C'

35728/42 Losonci u. 2. 419
35430 Lujzau. 34. fe. 16. 24
35264 Magdolna u. 4. fszt. 1. 284
35264 Magdolna u. 4. fszt. 2. 289
35264 Magdolna u. 4. fszt. 3. 132
35292 Magdolna u. 12. fszt. 2 33
35309 Magdolna u. 20. 166
35339 Magdolna u. 24. 720
35445 Magdolna u. 41. fszt. 4. 26

35444/0/A/2 Magdolna u. 43. 69
35444/0/A/3 Magdolna u. 43. fszt. U/3 35
35421/0/A/l Magdolna u. 47. 116
35421/0/A/7 Magdolna u. 47. fszt. 7 25

35162/0/A/55 Matyaster4. 214
35146/0/A/51 Matyas ter 12. 70

35086/1 Matyas ter 15. 1980
35082 Nagy Fuvaros u. 26.11.37. 35
35699 Nagy Templomu. 3. 1802
35701 Nap u. 33. 1157
34914 Nemet u. 12. 551
34915 Nemet u. 14. 1649

35217/1/A/19 Nemet u. 17-19. felemelet 7/U 67
35217/1/A/21 Nemet u. 17-19. foldszint 50
35217/1/A/l Ndmet u. 17-19. foldszint 1. 189
35217/1/A/3 Nemet u. 17-19. foldszint 2/U 115
35217/1/A/4 Nemet u. 17-19. foldszint 3/U 521

35217/1/A/16 Nemet u. 17-19. foldszint 4/U 85
35212/0/A/25 Nemet u. 25. foldszint 41
35212/0/A/24 Nemet u. 25. foldszint 96
35212/0/A/26 Nemet u. 25. foldszint 15
34675/2/A/33 Nepszinliaz u. 14. A. ep. UT pince 1. 80
34679/0/A/21 Nepszinhaz u. 22. fe.6. 223
34679/0/A/4 Nepszinliaz u. 22. fszt.4. 183

35987/0/A/32 Orczy ut 31. 247
35960/0/A/3 Orczy ut 41. fszt. 1 48
35960/0/A/6 Orczy ut 41. fszt. U/3 120
35960/0/A/5 Orczy ut 41. fszt. U/4 30

35185 Or u. 8. 712
35187/0/A/l Oru. 10. 45
35187/0/A/2 Oru. 10. 45

35682/0/A/20 Prater u. 22. felemelet 1. 167
35682/0/A/17 Prater u. 22. foldszint 1. 172
35682/0/A/18 Prater u. 22. foldszint 2. 24
35682/0/A/19 Prater u. 22. foldszint 3. 33
36116/0/A/4 Prater u. 69. 31
36528/0/A/12 Puskin u. 24. fszt. 1. 131

15 *



34899/B/l Rakoczi ter 3. 82
35219/0/A/21 Rigo u. 4. 3. em. 20. 27
36658/0/A/31 RokkSz. u. 3. 132
35989/0/A/3 Sarkanyu. 14. fszt. 1. 34

36463 Somogyi B. u. 9-11. 2564
36465 Somogyi B. u. 13-15. 2976
38877 Szazados ut 12-14. 3870

36535/0/A/7 Szentkiralyi u. 15.1, emelet 4. 211
35325 Szerdahelyi u. 5. 386
35329 Szerdahelyi u. 13. fszt. 114
35331 Szerdahelyi u. 17. 712

35499/0/A/3 Szigetvari u. 1 147
35499/0/A/2 Szigetvari u. 1. 184

35728/22/A/38 Szigony u. 2/a. 373
35728/21/A/49 Szigony u. 2/b. 293
36128/1/A/3 Szigony u. 16/b. 390

35263 Szuz u. 2. 2114
35188/0/A/8 Tavaszmezo u. 2. 26
35188/0/A/9 Tavaszmezo u. 2. 119
35188/0/A/ll Tavaszmezo u. 2. 40
35188/0/A/12 Tavaszmezo u. 2. 50

35173 Tavaszmezo u. 4. 836
35123/11 Teleki Laszld ter 11. 3795
34803/1 Tolnai L. u. 7-9. 971
34803/2 Tolnai L.u. 11-15. 2238
34932 Tolnai L. u. 19. 1214
34934 Tolnai L. u. 23 606

36139/3 Tomou. 38/a. 2445
36109 Tom6 u. 56. fszt. 19. 25
36107 Tomo u. 60. fszt. 14. 25

38603/4 VajdaP.u. 25-31. 8174
38603/3 Vajda P. u. 25-31.(sportsator) 4000
38579 VajdaP.u. 37-41. 6614

35590/0/A/l Vajdahunyadu. 14. 126
35590/0/A/2 Vajdahunyadu. 14. 265

34761 Vay A. u. 4.1. 22. 26
34762 Vay A. u. 6. fszt. 9. 25
1302/2 Verdce2621 (Magyarkut) 783
34814 Vig u. 10. udvar 380

34930/0/A/34 Vig u. 18. 140
34944/0/A/6 Vig u. 32. foldszint, I-H. emeleten, padlasterben 940
34944/0/A/l Vig u. 32. pince 43
34944/0/A/2 Vig u. 32. pince 44
34944/0/A/3 Vig u. 32. pince 31
34944/0/A/4 Vig u. 32. pince 24

u



INDOKOLAS . ■

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo ..../2021.

(........) onkormanyzati rendelethez

Altalanos indokolas

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasarol szolo 66/2012. (XIL13.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: 
Vagyonrendelet) 2. sz. mellekletenek modositasat a forgalomkeptelen vagyoni korben torteno 
valtozasok indokoljak.

Reszletes indokolas

az 1. §-hoz

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
36/2014. (XI.6.) onkormanyzati rendeletenek 7. sz. mellekletenek 5.1.1. pontja szerint a Va- 
rosuzemeltetesi Bizottsag a tulajdonosi joggyakorlo. Erre tekintettel a Vagyonrendelet 17. § 
(1) e) pontjat hatalyon kivtil kell helyezni, es rendelkezeset a 17. § uj (2) bekezdesekent a 
varosiizemeltetesert felelos bizottsag feladatakent kell feltuntetni.

■■■ a 2. §-hoz .. ■

A Vagyonrendelet sajatos vagyonelemekre vonatkozo szabalyai kiegeszulnek azzal, hogy az 
Onkormanyzat koltsegvetesi szervei hasznalataba adott vagyon a hasznalatba ado 
Onkormanyzat vagyonnyilvantartasaban es merlegeben szerepel.

.. a 3. §-hoz .

A Vagyonrendelet sajatos vagyonelemekre vonatkozo szabalyai kiegeszulnek azzal, hogy az 
Onkormanyzat koltsegvetesi szervei a hasznalati joguk birtokaban jogosultak es kotelesek a 
vagyont rendeltetesszeruen hasznalni, mukddteteset, fenntartasat biztositani, allagat 
megorizni, a vagyonhoz kapcsolodo kotelezettsegeket teljesiteni, a terheket viselni, a 
hatekonysag es gazdasagossag kovetelmenyeit ervenyesiteni es kotelesek a hasznalatukban 
levo vagyont a szamviteli eloirasok szerint nyilvantartani.

/ a 4. §-hoz ?

A Rendelet 2. sz. mellekleteben feltuntetesre kerulnek a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit 
Zrt, a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt, valamint a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es 
Gyermekjoleti Kozpont szamara kijelolt ingatlanok. Ezzel egyidejuleg torlesre kerulnek a 
Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt, es a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermek
joleti Kozpont altal mar nem hasznalt ingatlanok. A Rendelet 2. melleklete a Jozsefvarosi 
Onkormanyzat korlatozottan forgalomkepes ingatlanjai koreben bekovetkezett valtozasnak 
megfeleloen tartalmazza az onkormanyzati korlatozottan forgalomkepes vagyonelemeket.

j ^“^17 jJ A i



a 5. §-hoz

A Kepviseld-testulet tulajdonosi joggyakorldva valik a 150 millio Ft feletti erteku vagyon 
tulajdonjoganak es ertekhatartol fiiggetlenul az Onkormanyzat torzsvagyonaba tartozo - 
elidegenitheto - vagyon tulajdonjoganak atruhazasaval, hasznositasaval kapcsolatos dontes- 
re. A Kepviseld-testulet tulajdonosi jogokat gyakorlo bizottsaga tulajdonosi joggyakorld 
marad a 150 millio Ft-ot meg nem halado erteku az Onkormanyzat torzsvagyonaba nem 
tartozo vagyon tulajdonjoganak atruhazasa, vagyon hasznositasa eseten.
Az Onkormanyzat javara mas tulajdonan fennallo elovasarlasi joggal vald rendelkezes jog- 
korenek a Kepviseld-testulet tulajdonosi jogokat gyakorlo bizottsaganak hataskdrebe torte- 
no atruhazasa nettd 100 millid Ft ertekhatarig

a 6. §-hoz

Hatalyatveszto rendelkezes. hogy a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdesenek e) pontjara 
vonatkozdan.

Hatalyba lepteto rendelkezest tartalmaz.
a 7. §-hoz
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\ HATASV1ZSGALATI LAP J

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo 

..../2021. (.......) onkormanyzati rendelethez

l.Tarsadalmi hatasok
A modositasnak tarsadalmi hatasa nincsen.

2. Gazdasagi, koltsegvetesi hatasok
A rendelet modositasanak gazdasagi, koltsegvetesi hatasa nines.

3. Komyezeti es egeszsegiigyi kovetkezmenyek
A rendelet modositasanak komyezeti es egeszsegiigyi kovetkezmenyei nincsenek.

4. Adminisztrativ terheket befolyasolo hatasok
A rendelet megalkotasa az adminisztracios terheket nem erinti.

5. A jogszabaly megalkotasanak szuksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhato kovet- 
kezmenyei
Az Onkormanyzat jogszabalyi kotelezettsege miatt koteles nyilvantartani forgalomkeptelen 
vagyonelemeit.

6. A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penzugyi feltetelek 
A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penzugyi feltetelek 
rendelkezesre allnak.



Budapest Fovdros VIII. keriilet Jdzsefvdrosi 
Onkormdnyzat Kepviselo-testiiletenek Budapest 

Jdzsefvdrosi Onkormdnyzat vagyonarol es a 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorldsdrol 

szolo 66/2012. (XII.13.) dnkormdnyzati rendele- 
te

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepvi- 
seld-testiiletenek

.. ./2021. (....... ) bnkormanyzati rendelete
a Budapest Jdzsefvdrosi Onkormanyzat va- 

gyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) bnkor

manyzati rendelet modositasarol
17. §
(2) A Kepviselo-testiilet varosuzemeltetesert fele- 
16s bizottsaga a tulajdonosi joggyakorlo a kbzuti 
kbzlekedesrol szolo tbrvenyben meghatarozott 
tulajdonosi hozzajarulas eseteben.

44. § (3) Az Onkormanyzat tulajdonaba keriil a 
koltsegvetesi szerv hasznalataban vagy vagyon- 
kezeleseben levo bnkormanyzati vagyon beruha- 
zas utjan letrejbtt bovitmenye es a kicserelesre 
keriilt vagyonelem is.

44. § (3) Az Onkormanyzat koltsegvetesi szer- 
vei hasznalataba adott vagyon a hasznalatba 
ado Onkormanyzat vagyonnyilvdntartasaban 
es merlegeben szerepel. Az Onkormanyzat 
tulajdonaba, befejezetlen beruhazaskent, teri- 
tesmentes atadassal keriil a koltsegvetesi szerv 
hasznalataban vagy vagyonkezeleseben levo 
bnkormanyzati vagyon beruhazas utjan letre
jbtt bovitmenye es a kicserelesre keriilt va
gyonelem is.

45. § (3) A koltsegvetesi szerv a hasznalataban 
levo bnkormanyzati vagyonnal kapcsolatos, tulaj- 
donost terhelb kbtelezettseget az Onkormanyzat 
kbltsegvetesenek es sajat kbltsegvetesenek keretei 
kbzbtt a kozbeszerzesre vonatkozo ■ szabalyok 
betartasaval teljesiti.

45. § (3) Az Onkormanyzat koltsegvetesi szer- 
vei a hasznalati joguk birtokaban jogosultak es 
kotelesek a vagyont rendeltetesszeriien hasz- 
nalni, mukodteteset, fenntartasat biztositani, 
allagat megorizni, a vagyonhoz kapcsolodo 
kotelezettsegeket teljesiteni, a terheket viselni, 
a hatekonysag es gazdasagossag kbvetelmenye- 
it 6rvenyesfteni es kotelesek a hasznalatukban 
levo vagyont a szamviteli eloirasok szerint 
nyilvantartani.”

2. szamu melleklet: 5. § A Vagyonrendelet 2. sz. mellekletenek he- 
lyebe e rendelet melleklete lep:
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Budapest FSviros VIII. kerOlet Jdzsefvirosl Onkorminyzat KipwiselS-testOletinek 
Budapest Jdzsefvirosl Dnkormdnyzat vagyonirdt ds a vagyon feletti tutajdonosl jogok 
gyakor-lisdrdl szdld 66/2012. (XII.13.) dnkormdnyzati rendetete 2. szimu melliklete

Budapest Jdzsefvirosl Dnkorminyzat Kipviseld-testOletdnek ..../2021. (X.21.) 
dnkorminyzati rendelete az Dnkorminyzatot megilletd tulajdonosi Jogok kijeldtdsdrdl 

szdld egyes dnkorminy-zati rendeletek mddosftisirdl melliklete

Ingatlan helyrajzi szima Ingatlan cime
Ingatlan teriilete 

(mT
Ingatlan helyrajzi szima Ingatlan cime

Ingatlan teriilete 
(m1)

2721/16 8220 Balatonabnadi Siraly u. 8. 5933 2721/16 8220 Balatonabnadi Sicily u. 8. 5933
114/5 8220 Balatonabnidi Sornfa u. 1. 32336 114/5 8220 Balatonabnadi Sornfa u. 1. 32336
35025 Aurora u. 12/a. 442 35025 Aurdra u. 12/a. 442
35024 Aurdra u. 12/b. 441 35024 Aurdra u. 12/b. 441
35037 Aurdra u. 22-28. 3639 35037 Aurdra u. 22-28. 3639

35728/26/AZ219 Baross u. 103/A 655 35728/26/A219 Baross u. 103/A 655
35728/31 Baross u. 103/A 1087 35728/31 Baross u. 103/A 1087

35812/0/A/l Baross u. 109. 96 35812/0/A/l Baross u. 109. 96
35812/0/A/2 Baross u. 109. 30 35812/0/A/2 Baross u. 109. 30

35728/27 Baross u. 111/b. 1276 35728/27 Baross u. 1 li/b. 1276
35491/0/A/36 Baross u. 112. 208 35491/0/A/36 Baross u. 112. 208

35728/10 Baross u. 117-119. 1091 35728/10 Baross u. 117-119. 1091
35232/0/A20 Baross u. 59. fszt. 263 35232/0/A/20 Baross u. 59. fszL 263
35232/0/A26 Baross u. 59. fszt 184 35232/0/A/26 Baross u. 59. fszt. 184

35235 Baross u. 63-67. 1859 35235 Baross u. 63-67. 1859
35211/0/A/l Baross u. 66-68. fszt. 532 35211/0/A/l Baross u. 66-68. fszt. 532
35211/0/A/3 Baross u. 66-68. fszt. 47 352U/0/A3 Baross u. 66-68. fszt 47
35723/0/A27 Baross u. 81. fszt. 5/U 94 35723/0/A/27 Baross u. 81. fszt. 5/U 94
35723/0/A/29 Baross u. 81. fszt. 7. 49 35723/0/A/29 Baross u. 81. fszt. 7. 49
35254/0/A22 Baross u. 84. fszt 464 35254/0/A/22 Baross u. 84. fszt. 464
35254/0/A23 Baross u. 84. fszL 42 35254/0/A/23 Baross u. 84. fszt 42

35728/23 Baross u. 91-93. 641 35728/23 Baross u. 91-93. 641
35488/0/A/26 Baross utca 118. 281 35488/0/A/26 Baross utca 118. 281

35095 Bauer S. u. 6-8. 2027 35095 Bauer S. u. 6-8. 2027
35128 BauerS. u. 9-11. fszt. 1. 34 35128 BauerS. u. 9-11. fszt 1. 34

34666/0/A32 Bezeridj u. 3. 67 34666/0/A/32 Bezeridj u. 3. 67
34667/0/A/l Bezeredi u. 5. 88 34667/0/A1 Bezeredi u. 5. 88

38599/3 Blithy O. u. 35. 941 35908 Csobanc u. 5. 968
35908 Csobincu. 5. 968 35316 Dankd u. 16. 96
35316 Danko u. 16. 96 35315 Dankd u. 18. 2846
35315 Danko u. 18. 2846 35484 Dankd u. 31. 1341
35484 Danko u. 31. 1341 35474 Dankd u. 34. II. 8. 32
35298 Dankd u. 3-5. 1970 35474 Dankd u. 34. IV. 1. 27
35477 Dankd u. 40. 48 35298 Dankd u. 3-5. 1970

38761/0/A/l Deiej u. 34. 270 35477 Dankd u. 40. 48
34924/A/24 Deri Miksa utca 3. foldszint 4. 156 38761/0/A/l Delei u. 34. 270
36068/0/A/2 Didszegi S. u. 13. fszt. 55 34924/AQ4 Deri Miksa utca 3. foldszint 4. 156
35977/0/A/l Dioszegi S. u. 14. fszt. 113 36068/0/A/2 Didszegi S. u. 13. fszt. 55

35377 Doboziu. 17. I. 20. 24 36055/AG0 Didszejp S. u. 15. II. 30. 26
35418/0/A/34 Doboziu. 23. 196 35377 Doboziu. 17. I. 20. 24

36057 Dugonics u. 14. fe. 1. 24 35418/0/A/34 Doboziu. 23. 196
36056 Dugonics u. 16. I. 17. 25 36057 Dugonics u. 14. fe. 1. 24
34994 Fecskeu. 18. (Aurdra u. 19.) 204 36056 Dugonics u. 16.1. 17. 25

36657/0/A/44 Gutenberg ter 3. 240 34994 Fecskeu. 18. (Aurdrau. 19.) 204
36611 Horanszky u. 21. 1133 36657/0/A/44 Gutenberg tir 3. 240
36615 Horinszky utca 13. 726 36611 Horanszky u. 21. 1133

38865/1/A/43 Hungariakrt. 16. 11 36615 Horinszky utca 13. 726
38865/1/A/44 Hungiria krt. 16. 11 38865/1/A/43 Hungiria krt. 16. 11
38868/0/A/43 Hungariakrt. 18. 95 38865/1/A/44 Hungiria krt. 16. 11
34757/0/A/45 II. Iinos Pil pipa ter 17. fszt.U/1. 227 34757/0/A/45 • II. JinosPalpipa ter 17. fszt. U/l. 227

34694 I], Iinos Pal papa tir 4. 1944 34694 II. Jinos Pal pipa ter 4. 1944
36097/0/A/8 Illis u. 18. fszt. 8 23 35643/0/A'l Jdzsefkorut 68. pince 1/U 120

36780/0/A/12 Jozsefkdrtt 59-61. fszt. 264 35643/0/A/2 Jdzsefkorut 68. pince 2/U 76
35643/0/A/l Jdzsefkorut 68. pince 1/U 120 35645/0/A/19 Jozsefkdrtt 70. filemelet 3. 250
35643/0/A/2 Jdzsefkorut 68. pince 2/U 76 35645/A/17 Jdzsefkorut 70. foldszint 4. 78
3564S/0/A/19 Idzsef korut 70. felemelet 3. 250 35645/A/18 Jdzsefkorut 70. foldszint 5. 158
35645/A/17 Jdzsefkorut 70. foldszint 4. 78 34881/0/A/4 Jdzsefkrt. 36. fszL 265
35645/A/18 Jdzsefkorut 70. foldszint 5. 158 34916 Jdzsef u. 22. 538
34881/0/A4 Jdzsefkrt. 36. fszt 265 35154 Jdzsef u. 57. fszt. 2. 25

34916 Jdzsef u. 22. 538 35153 Jdzsef u. 59.fszt. 4. 31
35154 Jdzsef u. 57. fszt 2. 25 35218/0/A/4 Jdzsef utca 15-17. foldszint 2/U 181
35153 Jdzsef u. 59.fczt. 4. 31 35911/0/A/3 Kilviria ter 13. fszt. 225

35218/0/A/4 Jdzsef utca 15-17. foldszint 2/U 181 3 5453/0/A'70 Kilviria tir 18. fszt. 509
3591 i/O/A/3 Kilviria tir 13. fszt. 225 35889 Kaivaria u. 10/b. I. 18. 23
35453/0/A70 Kilviria tir 18. fszt. 509 36062 Kaivaria u. 26. fszt. 9. 25

35889 Kalviriau. 10/b. I. 18. 23 35876 Kaivaria utca 9. 9)1
36062 Kaivaria u. 26. fszt. 9. 25 35332 Karicsony S. u. 1. 840
35876 Kalviria utca 9. 911 35450 Karicsony S. u. 22.1. 22. 31
35332 Karicsony S. u. 1. 840 35465/0/A/8 Karicsony S. u. 25. 230
35450 Karicsony S. u. 22. I. 22. 31 35333 Karicsony S. u. 3. 278

35465/O/A8 Karicsony S. u. 25. 230 38837/6 Kerepesi ut 29/a 2763
35333 Karicsony S. u. 3. 278 38837/14/A/2 Kerepesi ut 33. (Szizados ut 1.) 306

38837/6 Kerepesi ut 29/a 2763 35582 Kis Sticid u. 11. 125
38837/14/A/2 Kerepesi ut 33. (Szazados ut 1.) 306 35582 Kis Sticid u. 11. 72

35582 Kis Stacid u. 11. 125 35604/0/A3 Kis Stacid u. 5. 146
35582 Kis Stacid u. II. 72 35609 Kisfahidyu. 10-12.1.18. 27

3S604/0/A3 Kis Sticid u. 5. 146 35631 Kisfaiudy u. 5. fszt. 4. 35
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35609 Kisfaludyu. 10-12.1.18. 27 34674/0/A/4 Kiss J. u. 19. 141
35631 Kisfaludy u. 5. fszt 4. 35 35286 Koszoru u. 14-16. 1008

34674/0/A/4 Kiss J. u. 19. 141 35270 Koszori u. 15. 341
35286 Koszoru u. 14-16. 1008 35282 Koszoru u. 4-6. 2127
35270 Koszoru u. 15. 341 36071 Koris u. 11 fszt. 13. 25
35282 Koszoru u. 4-6. 2127 35964 Koris u. 35 865
36071 Koris u. 11. fszt 13. 25 35874 Koris u. 4/A fszt. 1. 25
35964 Koris u. 35 865 35874 Koris u. 4/a. I. 9. 30
35874 Koris u. 4/Afszt. 1. 25 35875 Koris utca 4/b. 628
35874 Koris u. 4/a. 1. 9. 30 34756 Kun u. 3. 6voda 412
35875 Koris utca 4/b. 628 35728/32 Losonci tdr 1. 7913
34756 Kun u. 3. 6voda 412 35728/42 Losonci u. 2. 419

35728/32 Losonci ter 1. 7913 35430 Lujza u. 34. fe. 16. 24
35728/42 Losonci u. 2. 419 35292 Magdolna u. 12. fszt. 2 33

35430 Luiza u. 34. fe. 16. 24 35309 Magdolna u. 20. 166
35292 Magdoinau. 12. fszt. 2 33 35264 Magdoinau. 4. fszt. 1. 284
35309 Magdolna u. 20. 166 35264 Magdolna u. 4. fszt. 2. 289

35469/0/A/29 Magdolna u. 33. 349 35264 Magdolna u. 4. fszt. 3. 132
35469/0/A/30 Magdolna u. 33. 197 35445 Magdolna u. 41. fszt. 4. 26
35469/0/A/31 Magdolna u. 33. 184 35444/0/A/3 Magdolna u. 43. fszt. U/3 35

35264 Magdolna u. 4. fszt. 1. 284 35444/0/A/2 Magdolna u. 43.(nepkonyha bovitese) 69
35264 Magdolna u. 4. fszt. 2. 289 35421/0/A/l Magdolna u. 47. 116
35445 Magdolna u. 41. fszt. 4. 26 35421/0/A/7 Magdoinau. 47. fszt. 7 25

35444/0/AO Magdolna u. 43. fszt. U/3 35 35339 Magdolna utca 24. 720
35444/0/A/2 Magdolna u. 43,(nepkonvha bovitese) 69 35146/0/A/51 Mityas ter 12. 70
35421/0/A/i Magdolna u. 47. 116 35086/1 Mityis ter 15. 1980

35339 Magdolna utca 24. 720 35162/0/A/5S Mdtyds t6r 4. 214
35146/0/A/S1 Mityds tdr 12. 70 35082 Nagy Fuvaros u. 26. 11.37. 35
35148/0/A/62 Mityds t6r 14. 121 35699 Nagy Tempfom u. 3. 1802
35148/0/A/64 Mityas tdr 14. 22 35701 Nap u. 33. 1157

35086/1 Matyds ter 15. 1980 34914 Ndmet u. 12. 551
35162/0/A/55 Matvaster4. 214 34915 Ndmet u. 14. 1649

35082 Nagy Fuvaros u. 26. 1.16. 51 352I7/1/A/2) Ndmetu. 17-19. fbldszint 50
35082 Nagy Fuvaros u. 26. 11.37. 35 35217/1/A'l Ndmetu. 17-19. fbldszint 1. 189
35699 Nagy Tempbm u. 3. 1802 35217/1/A/3 Nemetu. 17-19. fbldszint2/U 115
35701 Nap u. 33. 1157 35217/1/A/4 Nemetu. 17-19. fbldszint3/U 521
34914 Ndmetu. 12. 551 35217/1/A/I9 Nemetu. 17-19. felemelet 7/U 67
34915 Nemetu. 14. 1649 35217/1/A16 Nemetu. 17-19. fbldszint4/U 85

35217/1/A/21 Ndmet u. 17-19. fbldszint 50 35212/O/A'25 Ndmet u. 25. fbldszint 41
35217/l/A/l Ndmet u. 17-19. fbldszint 1. 189 35212/0/A/24 Ndmet u. 25. fbldszint 96
35217/1/A/3 Nemetu. 17-19. fbldszint 2/U 115 35212/O/A/26 Nemet u. 25. fbldszint 15
35217/1/A/4 Ndmet u. 17-19. fbldszint 3/U 521 34679/0/A/21 Nepszinbizu. 22. fe.6. 223
352I7/1/A/I6 Nimet u. 17-19. fbldszint 4/U 85 34679/0/A/4 Ndpszinhdz u. 22. fszt.4. 183
35212/0/AZ25 Ndmet u. 25. fbldszint 41 34675/2/A/33 Nepszinhiz utca 14. A ep. UT pince 1. 80
35212/0/A/24 Nemet u. 25. fbldszint 96 35987/0/A/32 Orczy ut 31. 247
3S212/0/A/26 Ndmet u. 25. fbldszint 15 35960/0/A/3 Orczy ut 41. fszt. 1 48
34679/0/A21 Nipszinhizu. 22. fe.6. 223 35960/0/A'6 Orczy tit 41. fszt. U/3 120
34679/0/A/4 Ndpszinhiz u. 22. fszt.4. 183 35960/0/A/5 Orczy ut 41. fszt. U/4 30
34675/2/A/33 Ndpszinhaz utca 14. A. dp. UT pince 1. 80 35187/O/A/l Or u. 10. 45
35987/0/A/32 Orczy ut3l. 247 35187/0/A/2 Or u. 10. 45
35960/0/A/3 Otczy ut 41. fszt. 1 48 35185 dr u. 8. 712
35960/0/A/6 Orczy ut 41. fszt. U/3 120 35682/0/A/20 Prater u. 22. ftlemelet 1. 167
35960/0/A/5 Orczy ut 41. fszt. U/4 30 35682/0/A/I7 Prater u. 22. fbldszint 1. 172
35187/O/A/l Oru. 10. 45 35682/0/A'18 Prater u. 22. fbldszint 2. 24
3S187/0/A2 Or u. 10. 45 35682/O/A/19 Prdteru. 22. fbldszint 3. 33

35185 Or u. 8. 712 36116/0/A/4 Prater u. 69. 31
35682/0/A/20 Prater u. 22. felemelet 1. 167 36528/0/A/12 Puskin utca 24. fszt. 1. 131
35682/0/A/17 Prater u. 22. fbldszint 1. 172 34899/B'l Rikbczi ter 3. 82
35682/0/A/18 Prater u. 22. fbldszint 2. 24 35219/0/A/21 __________Rigb u. 4. 3. em. 20. 27



35682/0/A/)9 Prtteru. 22. foldszint 3. 33
36116/0/A/4 Prdter u. 69. 31
34899/B/l RAkdczi tir 3. 82

36658/0/A/31 Rokk Sz. u. 3. 132
35989/0/A/3 SArkdny u. 14. fszt. 1. 34

36463 Somogyi B. u. 9-11. 2564
36465 Somogyi u. 13-15. 2976
38877 Szazados ut 12-14. 3870

36535/0/A/7 Szentkirilyi u. 15. I. em. 211
35329 Szerdahelyi u. 13. 114
35331 Szerdahelyi u. 17. 712
35325 Szerdahelyi u. 5. 386

35499/0/A/3 SzigetvAri u. 1 147
35499/0/A'2 SzigetvAriu. 1. 184
36128/1/A/3 Szigony u. 16/b. 390

35728/22/A/38 Szigony u. 2/a. 373
35728/21/A/49 Szigony u. 2/b. 293

35263 Szuz u. 2. 2114
35)88/0/A/8 TavaszmezS u. 2. 26
35188/0/A/9 Tavaszmezo u. 2. 119
35188/0/A/ll Tavaszmezo u. 2. 40
35188/0/A/12 Tavaszmezo u. 2. 50

35173 Tavaszmezo u.4. 836
35123/11 Teleki LAszld Ur 11. 3795
34803/2 Tolnai L. u. 11-15. 2238
34803/1 Tolnai L. u. 7-9. 97)
34932 Tolnai Lajos u. 19. 1214
34934 Tolnai Lajos u. 23 606
36193 Tdmo u. 23/b. fszt. 6 26

36139/3 T6m6 u. 38/a. 2445
36109 Tomo u. 56. fszt. 19. 25
36107 Tomo u. 60. fszt.14. 25

38603/4 VajdaP. u. 25-31. 8174
38603/3 VajdaP. u. 25-31 .(sportsAtor) 4000
38579 VajdaP. u. 37-41. 6614

35590/0/A/l Vaidahunyad u. 14. 126
35590/O/A/2 Vaidahunyad u. 14. 265
36489/0/A/l Vas u. 14. pince 249

34761 Vay A. u. 4.1. 22. 26

34762 Vay A. u. 6. fszt. 9. 25
1302/2 2621 Veroce (Magyarkut) 783
34814 Vigu. 10. udvar 380

34930/0/A/34 Vigu. 18. 140

34944/0/A/6 Vig u. 32. foldszint, I-1L emeletdo, 
padlAstdrben 940

34944/0/A4 Vig u. 32. pince 43
34944/0/A*2 Vig u. 32. pince 44
34944/0/A3 Vig u. 32. pince 31
34944/0/A/4 Vig u. 32. pince 24

36658/0/A/31 Rokk Sz. u. 3. 132
35989/O/A/3 SArkAnyu. 14. fszt. 1. 34

36463 Somogyi B. u. 9-11. 2564
36465 Somogyi u. 13-15. 2976
38877 Szazados ut 12-)4. 3870

36535/0/A/7 Szentkiralyiu. 15. I. em. 211
35329 Szerdahelyi u. 13. 114
35331 Szerdahelyi u. 17. 712
35325 Szerdahelyi u. 5. 386

35499/0/A/3 Szigetvari u. 1 147
35499/0/A/2 SzigetvAri u. 1. 184
36128/1/A/3 Szigony u. 16/b. 390

35728/22/A/38 Szigony u. 2/a. 373
35728/21/A/49 Szigony u. 2/b. 293

35263 Szuz u. 2. ’lU
35188/0/A/8 Tavaszmezo u. 2. 26
35188/0/A/9 Tavaszmezo u. 2. 119
35188/0/A/ll Tavaszmezo u. 2. 40
35188/0/A/12 Tavaszmezo u. 2. 50

35)73 Tavaszmezo u.4. 836
35123/11 T eleki Laszlo ter 11. 3795
34803/2 Tolnai L. u. 11-15. 2238
34803/1 Tolnai L. u. 7-9. 97)
34932 Tolnai Lajos u. 19. 12)4
34934 Tolnai Lajos u. 23 606

36139/3 T6mo u. 38/a. 2445
36109 T6m6 u. 56. fszt. 19. 25
36107 TOmo u. 60. fszt.14. 25

38603/4 VajdaP. u. 25-31. 8174
38603/3 Vajda P. u. 25-31.(sportsAtor) 4000
38579 Vajda P. u. 37-41. 6614

35590/0/A/l Vaidahunyad u. 14. 126
35590/0/A/2 Vajdahunyad u. 14. 265

34761 Vay A. u. 4. I. 22. 26
34762 Vay A. u. 6. fszt. 9. 25
1302/2 2621 Veroce (Magyarkut) 783
34814 Vigu. 10. udvar 380

34930/0W34 Vigu. 18. 140

34944/0W6 Vig u. 32. foldszint, I-IL emeletAn, 
padlAsterben 940

34944/0/A/l Vigu. 32. pince 43
34944/0/A/2 Vigu. 32. pince 44
34944/0/A/3 Vigu. 32. pince 31
34944/0/A/4 Vig u. 32. pince ’4

16. § a) A Kepviselo-testulet a tulajdonosi 
joggyakorlo
a) az 500 millio Ft feletti erteku vagyon

16. § a) A Kepviseld-testiilet a tulajdonosi 
joggyakorlo
a) a 150 millio Ft feletti erteku vagyon

17. § (1) A Kepviselo-testulet tulajdonosi jo- 
gokat gyakorlo bizottsaga a tulajdonosi jog
gyakorlo

a) az 500 millio Ft-ot meg nem halado erteku

c) az Onkormanyzat javdra mas tulajdonan 
fennallo terhekkel vald rendelkezes, az 
engedmenyezes, a koveteles allomany atruhazas, 
a tartozas atvallalas, a szerzodeses jogutodlas 
jovahagyasavalkapcsolatos dontesek eseteben, ha 
az ertek a 100 millio forintot nem haladja meg, 
17. § (1) -
e) az 1988. evi I. torvenyben meghatarozott tulaj
donosi hozzajarulas eseteben.

17. § (1) A Kepviseld-testiilet tulajdonosi jo- 
gokat gyakorlo bizottsaga a tulajdonosi jog
gyakorlo

a) a 150 millio Ft-ot meg nem halado erteku

c) Onkormanyzat javara m£s tulajdonan fenn
allo terhekkel - kulonosen az eldvasarlasi jog- 
gal - valo rendelkezes, az engedmenyezes, a 
koveteles allomany atruhazas, a tartozas atvalla- 
las, a szerzodeses jogutodlas jovahagyasaval kap- 
csolatos dontesek eseteben, ha az ertek a 100 
millio forintot nem haladja meg,
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INGATLAN HASZNALATI SZERZODES

amely letrejott egyreszrol a
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat
szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
kepviseli: Piko Andras polgarmester
adoszama: 15735715-2-42
torzsszama: 735715
statisztikai szam jcle: 15735715-8411-321-01
(a tovabbiakban: Hasznalatba ado),

masreszrol a
Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.
szekhelye: 1084 Budapest, Horanszky utcal3.
Cegjegyzekszam: 01 10 048493
Adoszam: 25313433-2-42
kepviseli: Ivanyos Janos vezerigazgato
(a tovabbiakban: Hasznalatba vevo)

egyuttesen Felek kozott jott letre az alabbi feltetelekkel, a megjelolt helyen es napon:

I. Elozmenyek

Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 108. § (1) bekez- 
dese szerint a helyi onkormanyzat kizarolagos tulajdonaban allo nemzeti vagyon birtoklasa, 
hasznalata, hasznai szedesenek joga, fenntartasa, iizemeltetese, letesitese, fejlesztese, 
valamint felujitasa csak e torvenyben es a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. 
torvenyben szabalyozott modon engedheto at masnak.

Felek rogzitik, hogy figyelemmel a Hasznalatba vevo altal ellatott kozfeladatok folyamatos 
biztositasara, valamint a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) 
bekezdes 11. pontjara, illetve a 11. § (13) bekezdesere, sziikseges e tevekenysegek ellatasara 
hasznalt onkormanyzati tulajdonu ingatlanok hasznalati jogviszonyanak szerzodesben torteno 
rendezese.

Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodessel a 2016. januar 1-jen hatalyba 
lepett Hasznalati Szerzodest hatalyon kivul helyezik, es helyette jelen Ingatlan 
Hasznalati Szerzodest fogadj ak el.

Szerzodo felek egyezoen rogzitik, hogy a jelen Ingatlan Hasznalati Szerzodes szoveget a 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ....../2021. (............... ...)
szamu hatarozataval jovahagyta.

Fentiekre tekintettel a szerzodes targyat kepezo es az 1. sz. fuggelekben felsorolt ingatlanok 
ingyenes hasznalatanak es mukodtetesenek reszletes szabalyait a Felek az alabbiak szerint 
allapitjak meg.



II. Ertelmezo rendelkezesek

Jelen megallapodas alkalmazasaban:
a. hasznalat: a vagyoneiem hasznalata, mukodtetese es fenntartasa;

b. hasznositas: a Hasznalatba ado altal az 1. sz. fuggelekben felsorolt ingatlanok 
birtoklasanak, hasznalatanak, hasznok szedese joganak barmely - a tulajdonjog 
atruhazasat nem eredmenyezo - jogcimen torteno atengedese, ide nem ertve a 
vagyonkezelesbe adast, valaminta haszonelvezeti jog alapitasat;

c. karbantartas: a hasznalatban levo targyi eszkoz, vagyonelemek folyamatos, 
zavartalan, biztonsagos uzemelteteset szolgalo javitasi, karbantartasi tevekenyseg, 
ideertve a tervszeru megelozd karbantartast, a hosszabb idoszakonkent, de 
rendszeresen visszatero nagyobb javitasi munkalatok, es mindazon javitasi, 
karbantartasi tevekenyseget, amelyet a rendeltetesszeru hasznalat erdekeben el kell 
vegezni, amely a folyamatos elhasznalodas rendszeres helyreallitasat eredmenyezi;

d. nagy karbantartas: az olyan karbantartasi tevekenyseg, amely az ingatlan, epiilet 
szerkezeti elemei megfeleldsegenek helyreallitasat eredmenyezi;

e felujitas: az elhasznalodott targyi eszkoz, vagyoneiem eredeti allaga (kapacitasa, 
pontossaga) helyreallitasat szolgalo, idoszakonkent visszatero olyan tevekenyseg, 
amely mindenkeppen azzal jar, hogy az adott eszkoz elettartama megnovekszik, 
eredeti muszaki allapota, teljesitokepessege megkozelitoen vagy teljesen visszaall, 
az eldallitott termekek mindsege vagy az adott eszkoz hasznalata jelentosen javul es 
igy a felujitas potlolagos raforditasabol jovoben gazdasagi elonyok szarmaznak. 
Felujitas a korszerusites is, ha az a korszeru technika alkalmazasaval a targyi 
eszkoz, vagyoneiem egyes reszeinek az eredetitol eltero megoldasaval vagy 
kicserelesevel a targyi eszkoz uzembiztonsagat, teljesitokepesseget, 
hasznalhatosagat vagy gazdasagossagat noveli. A targyi eszkbzt akkor kell 
felujitani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvegzett karbantartas mellett a 
targyi eszkoz oly mertekben elhasznalodott (szerkezeti elemei eloregedtek), amely 
elhasznalodottsag mar a rendeltetesszeru hasznalatot veszelyezteti. Nem felujitas az 
elmaradt es felhalmozodo karbantartas egy iddben valo elvegzese, fuggetlenul a 
koltsegek nagysagatol.

III. A szerzodes targya

1. A Hasznalatba ado ingyenes hasznalatba adja az 1. sz. fuggelek szerint felsorolt, a 
Hasznalatba vevo altal mar korabban is kozfeladat ellatasa celjabol hasznalt ingatlanokat. A 
hasznalatba adott ingatlan cimet, hrsz.-t, alapteriiletet, valamint a vagyonkataszteri 
erteket az 1. sz. fuggelek tartalmazza. Az 1. sz. fuggelek minden targyev december 31. 
napjaval, mint fordulonappal feliilvizsgalatra es sziikseg eseten modositasra kerul, melyet 
szerzodes modositas nelkul a polgarmester hagyjova

2. A Hasznalatba vevo feladatellatasara szolgalo vagyonnal valo hasznalati jogot a 
Hasznalatba vevo vagyonarol, a vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 
mindenkori hatalyos onkormanyzati rendeletben szabalyozott modon es feltetelekkel a 
Hasznalatba vevo gyakorolja. Ennek soran a Hasznalatbab vevo a vagyonelemeket a 
szerzodesi eloirasoknak es a tulajdonosi rendelkezeseknek, valamint a Hasznalatba add es a 



Hasznalatba vevo kozott letrejdtt kozszolgaltatasi szerzodesben meghatarozott hasznositasi 
celnak megfeleloen kbzfeladat ellatasara hasznalja.

3. A Hasznalatba vevo a kozszolgaltatasi szerzodesben meghatarozott celoknak megfeleloen 
koteles mukodni es tevekenyseget vegezni.

A Hasznalatba vevo a kozszolgaltatasi szerzodesben meghatarozott kozfeladatokon kivtili 
egyeb tevekenyseget csak olyan modon es mertekben lathat el, hogy az ne veszelyeztesse az 
atadott kdzfeladat ellatasat.

IV. Felek jogai es kotelezettsegei

4. Rendeltetesszeru hasznalat.

a. A Hasznalatba vevo a hasznalat targyat kepezo vagyonelemeket, kizarolag a 
kozszolgalati szerzodesben megjelblt feladatainak ellatasara, valamint e kbzfeladatai 
ellatasanak biztositasat nem veszelyeztetb, a jelen szerzodesben szabalyozott modon 
hasznalhatja es hasznosithatja.

b. A Hasznalatba vevo a hasznalat targyat kepezd ingatlant a nemzeti vagyonrol szolo 
2011. evi CXCVL torveny 11. § (16) bekezdeseben foglaltak figyelembevetelevel 
hasznosithatja. A hasznositasban - a hasznositoval kozvetlen vagy kozvetett modon 
jogviszonyban allo harmadik felkent - kizarolag termeszetes szemelyek vagy 
atlathato szervezetek vesznek reszt.

c. A hasznalati szerzodes targyat kepezd ingatlan hasznositasa eseten a Hasznalatba vevo 
a 12 honapot, valamint a nettd 1 millio forint bevetelt meghaladd szerzodeseket 
koteles jovahagyasra beteijeszteni a Kepviselo-testulet tulajdonosi jogokat gyakorld 
bizottsaga ele.

d. A Hasznalatba vevo hasznalati joga az ingatlan rendeltetesszeru hasznalatahoz 
sziikseges vagyontargyak ingyenes hasznalatara is kiteijed.

e. A Hasznalatba vevo feladatainak ellatasat szolgalo ingatlan, valamint az ingatlan 
rendeltetesszeru hasznalatahoz sziikseges ingo vagyont a szerzodes idotartama alatt 
nem idegenitheti el, nem terhelheti meg, hasznalt vagyont biztositekul nem adhatja, a 
vagyonon osztott tulajdont nem letesithet.

f. A Hasznalatba ado hozzajarul ahhoz, hogy a Hasznalatba vevo az ingatlanok cimet, 
szekhelyekent, telephelykent bejegyeztethesse, azt levelezeseben feltiintesse es ezekre 
harmadik szemelynek az Mtala tortent hasznalat idotartamara engedelyt adjon.

g. Hasznalatba vevo koteles a hasznalataban allo vagyont a kozponti berendezesekkel es 
felszerelesekkel egyutt rendeltetesszeruen, a kozvagyont hasznald szemelytol 
elvarhato gondossaggal, hatekonyan, energiatakarekosan es kdltsegtakarekosan, az 
epulet esetleges hazirendjenek, a vagyonra vonatkozo biztonsagi eloirasok 
betartasaval, masok jogainak es torvenyes erdekeinek serehne nelkul hasznalni.



h. Amennyiben a Hasznalatba vevo a vagyont nem rendeltetesszeruen hasznalja vagy 
rongalja, koteles az okozott kart 30 napon belul a Hasznalatba ado szamara 
megteriteni.

i. A szerzodes idotartama alatt a Hasznalatba vevo felelos az ingatlannal kapcsolatos, a 
tuzvedelmi, munkavedelmi es komyezetvedelmi torvenyekben es egyeb kapcsolodo 
jogszabalyokban foglaltak betartasaert es betartatasaert, a Hasznalatba vevo 
megteritesi felelosseggel tartozik a Hasznalatba ado fele, amennyiben ezen 
szabalyok megszegesre keriilnek es kar keletkezik.

j. A Hasznalatba vevo az ingatlanban riasztorendszert, telefonos es szamitogepes 
halozatot epithet ki emeletek dsszekdtesevel egyiitt A tavkozlesi szolgaltatoval a 
Hasznalatba vevo a Hasznalatba adotol fiiggetlenul jogosult a sajat nevere tavkozlesi 
vonalat bekottetni es uzemeltetni jelentosebb karosodas nelkul. Ezekrol eldzetesen 
koteles a Hasznalatba adot irasban tajekoztatni.

k. A Hasznalatba vevo jogosult az ingatlant sajat berendezeseivel ellatni, e berendezesek 
felett szabadon rendelkezhet, azonban a szerzodes megszunese eseten ezeket akkor 
szallithatja el, amennyiben a Ptk. szabalyai szerint nem minosulnek alkotoresznek, 
tartozeknak es az eredeti allapotot sajat koltsegen helyreallitja.

1. A Hasznalatba ado az ingatlanban levo, a Hasznalatba vevo tulajdonat kepezo 
vagyontargyakert felelosseget nem vallal, mindazonaltal Felek rogzitik, hogy a 
Hasznalatba vevo e vagyontargyakra biztositast kbthet.

5. Hasznalat feltetelei:

a. A hasznalatba adott vagyont a Hasznalatba vevo ajelen szerzodes 4. a. esb. pontjaira 
tekintettel hasznalja.

b. A Hasznalatba vevo a hasznalat soran gondoskodik az ingatlan rendeltetesenek 
megfeleld hasznalatardl, valamint a hatalyos tuzvedelmi, munkavedelmi es 
egeszsegugyi eloirasok szerint torteno iizemelteteserol, karbantartasarol.

c. A hasznalat soran a Hasznalatba vevo koteles gondoskodni a vagyonelem 
allagmegovasarol, karbantartasarol,az ingatlanban levo kozponti berendezesek, az 
ezekhez csatlakozo vezetekrendszerek munkakepes allapotarol es az atvetelkori 
allapotnak megfeleld szinten tartasarol.

d. A Hasznalatba vevo koteles gondoskodni a hasznalatba adott ingatlan 
vagyonvedelmerol.

e. A Hasznalatba add koteles ellatni a jogszabaly alapjan a hasznalatba adot terhelo 
minden olyan feladatot, amely ahhoz sziikseges, hogy az ingatlanban a Felek altal 
kotott kozszolgaltatasi szerzodesben meghatarozott feladatok folyamatos, megfeleld 
szinvonalon torteno ellatasanak feltetelei biztositottak legyenek.
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f Felek megallapodnak abban, hogy az ingatlan rendeltetesszeru hasznalata erdekeben 
atalakitasi munkakat vegezhetnek kuldn megallapodas alapjan, amely kiter a koltsegek 
viselesere.

g. A Hasznalatba vevonek minden, a hasznalattal kapcsolatos lenyeges valtozasrol 
haladektalanul, de legkesobb 5 munkanapon belul irasban ertesitenie kell a 
Hasznalatba adot. A Hasznalatba vevo az ingatlan egeszet fenyegeto veszelyrol es a 
beallott karrol haladektalanul irasban ertesiti a Hasznalatba adot, amely kbteles tumi a 
veszely elharitasa vagy a kar kovetkezmenyeinek elharitasa erdekeben sziikseges 
intezkedesek megtetelet.

h. A Hasznalatba ado tajekoztatja a Hasznalatba vevot, hogy mint az ingatlan tulajdonosa a 
jelen szerzodes targyat kepezo ingatlanokat vagyonelemei kozott szerepelteti, es 
gondoskodik arrol, hogy arra folyamatosan vagyonbiztositassal rendelkezzen. A 
Hasznalatba vevo tudomasul veszi, hogy a biztositdhoz torteno karbejelentes megtetele 
erdekeben az altala hasznalt ingatlanban bekovetkezett valamennyi kart koteles annak 
bekovetkezeset kovetoen haladektalanul, de legkesobb a karesemeny megtortentet koveto 
munkanapon bejelenteni Hasznalatba adonak.

6. Tulajdonosi ellendrzes.

Az Onkormanyzat, mint tulajdonos a kozszolgaltatasi szerzodesben foglalt feladatellatas 
zavarasa nelkul, eldzetes ertesites alapjan a hasznalatba adott ingo es ingatlanvagyon 
tekinteteben ellendrizheti az dnkormanyzati vagyon rendeltetesszeru hasznalatat.

7. Koltsegek viselese.

A Hasznalatba vevo altal szekhelykent es telephelykent hasznalt dnkormanyzati. tulajdonu 
helyisegek, ingatlanok vonatkozasaban a Hasznalatba vevo finanszirozasaba tartozo kiadasok:

a. gazenergia-szolgaltatas dfja,
b. villamos energia-szolgaltatas dija,
c. tav ho-es melegviz-szolgaltatas dija,
d. viz-es csatomadij,
e. nem adatatviteli celu tavkbzlesi szerzodesek alapdijai (telefon, telefax, telex)
f. internet dija,
g. egyeb, a hasznalat soran felmerult kiadasok: szemetszallitas, kemenysepres, rovar-es 

ragcsaloirtas, veszelyes hulladek kezelese, mukodtetessel kapcsolatos levelezes, 
tuzvedelmi feladatok ellatasaval kapcsolatos kiadasok, tisztitoszerek, munkaruha 
biztositasa, eptiletorzesi, takaritasi dij, kemenyseproi dij, egyeb a hasznalattal 
kapcsolatban felmertild koltseg,

h. karbantartasi, nagykarbantartasi koltsegek.



V. Beszamolasi, nyilvantartasi, adatszolgaltatasi kotelezettseg

8. A Hasznalatba vevo vallalja, hogy a targyevet koveto ev januar 31-ig a Hasznalatba ado 
altal bekert adatszolgaltatast teljesiti, valamint vallalja, hogy e vagyonelemekrol kiilon, a 
vonatkozo jogszabalyok szerinti analitikus nyilvantartast vezet, illetve teljesiti e 
vagyonelemekkel kapcsolatos barminemu, a Hasznalatba ado altal eldirt adatszolgaltatast.

VI. A szerzodes modositasa, megszunese

9. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodes csak irasban modosithato.

10. Felek a szerzodest hatarozatlan idotartamra kotik. Jelen szerzodes hatalya kiteged a 
szerzodes alairasat megelozden hasznalt vagyonelemekre is. A szerzodest meg kell sztintetni, 
ha a hasznalatba adott ingatlanok mindegyike tekinteteben megszunik a kozfeladat ellatasa.

11. A Hasznalatba vevo hasznalati joga megszunese eseten - a Hasznalatba ado elterd 
irasbeli nyilatkozata kivetelevel a megsziines napjatol szamitott 30 napon belul koteles az 
ingatlant kiurfteni es azt tiszta, rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas allapotban a 
Hasznalatba ado reszere visszaadni.

VIL Egyeb rendelkezesek

12. Kapcsolattartok kijeldlese: Felek a mukodtetesi feladatok, illetve a hasznalat 
onkormanyzat altal torteno ellendrzese soran kapcsolattartokent az alabbi szemelyeket jelolik 
me&: ■<

Hasznalatba ado reszerol: Borbas Gabriella, Gazdalkodasi tigyosztalyvezeto.
Elerhetoseg: borbas.gabriella@jozsefvaros.hu

Hasznalatba vevo: Ivanyos Janos, Vezerigazgato
Elerhetoseg: janos.ivanyos@jkn.hu

13. A kapcsolattartok szemelyeben bekovetkezb valtozasrol Felek egymast irasban ertesitik.

14. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodesbol adodo, vagy azzal kapcsolatban 
felmerulo vitakat vagy nezetkulonbsegekettargyalasok utjanrendezik.

15. A szerzodesre egyebekben a Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny 
eloirasai az iranyadok.

mailto:borbas.gabriella@jozsefvaros.hu
mailto:janos.ivanyos@jkn.hu


Jelen szerzodest a felek elolvasas es ertelmezes utan mint akaratukkal mindenben 
megegyezot, jovahagyolag 5 egymassal egyezo peldanyban iijak ala.

Budapest, 2021................. ..

Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jdzsefvaros Onkormanyzata 

kepviseleteben: 
Pikd Andras polgarmester

Jdzsefvaros Kozossegeiert 
Nonprofit Zrt. 
kepviseleteben: 

Ivanyos Janos vezerigazgato

Penziigyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 
gazdasagi vezetd

Jogi szempontbdl ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla
J . . . ; \ j jegyzo



A haszndlati szerzodes 1. szdtnu fiiggeleke

Ingatlan helyrajzi 
szama

Ingatlan time Ingatlan 
teriilete (m2)

Forgalmi 
ertek (e Ft)

2721/16 Balatonalmadi 8220, Siraly u. 8. 5933 316100

114/5 Balatonalmadi 8220, Somfau. 1. 32336 27206

35488/0/A/26 Baross utca 118. 281 27054

36615 Horanszky utca 13. 726 824330

3 5643/0/A/l Jozsef korut 68. pince 1/U 120 4639

35643/0/A/2 Jozsef korut 68. pince 2/U 76 2938

35645/0/A/l 9 Jozsef korut 70. felemelet 3. 250 27065

35645/A/17 Jozsef korut 70. foldszint 4. 78 8447

35645/A/18 Jozsef korut 70. foldszint 5. 158 24240

35421/0/A/l Magdolna u. 47. 116 14988

35086/1 Matyasterl5. 1980 460095

36528/0/A/12 Puskin utca 24. fszt. 1. 131 122540

1302/2 Veroce 2621 (Magyarkut) 783 8284



3. ^<£^4^

INGATLAN HASZNALATI SZERZODES

amely letrejott egyreszrol a

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat
szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
kepviseli: Piko Andras polgarmester
adoszama: 15735715-2-42
torzsszam: 735715
statisztikai szam: 15735715-8411-321-01
(a tovabbiakban: Hasznalatba ado), 
masreszrol a

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
szekhelye: 1084 Budapest, Or utca 8.
cegjegyzekszama: 01 10048457
adoszama: 25292499-2-42
kepviseli: Kovacs Otto Igazgatosag elndke,
(a tovabbiakban Hasznalatba Vevo), 
egyuttesen Felekkozott jott letre az alabbi feltetelekkel, a megjelolt helyen es napon.

; I. ELOZMENYEK . ■

Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 108. § (1) bekezdese 
szerint a helyi onkormanyzat kizarolagos tulajdonaban allo nemzeti vagyon birtoklasa, 
hasznalata, hasznai szedesenek joga, fenntartasa, uzemeltetese, letesitese, fejlesztese, valamint 
felujitasa csak e torvenyben es a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVL torvenyben szaba- 
lyozottmodon engedhetd at masnak.

Felek rogzitik, hogy figyelemmel a Hasznalatba vevo altal ellatott kozfeladatok folyamatos 
biztositasara, valamint a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVL torveny 3. § (1) bekezdes 11. 
pontjara, illetve a 11. § (13) bekezdesere, sziikseges e tevekenysegek ellatasara hasznalt 
onkormanyzati tulajdonu ingatlanok hasznalati jogviszonyanak szerzodesben torteno rendezese.

Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodessel a 2015. szeptember 18. napjan kelt 
Hasznalati Szerzodest hatalyon kivul helyezik, es helyette jelen Ingatlan Hasznalati 
Szerzodest fbgadjakel.

Szerzodd felek egyezoen rogzitik, hogy a jelen Ingatlan Hasznalati Szerzodes szoveget a 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ....../2021. szamu
hatarozataval jovahagyta.

Fentiekre tekintettel a szerzodes targyat kepezo es az 1. sz. fiiggelekben felsorolt ingatlanok 
ingyenes hasznalatanak es mukodtetesenek reszletes szabalyait a Felek az alabbiak szerint 
allapitjak meg.



IL Ertelmezd rendelkezesek

Jelen megallapodas alkalmazasaban:

a. hasznalat: a vagyonelem hasznalata. mukodtetese es fenntartasa;

b. karbantartas: a hasznalatban levo targyi eszkoz, vagyonelemek folyamatos, zavartalan, 
biztonsagos uzemelteteset szolgalo javitasi, karbantartasi tevekenyseg, ideertve a 
tervszerii megelozo karbantartast, a hosszabb idoszakonkent. de rendszeresen visszaterd 
nagyobb javitasi munkalatok, es mindazon javitasi, karbantartasi tevekenyseget, amelyet a 
rendeltetesszeru hasznalat erdekeben el kell vegezni, amely a folyamatos elhasznalodas 
rendszeres helyreallitasat eredmenyezi;

c. nagy karbantartas: az olyan karbantartasi tevekenyseg, amely az ingatlan, epulet szerkezeti 
elemei megfelelosegenek helyreallitasat eredmenyezi;

d. felujitas: az elhasznalodott targyi eszkoz, vagyonelem eredeti allaga (kapacitasa, pon- 
tossaga) helyreallitasat szolgalo, idoszakonkent visszaterd olyan tevekenyseg, amely 
mindenkeppen azzal jar, hogy az adott eszkoz elettartama megnovekszik, eredeti muszaki 
allapota, teljesitokepessege megkozelitoen vagy teljesen visszaall, az eldallitott termekek 
minosege vagy az adott eszkoz hasznalata jelentosen javul es igy a felujitas pdtlolagos 
raforditasabol jovoben gazdasagi elonyok szarmaznak. Felujitas a korszerusites is, ha az a 
korszerti technika alkalmazasaval a targyi eszkoz, vagyonelem egyes reszeinek az 
eredetitol elterd megoldasaval vagy kicserelesevel a targyi eszkoz uzembiztonsagat, 
teljesitokepesseget, hasznalhatosagat vagy gazdasagossagat noveli. A targyi eszkozt akkor 
kell felujitani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvegzett karbantartas mellett a targyi 
eszkoz oly mertekben elhasznalodott (szerkezeti elemei eloregedtek), amely 
elhasznalodottsag mar a rendeltetesszeru hasznalatot veszelyezteti. Nem felujitas az 
elmaradt es felhalmozddd karbantartas egy iddben valo elvegzese, fuggetleniil a koltsegek 
nagysagatol.

III. A szerzodes targya

1. A Hasznalatba add ingyenes hasznalatba adja az 1. sz. fuggelek szerint felsorolt, a Hasznalatba 
vevo altal mar korabban is kozfeladat ellatasa celjabol hasznalt ingatlanokat. A hasznalatba 
adott ingatlan cimet, hrsz.-t, alapteriiletet, valamint a vagyonkataszteri erteket az 1. sz. 
fuggelek tartalmazza. Az 1. sz. fuggelek minden targyev december 31. napjaval, mint 
fordulonappal feliilvizsgalatra es sziikseg eseten mddositasra kerul, melyet szerzodes modositas 
nelkiil a polgarmester hagy jova

2. A Hasznalatba vevo feladatellatasara szolgalo vagyonnal valo hasznalati jogot a Hasznalatba 
vevo vagyonardl, a vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szold mindenkori 
hatalyos dnkormanyzati rendeletben szabalyozott modon es feltetelekkel a Hasznalatba vevo 
gyakorolja. Ennek soran a Hasznalatbab vevo a vagyonelemeket a szerzodesi eloirasoknak es a 
tulajdonosi rendelkezeseknek, valamint a Hasznalatba ado es a Hasznalatba vevo kdzdtt letrejbtt 
kozszolgaltatasi szerzodesben meghatarozott hasznositasi celnak megfeleloen kozfeladat 
ellatasara hasznalja.

3. A Hasznalatba vevo a kozszolgaltatasi szerzodesben meghatarozott celoknak megfeleloen 
koteles mukodni es tevekenyseget vegezni.



A Hasznalatba vevo a kozszolgaltatasi szerzodesben meghatarozott kozfeladatokon kfvuli egyeb 
tevekenyseget csak olyan modon es mertekben lathat el, hogy az ne veszelyeztesse az atadott 
kozfeladat ellatasat.

IV. Felek jogai es kotelezettsegei

4. Rendeltetesszeru hasznalat.
a. A Hasznalatba vevo a hasznalat targyat kepezo vagyonelemeket, kizarolag a kozszolgalati 

szerzodesben megjelolt feladatainak ellatasara, valamint e kozfeladatai ellatasanak 
biztositasat nem veszelyeztetd modon vallalkozasi tevekenysegere a jelen szerzodesben 
szabalyozott modon hasznalhatja.

b. A Hasznalatba vevo hasznalati joga az ingatlan rendeltetesszeru hasznalatahoz sztikseges 
vagyontargyak ingyenes hasznalatara is kiteijed.

c. A Hasznalatba vevo feladatainak ellatasat szolgald ingatlan, valamint az ingatlan 
rendeltetesszeru hasznalatahoz sztikseges ingo vagyont a szerzodes idotartama alatt nem 
idegenitheti el, nem terhelheti meg, hasznalt vagyont biztositekul nem adhatja, a 
vagyonon osztott tulajdont nem letesithet.

d. A Hasznalatba ado hozzajarul ahhoz, hogy a Hasznalatba vevo az ingatlanok cimet, 
szekhelyekent, telephelykent bejegyeztethesse, azt levelezeseben feltiintesse es ezekre 
harmadik szemelynek az altala tortent hasznalat idotartamara engedelyt adjon.

e. Hasznalatba vevo koteles a hasznalataban allo vagyont a kozponti berendezesekkel es 
felszerelesekkel egyutt rendeltetesszeruen, a kozvagyont hasznalo szemelytol elvarhato 
gondossaggal, hatekonyan, energiatakarekosan es koltsegtakarekosan, az epiilet esetleges 
hazirendjenek, a vagyonra vonatkozo biztonsagi eloirasok betartasaval, masok jogainak es 
torvenyes erdekeinek serehne nelkul hasznalni.

f. Amennyiben a Hasznalatba vevo a vagyont nem rendeltetesszeruen hasznalja vagy 
rongalja, koteles az okozott kart 30 naponbeliil a Hasznalatba ado szamara megteriteni.

g. A szerzodes idotartama alatt a Hasznalatba vevo felelos az ingatlannal kapcsolatos, a 
tuzvedelmi, munkavedelmi es komyezetvedelmi torvenyekben es egyeb kapcsolodo 
jogszabalyokban foglaltak betartasaert es betartatasaert, a Hasznalatba vevo megteritesi 
feleldsseggel tartozik a Hasznalatba ado fele, amennyiben ezen szabalyok megszegesre 
kerulnek es kar keletkezik.

h. A Hasznalatba vevo az ingatlanban riasztorendszert, telefonos es szamitogepes haldzatot 
epithet ki emeletek osszekotesevel egyutt. A tavkozlesi szolgaltatoval a Hasznalatba vevo 
a Hasznalatba adotol fuggetlenul jogosult a sajat nevere tavkozlesi vonalat bekottetni es 
uzemeltetni jelentosebb karosodas nelkul. Ezekrol eldzetesen koteles a Hasznalatba adot 
irasban tajekoztatni.

i. A Hasznalatba vevo jogosult az ingatlant sajat berendezeseivel ellatni, e berendezesek 
felett szabadon rendelkezhet, azonban a szerzodes megszunese eseten ezeket akkor 
szallithatja el, amennyiben a Ptk. szabalyai szerint nem mindstilnek alkotoresznek, 
tartozeknak es az eredeti allapotot sajat koltsegen helyreallitja.



j. A Hasznalatba ado az ingatlanban levo, a Hasznalatba vevo tulajdonat kepezd 
vagyontargyakert felelosseget nem vallal, mindazonaltal Felek rogzitik, hogy a 
Hasznalatba vevo e vagyontargyakra biztositast kothet.

5. Hasznalat feltetelei:

a. A hasznalatba adott vagyont a Hasznalatba vevo hasznalja.

b. A Hasznalatba vevo a hasznalat soran gondoskodik az ingatlan rendeltetesenek megfelelo 
hasznalatardl, valamint a hatalyos tuzvedelmi, munkavedelmi es egeszsegiigyi eloirasok 
szerint torteno iizemelteteserol, karbantartasarol.

c. A hasznalat soran a Hasznalatba vevo koteles gondoskodni a vagyonelem 
allagmegovasarol, karbantartasarol,az ingatlanban levo kozponti berendezesek, az ezekhez 
csatlakozo vezetekrendszerek munkakepes allapotarol es az atvetelkori allapotnak 
megfelelo szinten tartasarol.

d. A Hasznalatba vevo koteles gondoskodni a hasznalatba adott ingatlan vagyonvedelmerol.

e. A Hasznalatba ado koteles ellatni a jogszabaly alapjan a hasznalatba adot terheld minden 
olyan feladatot, amely ahhoz sziikseges, hogy az ingatlanban a Felek altal kdtdtt 
kozszolgaltatasi szerzodesben meghatarozott feladatok folyamatos, megfelelo szinvonalon 
torteno ellatasanak feltetelei biztositottak legyenek.

f. Felek megallapodnak abban, hogy az ingatlan rendeltetesszerii hasznalata erdekeben at- 
alakitasi munkakat vegezhetnek kiilon megallapodas alapjan, amely kiter a koltsegek 
viselesere.

g. A Hasznalatba vevonek minden, a hasznalattal kapcsolatos lenyeges valtozasrol 
haladektalanul, de legkesobb 5 munkanapon belul irasban ertesitenie kell a Hasznalatba 
adot. A Hasznalatba vevo az ingatlan egeszet fenyegeto veszelyrol es a beallott karrol 
haladektalanul irasban ertesiti a Hasznalatba adot, amely koteles tumi a veszely elharitasa 
vagy a kar kovetkezmenyeinek elharitasa erdekeben sziikseges intezkedesek megtetelet.

h. A Hasznalatba add tajekoztatja a Hasznalatba vevot, hogy mint az ingatlan tulajdonosa a jelen 
szerzodes targyat kepezd ingatlanokat vagyonelemei kozott szerepelteti, es gondoskodik 
arrol, hogy arra folyamatosan vagyonbiztositassal rendelkezzen. A Hasznalatba vevo 
tudomasul veszi, hogy a biztositohoz torteno karbejelentes megtetele erdekeben az altala 
hasznalt ingatlanban bekovetkezett valamennyi kart koteles annak bekovetkezeset kovetoen 
haladektalanul, de legkesobb a karesemeny megtortentet koveto munkanapon bejelenteni 
Hasznalatba adonak.

6. Tulajdonosi ellenorzes.

Az Onkormanyzat, mint tulajdonos a kozszolgaltatasi szerzodesben foglalt feladatellatas zavarasa 
nelkiil, elozetes ertesites alapjan a hasznalatba adott ingo es ingatlanvagyon tekinteteben 
ellenorizheti az onkormanyzati vagyon rendeltetesszerii hasznalatat.



7. Koltsegek viselese.

A Hasznalatba vevo altal szekhelykent es telephelykent hasznalt onkormanyzati tulajdonu 
helyisegek, ingatlanok vonatkozasaban a Hasznalatba vevo finanszirozasaba tartozo kiadasok:

a. gazenergia-szolgaltatas dija,
b. villamos energia-szolgaltatas dija,
c. tav ho-es melegviz-szolgaltatas dija,
d. viz-es csatomadij,
e. nem adatatviteli celu tavkozlesi szerzodesek alapdijai (telefon, telefax, telex)
f. internet dija,
g. egyeb, a hasznalat soran felmeriilt kiadasok: szemetszallitas, kemenysepres, rovar-es 

ragcsaloirtas, veszelyes hulladek kezelese, mukodtetessel kapcsolatos levelezes, 
tuzvedelmi feladatok ellatasaval kapcsolatos kiadasok, tisztitoszerek, munkaruha 
biztositasa, epuletorzesi, takaritasi dij, kemenyseproi dij, egyeb a hasznalattal 
kapcsolatban felmeruld koltseg,

h. karbantartasi, nagykarbantartasi koltsegek.

V. Beszamolasi, nyilvantartasi, adatszolgaltatasi kotelezettseg

8. A Hasznalatba vevo vallalja, hogy a targyevet koveto ev januar 31 -ig a Hasznalatba ado altal 
bekert adatszolgaltatast teljesiti, valamint vallalja, hogy e vagyonelemekrol ktilbn, a vonatkozo 
jogszabalyok szerinti analitikus nyilvantartast vezet, illetve teljesiti e vagyonelemekkel 
kapcsolatos barminemu, a Hasznalatba ado altal eldirt adatszolgaltatast.

VI. A szerzodes modositasa, megszunese

9. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodes csak irasban modosithato.

10. Felek a szerzodest hatarozatlan idotartamra kotik. Jelen szerzodes hatalya kiterjed a szerzodes 
alairasat megelozben hasznalt vagyonelemekre is. A szerzodest meg kell sziintetni, ha a 
hasznalatba adott ingatlanok mindegyike tekinteteben megszunik a kozfeladat ellatasa.

11. A Hasznalatba vevo hasznalati joga megszunese eseten - a Hasznalatba ado elterd irasbeli 
nyilatkozata kivetelevel a megszunes napjatol szamitott 30 napon belul koteles az ingatlant 
kitiriteni es azt tiszta, rendeltetesszerii hasznalatra alkalmas allapotban a Hasznalatba ado reszere 
visszaadni.

VIL Egyeb rendelkezesek

12. Kapcsolattartok kijeldlese: Felek a mukodtetesi feladatok, illetve a hasznalat onkormanyzat 
altal torteno ellenorzese soran kapcsolattartokent az alabbi szemelyeketjeldlik meg:

Hasznalatba ado reszerol: Borbas Gabriella, Gazdalkodasi ugyosztalyvezeto
Elerhetoseg: borbas.gabriella@jozsefvaros.hu

Hasznalatba vevo: Lang Gabome, Gazdasagi igazgato
Elerhetoseg: langsz@jgk.hu

13. A kapcsolattartok szemelyeben bekovetkezd valtozasrol Felek egymast irasban ertesitik.

X'.. .

mailto:borbas.gabriella@jozsefvaros.hu
mailto:langsz@jgk.hu


14. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodesbol adodo, vagy azzal kapcsolatban felmerulo 
vitakat vagy nezetkuldnbsegeket targyalasok utjan rendezik.

15. A szerzodesre egyebekben a Polgari Torvenykonyvrdl szold 2013. evi V. torveny elofrasai az 
iranyadok. ;

Jelen szerzodest a felek elolvasas es ertelmezes utan mint akaratukkal mindenben megegyezot, 
jovahagyolag 5 egymassal egyezo peldanyban irjak ala.

Budapest, 2021.......................

Budapest Fov^ros VIII. keriilet 
Jozsefvaros Onkormanyzata 

kepviseleteben:
Piko Andras polgarmester

Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont 
Zartkoruen Mukodo Rt. 

kepviseleteben: 
Kovacs Otto igazgatosag elnoke

Penzugyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 

gazdasagi vezetd

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla 

; jegyzo j

1. sz. fuggelek: a hasznalatba adott helyisegek listaja



1, sz- fiiggelek: a hasznalatba adott helyisegek listdja

Ingatlan helyrajzi szama Ingatlan cime Ingatlan 
teriilete (m2)

Forgalmi ertek 
(eFt)

35025 Aurora u. 12/a. 442 20338
35024 Aurora u. 12/b. 441 20292

35723/0/A/27 Barossu. 81. fszt. 5/U 94 43878
35723/0/A/29 Baross u. 81. fszt. 7. 49 2352
35254/0/A/22 Baross u. 84. fszt. 464 37060
35254/0/A/23 Baross u. 84. fszt. 42 3355

35298 Danko u. 3-5. 1970 94170
35315 Danko u. 18. 2846 178499
34994 Fecskeu. 18. (Aurora u. 19.) 204 10143
35876 Kalvariau9. 911 40322
35332 Karacsony S. u. 1. 840 64260
35333 Karacsony S. u. 3. 278 14734

35465/0/A/8 Karacsony S. u. 25. 230 22144
34674/0/A/4 Kiss J. u. 19. 141 3142

35875 Koris u. 4/b. 628 32760
35728/42 Losonci u. 2. 419 50479

35264 Magdolna u. 4. fszt. 1. 284
3128435264 Magdolna u. 4. fszt. 2. 289

35264 Magdolna u. 4. fszt. 3. 132
35309 Magdolna u. 20. 166 4710
35339 Magdolna utca 24. 720 38266

35217/1/A/l N&netu. 17-19. foldszint 1. 189

118160
35217/1/A/3 Nemet u. 17-19. foldszint 2/U 115
35217/1/A/4 Nemet u. 17-19. foldszint 3/U 521

35217/1/A/19 Nemet u. 17-19. felemelet 7/U 67
35217/1/A/16 Nemet u. 17-19. foldszint 4/U 85
34675/2/A/33 Nepszinhaz utca 14. A. ep. UT pince 1. 80 3759

35185 Oru. 8. 712 16000
35187/0/A/l Oru. 10. 45 1598
35187/0/A/2 Oru. 10. 45 1598

35331 Szerdahelyi u. 17. 712 74569
35188/0/A/8 Tavaszmezd u. 2. 26 603
35188/0/A/9 Tavaszmezd u. 2. 119 1545

35188/0/A/U Tavaszmezd u. 2. 40 943
35188/0/A/12 Tavaszmezd u. 2. 50 2341

35173 Tavaszmezd u. 4. 836 8360
35123/11 Teleki Ldszlo ter 11. 3795 948264

34934 Tolnai Lajos u. 23. 606 29956



INGATLAN HASZNALATI SZERZODES ... >

amely letrejbtt egyreszrol a
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat
szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
kepviseli: Piko Andras, polgarmester 
adoszama: 15735715-2-42 .
tdrzsszama: 735715
statisztikai szamjele: 15735715-8411-321-01
(a tovabbiakban: Hasznalatba add),

masreszrol a
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal
szekhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
kepviseli: dr. Sajtos Csilla, jegyzo 
adoszam: 15508009-2-42
tdrzsszama: 508001
statisztikai szamjele: 15508009-8411-325-01
(a tovabbiakban: Hasznalatba vevo)

egyuttesen Felek kozott jott letre az alabbi feltetelekkel, a megjelolt helyen es napon:

I. Elozmenyek

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvaros Onkormanyzata a tobbi onkormanyzathoz 
hasonldan egyes kozfeladatait az altala alapitott koltsegvetesi szervein keresztul latja el. Az 
Onkormanyzat altal alapitott koltsegvetesi szervek az Onkormanyzat tulajdonaban levo 
ingatlanokban mukodnek, az ingatlanok a koltsegvetesi szervek hasznalataban vannak. Az 
ingatlanok hasznalatat a koltsegvetesi szerv alapitasakor, vagy kesobbi idopontban az 
Onkormanyzat Kepviseld-testiilete - vagy jogelodje - biztositotta, azonban az ingatlanok 
hasznalatarol megallapodas nem szuletett.

A Felek kolcsonosen rogzitik, hogy a Hasznalatba ado a Hasznalatba vevo reszere kozfeladata 
ellatasa erdekeben adta ingyenesen, hatarozatlan idotartamra hasznalatba jelen szerzodes 1. 
szamu fuggelekeben meghatarozott ingatlanokat, melyekben a Hasznalatba vevo az Alapito 
Okirataban meghatarozott kozfeladatat latja el.

A Felek kolcsonosen rogzitik, hogy a Hasznalatba ado kizarolagos tulajdonat kepezik a jelen 
szerzodes 1. sz. fuggelekeben meghatarozott ingatlanok. Az ingatlanok jelen szerzodes 
alairasanak napjan per-, teher- es igenymentesek.

A Felek rogzitik, hogy figyelemmel a Hasznalatba vevo altal ellatott kozfeladatok folyamatos 
biztosftasara, valamint a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) 
bekezdes 11. pontjara, illetve a 11. § (13) bekezdesere, sziikseges e tevekenysegek ellatasara 
hasznalt onkormanyzati tulajdonu ingatlanok hasznalati jogviszonyanak szerzodesben torteno 
rendezese. Az Nvtv. 5. § (5) bekezdeseben foglaltak szerint a helyi onkormanyzat 
korlatozottan forgalomkepes torzsvagyonat kepezi a helyi onkormanyzat altal fenntartott, 
kozfeladatot ellato intezmeny, koltsegvetesi szerv elhelyezeset, valamint azok feladatanak 
ellatasat szolgalo epulet, epiiletresz.



Fentiekre tekintettel a szerzodes targyat kepezo es az 1. sz. fuggelekben felsorolt ingatlanok 
ingyenes hasznalatanak es mukodtetesenek reszletes szabalyait a Felek az alabbiak szerint 
allapitjak meg.

IL Ertelmezo rendelkezesek

Jelen megallapodas alkalmazasaban:

a. hasznalat: a vagyonelem hasznalata, mukodtetese es fenntartasa;

b. hasznositas: a Hasznalatba ado altal az 1. sz fuggelekben felsorolt ingatlanok 
birtoklasanak, hasznalatanak, hasznok szedese joganak barmely - a tulajdonjog 
atruhazasat nem eredmenyezd - jogcimen torteno atengedese, ide nem ertve a 
vagyonkezelesbe adast, valamint a haszonelvezeti jog alapitasat;

c. karbantartas: a vagyonelemek folyamatos, zavartalan, biztonsagos uzemelteteset 
szolgalo javitasi, karbantartasi tevekenyseg, ideertve a tervszeru megelozo karbantartast, 
ahosszabb idoszakonkent, de rendszeresen visszaterd nagyobb javitasi munkalatokat, es 
mindazon javitasi, karbantartasi tevekenyseget, amelyet a rendeltetesszerti hasznalat 
erdekeben el kell vegezni, amely a folyamatos elhasznalodas rendszeres helyreallitasat 
eredmenyezi;

d. nagy karbantartas: olyan karbantartasi tevekenyseg, amely az ingatlan, eptilet szerkezeti 
elemei megfelelosegenek helyreallitasat eredmenyezi;

e. felujitas: a vagyonelem eredeti allaga helyreallitasat szolgalo, idoszakonkent visszaterd 
olyan tevekenyseg, amely mindenkeppen azzal jar, hogy az adott eszkoz elettartama 
megnovekszik, eredeti muszaki allapota, teljesitokepessege megkozelitoen vagy teljesen 
visszaall, es igy a felujitas potlolagos raforditasabol a jovoben gazdasagi elonyok 
szarmaznak. Felujitas a korszertisites is, ha az a korszeru technika alkalmazasaval a 
vagyonelem egyes reszeinek az eredetitol eltero megoldasaval vagy kicserelesevel a 
vagyonelem iizembiztonsagat, teljesitokepesseget, hasznalhatdsagat vagy 
gazdasagossagat noveli. A targyi eszkbzt akkor kell felujitani, amikor a folyamatosan, 
rendszeresen elvegzett karbantartas mellett a targyi eszkoz oly mertekben elhasznalodott 
(szerkezeti elemei eldregedtek), amely elhasznalodottsag mar a rendeltetesszeru 
hasznalatot veszelyezteti. Nem felujitas az elmaradt es felhahnozodo karbantartas egy 
idoben valo elvegzese, fuggetlenul a koltsegek nagysagatol.

III. A szerzodes targya

1. A Hasznalatba ado ingyenes hasznalatba adja az 1. sz. fuggelek szerint felsorolt, a 
Hasznalatba vevo altal mar korabban is kozfeladat ellatasa celjabol hasznalt ingatlanokat. A 
hasznalatba adott termeszetbeni fekveset, hrsz.-t, alapteriiletet, valamint a vagyonkataszteri 
erteket az 1. sz. fuggelek tartalmazza. Az 1. sz. fuggelek minden evben targyev december 31. 
napjaval, mint forduldnappal felulvizsgalatra es szukseg eseten modositasra kerui, melyet 
szerzodes modositas nelkiil a polgarmester hagyjova.

2. A Hasznalatba vevo feladatellatasara szolgalo vagyonnal valo hasznalati jogot - a jelen 
szerzodesben foglalt elteresekkel - az Onkormanyzat vagyonarol, a vagyontargyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo mindenkori hatalyos onkormanyzati rendeletben

: £ n 



szabalyozott modon es feltetelekkel a Hasznalatba vevo gyakorolja. Ennek soran a 
Hasznalatba vevo a vagyonelemeket a szerzodesi eloirasoknak es a tulajdonosi 
rendelkezeseknekmegfeleloenkozfeladat ellatasara hasznalj a.

IV. Felek jogai es kotelezettsegei

3. Rendeltetesszerii hasznalat:

a. A Hasznalatba vevo a hasznalat targyat kepezo vagyonelemeket, kizarolag a 
kozfeladatainak ellatasara, valamint e kozfeladatai ellatasanak biztositasat nem 
veszelyeztetd, a jelen szerzodesben szabalyozott modon hasznalhatja es 
hasznosithatja.

b. A Hasznalatba vevo a hasznalat targyat kepezd ingatlant a nemzeti vagyonrol szolo 
2011. evi CXCVI. torveny 11. § (16) bekezdeseben foglaltak figyelembevetelevel 
hasznosithatja. A hasznositasban - a hasznositoval kozvetlen vagy kozvetett modon 
jogviszonyban allo harmadik felkent — kizarolag termeszetes szemelyek vagy 
atlathato szervezetek vesznek reszt.

c. A hasznalati szerzodes targyat kepezo ingatlan hasznositasa eseten a Hasznalatba 
vevo a 12 honapot, valamint a netto 1 millio forint bevetelt meghalado szerzodeseket 
koteles jovahagyasra beteijeszteni a Kepviseld-testulet tulajdonosi jogokat gyakorlo 
bizottsaga ele.

d. A Hasznalatba vevo hasznalati joga az ingatlan rendeltetesszerii hasznalatahoz 
szukseges vagyontargyak ingyeneshasznalatarais kiteijed.

e. A Hasznalatba vevo a feladatainak ellatasat szolgalo ingatlant, a szerzodes idotartama 
alatt nem idegenitheti el, nem terhelheti meg, a hasznalt vagyont biztositekul nem 
adhatja, a vagyonon osztott tulajdont nem letesithet.

f. A Hasznalatba vevo koteles a hasznalataban allo vagyont a kozponti berendezesekkel 
es felszerelesekkel egyutt rendeltetesszeriien, a kozvagyont hasznalo szemelytol 
elvarhato gondossaggal, hatekonyan, energiatakarekosan es koltsegtakarekosan, a 
vagyonra vonatkozo biztonsagi eldirasok betartasaval, masok jogainak es torvenyes 
erdekeinek serelme nelkul hasznalni.

g. A szerzodes idotartama alatt a Hasznalatba vevo felelds az ingatlannal kapcsolatos, a 
tuzvedehni, munkavedelmi es kornyezetvedelmi torvenyekben es egyeb kapcsolodo 
jogszabalyokban foglaltak betartasaert es betartatasaert, a Hasznalatba vevo 
megteritesi feleldsseggel tartozik a Hasznalatba ado fele, amennyiben ezen 
szabalyok megszegesre keriilnek es kar keletkezik.

h. Amennyiben a hasznalat soran a Hasznalatba vevo az altala hasznalt ingatlanon 
atalakitast, felujitast vagy barmely mas beruhazast kfvan vegrehajtani, azt kizarolag a 
Hasznalatba ado elozetes hozzajarulasaval vegezheti el. Amennyiben egyes 
munkalatok elvegzese eldre nem lathato okbol es a Hasznalatba vevonek fel nem 
rohatoan valik sziiksegesseg, azok az azonnali karelharitashoz es/vagy a kozvetlen 
eletveszely elharitasahoz szukseges mertekben a Hasznalatba ado elozetes irasbeli 
engedelye hianyaban is elvegezhetoek. Ilyen esetben a munkalatok megkezdesekor a 
Hasznalatba vevo haladektalanul koteles a Hasznalatba adot irasban tajekoztatni.
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i. A Hasznalatba vevo jogosult az ingatlant sajat berendezeseivel ellatni, e berendezesek 
felett szabadon rendelkezhet. A Hasznalatba ado az ingatlanban levo, a Hasznalatba 
vevo tulajdonat kepezo vagyontargyakert felelosseget nem vallal, mindazonaltal a 
Felek rogzitik, hogy a Hasznalatba vevo e vagyontargyakra biztositast kothet.

4. Hasznalat feltetelei:

a. A hasznalatba adott vagyont a Hasznalatba vevo ajelen szerzodes 3. a. es b. pontjaira 
tekintettel hasznalja.

b. A Hasznalatba vevo a hasznalat soran gondoskodik az ingatlan rendeltetesenek 
megfelelo hasznalatarol, valamint a hatalyos tuzvedelmi, munkavedehni es 
egeszsegiigyi eloirasok szerint torteno uzemelteteserol, karbantartasarol.

c. A hasznalat soran a Hasznalatba vevo koteles gondoskodni a vagyonelem 
allagmegovasarol, karbantartasarol, az ingatlanban levo kozponti berendezesek, az 
ezekhez csatlakozo vezetekrendszerek munkakepes allapotarol es az atvetelkori 
allapotnak megfelelo szinten tartasardl.

d. A Hasznalatba vevo koteles gondoskodni a hasznalatba adott ingatlan 
vagyonvedelmerol.

e. A Hasznalatba ado koteles ellatni a jogszabaly alapjan a hasznalatba adot terheld 
minden olyan feladatot, amely ahhoz sziikseges, hogy az ingatlanban a Hasznalatba 
vevo alapitd okirataban meghatarozott feladatok folyamatos, megfelelo szinvonalon 
torteno ellatasanak feltetelei biztositottak legyenek.

f. A Hasznalatba vevonek minden, a hasznalattal kapcsolatos lenyeges valtozasrol 
haladektalanul, de legkesobb 5 munkanapon belul irasban ertesitenie kell a 
Hasznalatba adot. A Hasznalatba vevo az ingatlan egeszet fenyegeto veszelyrol es a 
beallott karrol haladektalanul irasban ertesiti a Hasznalatba adot, amely koteles tumi 
a veszely elharitasa vagy a kar kbvetkezmenyeinek elharitasa erdekeben sziikseges 
intezkedesek megtetelet.

g. A Hasznalatba add tajekoztatja a Hasznalatba vevot, hogy mint az ingatlan tulajdonosa 
a jelen szerzodes targyat kepezo ingatlanokat vagyonelemei kozott szerepelteti, es 
gondoskodik arrol, hogy arra folyamatosan vagyonbiztositassal rendelkezzen. A 
Hasznalatba vevo tudomasul veszi, hogy a biztositohoz torteno karbejelentes megtetele 
erdekeben az altala hasznalt ingatlanban bekovetkezett valamennyi kart koteles annak 
bekovetkezeset kovetoen haladektalanul, de legkesobb a karesemeny megtortentet 
koveto munkanapon bejelenteni Hasznalatba addnak.

5. Tulajdonosi ellenorzes:

A Hasznalatba add, mint tulajdonos evente legalabb egy alkalommal, a kozfeladat ellatasanak 
zavarasa nelkul, elozetes ertesites alapjan a hasznalatba adott ingatlanvagyon tekinteteben 
ellenorizheti az onkormanyzati vagyon rendeltetesszeru hasznalatat.



6. Koltsegek viselese:

A Hasznalatba vevo altal szekhelykent es telephelykent hasznalt onkormanyzati tulajdonu 
helyisegek, ingatlanok vonatkozasaban a Hasznalatba vevo koltsegvetese terhere 
elszamolhato kiadasok:

a. gazenergia-szolgaltatas dija,
b. villamos energia-szolgaltatas dija,
c. tavhd- es melegviz-szolgaltatas dija,
d. viz- es csatomadij,
e. nem adatatviteli celu tavkozlesi szerzodesek alapdijai (telefon, telefax, telex),
f internet dija,
g. egyeb, a hasznalat soran felmeriilt kiadasok: szemetszallitas, kemenysepres, 
rovar- es ragcsaloirtas, veszelyes hulladek kezelese, mukodtetessel kapcsolatos 
levelezes.tuzvedelmi feladatok ellatasaval kapcsolatos kiadasok, tisztitoszerek, 
munkaruha biztositasa, eptiletorzesi, takaritasi dij, kemenyseproi dij, egyeb a 
hasznalattal kapcsolatban felmertilo koltseg,
h. karbantartasi, nagykarbantartasi, beruhazasi es felujitasi koltsegek.

V. Beszamolasi, nyilvantartasi, adatszolgaltatasi kotelezettseg

7. A Hasznalatba vevo vallalja, hogy a targyevet koveto ev januar 31-ig a Hasznalatba ado 
altal bekert adatszolgaltatast telj esiti, valamint vallalja, hogy e vagyonelemekrol ktilon, a 
vonatkozo jogszabalyok szerinti analitikus nyilvantartast vezet, illetve teljesiti e 
vagyonelemekkel kapcsolatos barminemu, a Hasznalatba ado altal eloirt adatszolgaltatast.

VL A szerzodes modositasa, megszunese

8. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodes csak irasban modosithato.

9. A Felek a szerzodest hatarozatlan idotartamra kotik. Jelen szerzodes hatalya kiterjed a 
szerzodes alairasat megeldzoen hasznalt vagyonelemekre is. A szerzodest meg kell 
szuntetni, ha a hasznalatba adott ingatlanok mindegyike tekinteteben megszunik a 
kozfeladat ellatasa.

10. A Hasznalatba vevo hasznalati joganak megszunese eseten - a Hasznalatba ad6 eltero 
frasbeli nyilatkozata kivetelevel - a megszunes napjatol szamitott 30 napon belul koteles az 
ingatlant kiurfteni es azt tiszta, rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas allapotban a 
Hasznalatba ado reszere visszaadni.

VII. Egyeb rendelkezesek

11. Jelen szerzodest a Felek hatarozatlan idore kotik.

. 12. Kapcsolattartok kijeldlese:
Hasznalatba ado reszerol: Borbas Gabriella, Gazdalkodasi ugyosztalyvezeto
Elerhetoseg: borbas.gabriella@jozsefvaros.hu
Hasznalatba vevo reszerol: Kiss Imre, jegyzoi kabinetvezetd
Elerhetoseg: kissi@jozsefvaros.hu
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13. A Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodesbol adodo vagy azzal kapcsolatban 
felmeruld vitakat vagy nezetktilonbsegeket targyalasok utjan rendezik.

14. A Felek egyezden kijelentik, hogy jelen ingatlan hasznalati szerzodes alapjan a 
szerzodesben megjelolt ingatlanokra hasznalati jog bejegyzeset az ingatlan-nyilvantartasba 
nem kerik.

15. A Felek egyezden rogzitik, hogy a jelen ingatlan hasznalati szerzodes szoveget a 
Hasznalatba add Kepviselo-testulete ....../2021. szamuhatarozatavaljovahagyta.

Jelen szerzodest a felek elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal mindenben 
megegyezot, jovahagyolag 5 egymassal egyezo peldanyban irjak ala.

Budapest, 2021.

Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvaros Onkormanyzata 

kepviseleteben: 
Piko Andras polgarmester

Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal 

kepviseleteben: 
dr. Sajtos Csilla jegyzd

Penziigyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 
gazdasagi vezeto

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

dr. Voids Szilvia 
aljegyzo

1. sz. fuggelek: A hasznalatba adott helyisegek listaja



Az ingatlan haszndlati szerzodes L sz. fiiggeleke

Ingatlan helyrajzi 
szama

Ingatlan cime Ingatlan 
teriilete (m2)

Forgalmi 
ertek (e Ft)

35235 Baross u. 63-67. 1859 588992

35211/0/A/l Barossu. 66-68. fszt. ■ : 532 63039

3521 l/O/A/3 Baross u. 66-68. fszt. 47 37765

35218/0/A/4 Jozsef utca 15-17. foldszint 2/U 181 9644

35604/0/A/3 Kis Staciou. 5. 146 10152

35217/1/A/21 Nemet u. 17-19. foldszint 50

118160

(egyiittes 
ertek)

35217/1/A/l Nemetu. 17-19. foldszint 1. 189

35217/1/A/3 Nemet u. 17-19. foldszint 2/U 115

35217/1/A/4 Nemet u. 17-19. foldszint 3/U 521

35217/1/A/16 Nemet u. 17-19. foldszint 4/U 85

35212/0/A/25 Nemetu. 25. foldszint 41 1415

35212/0/A/24 Nemet u. 25. foldszint 96 3293

35212/0/A/26 Nemet u. 25. foldszint 15 506

34899/B/l Rakoczi ter 3. 82 7585

36128/1/A/3 : Szigony u. 16/b. 390 6064

34944/0/A/6 A ' Vig u. 32. foldszint, I-IL 
emeleten, padlast erben

940 22359

34944/0/A/l Vigu. 32. pince 43 1025

34944/0/A/2 Vigu. 32. pince 44 1047

34944/0/A/3 Vigu. 32. pince 31 736

34944/0/A/4 Vigu. 32. pince 24 572
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S INGATLAN HASZNALATI SZERZODES

amely letrejott egyreszrol a
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat
szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
kepviseli: Piko Andras, polgarmester 
adoszama: 15735715-2-42 
tdrzsszama: 735715
statisztikai szamjele: 15735715-8411-321-01
(a tovabbiakban: Hasznalatba ado),

masreszrol a
Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjdleti Kozpont
szekhelye: 1081 Budapest, Nepszinhaz utca 22.
kepviseli: Takacs Gabor, intezmenyvezetd 
adoszam: 15791454-2-42
tdrzsszama: 791452
statisztikai szamjele: 15791454-8899-322-01
(a tovabbiakban: Hasznalatba vevo)

egyiittesen Felek kozottjott letre az alabbi feltetelekkel, amegjelolt helyen es napon:

I. Elozmenyek

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvaros Onkormanyzata a tobbi onkormanyzathoz 
hasonloan egyes kozfeladatait az altala alapitott koltsegvetesi szervein keresztul latja el. Az 
Onkormanyzat altal alapitott koltsegvetesi szervek az Onkormanyzat tulajdonaban levo 
ingatlanokban mukodnek, az ingatlanok a koltsegvetesi szervek hasznalataban vannak. Az 
ingatlanok hasznalatat a koltsegvetesi szerv alapitasakor, vagy kesobbi idopontban az 
Onkormanyzat Kepviseld-testulete - vagy jogelodje - biztositotta, azonban az ingatlanok 
hasznalatarol megallapodas nem szuletett.

A Felek kolcsonosen rogzitik, hogy a Hasznalatba ado a Hasznalatba vevo reszere kozfeladata 
ellatasa erdekeben adta ingyenesen, hatarozatlan idotartamra hasznalatba jelen szerzodes 1. 
szamu fuggelekeben meghatarozott ingatlanokat, melyekben a Hasznalatba vevo az Alapito 
Okirataban meghatarozott kozfeladatat latja el.

A Felek kolcsonosen rogzitik, hogy a Hasznalatba ado kizarolagos tulajdonat kepezik a jelen 
szerzodes 1. sz. fuggelekeben meghatarozott ingatlanok. Az ingatlanok jelen szerzodes 
alairasanaknapjanper-, teher- es igenymentesek.

A Felek rogzitik, hogy figyelemmel a Hasznalatba vevo altal ellatott kozfeladatok folyamatos 
biztositasara, valamint a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) 
bekezdes 11. pontjara, illetve a 11. § (13) bekezdesere, sziikseges e tevekenysegek ellatasara 
hasznalt onkormanyzati tulajdonu ingatlanok hasznalati jogviszonyanak szerzodesben torteno 
rendezese. Az Nvtv. 5. § (5) bekezdeseben foglaltak szerint a helyi onkormanyzat 
korlatozottan forgalomkepes torzsvagyonat kepezi a helyi onkormanyzat altal fenntartott, 
kozfeladatot ellato intezmeny, koltsegvetesi szerv elhelyezeset, valamint azok feladatanak 
ellatasat szolgalo epulet, epiiletresz.
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Fentiekre tekintettel a szerzodes targyat kepezo es az 1. sz. fuggelekben felsorolt ingatlanok 
ingyenes hasznalatanak es mukodtetesenek reszletes szabalyait a Felek az alabbiak szerint 
allapitjak meg.

II. Ertelmezo rendelkezesek

Jelen megallapodas alkalmazasaban:

a. hasznalat: a vagyonelem hasznalata, mukodtetese es fenntartasa;

b. hasznositas: a Hasznalatba ado altal az 1. sz fuggelekben felsorolt ingatlanok 
birtoklasanak, hasznalatanak, hasznok szedese joganak barmely - a tulajdonjog 
atruhazasat nem eredmenyezd - jogcimen torteno atengedese, ide nem ertve a 
vagyonkezelesbe adast, valamint a haszonelvezeti jog alapitasat;

c. karbantartas: a vagyonelemek folyamatos, zavartalan, biztonsagos iizemelteteset 
szolgald javitasi, karbantartasi tevekenyseg, ideertve a tervszeru megeldzo karbantartast, 
a hosszabb idoszakonkent, de rendszeresen visszatero nagyobb javitasi munkalatokat, es 
mindazon javitasi, karbantartasi tevekenyseget, amelyet a rendeltetesszerii hasznalat 
erdekeben el kell vegezni, amely a folyamatos elhasznalodas rendszeres helyreallitasat 
eredmenyezi;

d. nagy karbantartas: olyan karbantartasi tevekenyseg, amely az ingatlan, epiiletszerkezeti 
elemei megfeleldsegenek helyreallitasat eredmenyezi;

e. felujitas: a vagyonelem eredeti allaga helyreallitasat szolgald, idoszakonkent visszatero 
olyan tevekenyseg, amely mindenkeppen azzal jar, hogy az adott eszkoz elettartama 
megnovekszik, eredeti muszaki allapota, teljesitokepessege megkozelitoen vagy teljesen 
visszaall, es igy a felujitas potlolagos raforditasabdl a jovoben gazdasagi elonyok 
szarmaznak. Felujitas a korszeriisites is, ha az a korszerii technika alkalmazasaval a 
vagyonelem egyes reszeinek az eredetitol elterd megoldasaval vagy kicserelesevel a 
vagyonelem iizembiztonsagat, teljesitokepesseget, hasznalhatosagat vagy 
gazdasagossagat noveli. A targyi eszkozt akkor kell felujitani, amikor a folyamatosan, 
rendszeresen elvegzett karbantartas mellett a targyi eszkoz oly mertekben elhasznalodott 
(szerkezeti elemei eldregedtek), amely elhasznalddottsag mar a rendeltetesszerii 
hasznalatot veszelyezteti. Nem felujitas az elmaradt es felhalmozodo karbantartas egy 
idoben valo elvegzese, fuggetlenul a koltsegek nagysagatol.

III. A szerzodes targya

1. A Hasznalatba ado ingyenes hasznalatba adja az 1. sz. fuggelek szerint felsorolt, a 
Hasznalatba vevo altal mar korabban is kozfeladat ellatasa celjabol hasznalt ingatlanokat. A 
hasznalatba adott termeszetbeni fekveset, hrsz.-t, alapteruletet, valamint a vagyonkataszteri 
erteket az 1. sz. fuggelek tartalmazza. Az 1. sz. fuggelek minden evben targyev december 31. 
napjaval, mint fordulonappal felulvizsgalatra es sziikseg eseten modositasra kerul, melyet 
szerzodes modositas nelkiil a polgarmester hagy jova.

2. A Hasznalatba vevo feladatellatasara szolgald vagyonnal valo hasznalati jogot - a jelen 
szerzodesben foglalt elteresekkel - az Onkormanyzat vagyonarol, a vagyontargyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlasardl szdlo mindenkori hatalyos onkormanyzati rendeletben 



szabalyozott modon es feltetelekkel a Hasznalatba vevo gyakorolja. Ennek soran a 
Hasznalatba vevo a vagyonelemeket a szerzodesi elbfrasoknakes a tulajdonosi 
rendelkezeseknek megfelelben kbzfeladat ellatasara hasznalja.

IV. Felek jogai es kotelezettsegei

3. Rendeltetesszeru hasznalat:

a. A Hasznalatba vevo a hasznalat targyat kepezd vagyonelemeket, kizarolag a 
kozfeladatainak ellatasara, valamint e kbzfeladatai ellatasanak biztositasat nem 
veszelyezteto, a jelen szerzodesben szabalyozott modon hasznalhatja es 
hasznosithatja.

b. A Hasznalatba vevo a hasznalat targyat kepezo ingatlant a nemzeti vagyonrbl szdld 
2011. evi CXCVL torveny 11. § (16) bekezdeseben foglaltak figyelembevetelevel 
hasznosithatja. A hasznositasban - a hasznositdval kozvetlen vagy kozvetett modon 
jogviszonyban allo harmadik felkent - kizarolag termeszetes szemelyek vagy 
atlathato szervezetek vesznek reszt.

c. A hasznalati szerzodes targyat kepezd ingatlan hasznositasa eseten a Hasznalatba 
vevo a 12 hdnapot, valamint a nettd 1 millid forint bevetelt meghaladd szerzodeseket 
kbteles jovahagyasra beteijeszteni a Kepviselo-testulet tulajdonosi jogokat gyakorlo 
bizottsaga ele.

d. A Hasznalatba vevo hasznalati joga az ingatlan rendeltetesszeru hasznalatahoz 
szukseges vagyontargyak ingyenes hasznalatara is kiteijed.

e. A Hasznalatba vevo a feladatainak ellatasat szolgald ingatlant, a szerzodes idotartama 
alatt nem idegenitheti el, nem terhelheti meg, a hasznalt vagyont biztositekul nem 
adhatja, a vagyonon osztott tulajdont nem letesithet.

f. A Hasznalatba vevo kbteles a hasznalataban allo vagyont a kbzponti berendezesekkel 
es felszerelesekkel egyiitt rendeltetesszeruen, a kbzvagyont hasznald szemelytol 
elvarhatb gondossaggal, hatekonyan, energiatakarekosan es kbltsegtakarekosan, a 
vagyonra vonatkozd biztonsagi eloirasok betartasaval, masok jogainak es tbrvenyes 
erdekeinek serelme nelkul hasznalni.

g. A szerzodes idotartama alatt a Hasznalatba vevo felelos az ingatlannal kapcsolatos, a 
tuzvedelmi, munkavedelmi es kbrnyezetvedelmi tbrvenyekben es egyeb kapcsolddd 
jogszabalyokban foglaltak betartasaert es betartatasaert, a Hasznalatba vevo 
megteritesi felelosseggel tartozik a Hasznalatba ado fele, amennyiben ezen 
szabalyok megszegesre keriilnek es kar keletkezik.

h. Amennyiben a hasznalat soran a Hasznalatba vevo az altala hasznalt ingatlanon 
atalakitast, felujitast vagy barmely mas beruhazast kivan vegrehajtani, azt kizarolag a 
Hasznalatba add elozetes hozzajarulasaval vegezheti el. Amennyiben egyes 
munkalatok elvegzese elore nem lathato okbol es a Hasznalatba vevonek fel nem 
rohatdan valik sziiksegesseg, azok az azonnali karelharitashoz es/vagy a kozvetlen 
eletveszely elharitasahoz szukseges mertekben a Hasznalatba add elozetes irasbeli 
engedelye hianyaban is elvegezhetoek. Ilyen esetben a munkalatok megkezdesekor a 
Hasznalatba vevo haladektalanul kbteles a Hasznalatba addt irasban tajekoztatni.



i. A Hasznalatba vevo jogosult az ingatlant sajat berendezeseivel ellatni, e berendezesek 
felett szabadon rendelkezhet. A Hasznalatba add az ingatlanban levo, a Hasznalatba 
vevo tulajdonat kepezd vagyontargyakert felelosseget nem vallal, mindazonaltal a 
Felek rogzitik, hogy a Hasznalatba vevo e vagyontargyakra biztositast kothet.

4. Hasznalat feltetelei:

a. A hasznalatba adott vagyont a Hasznalatba vevo a jelen szerzodes 3. a. es b. pontjaira 
tekintettel hasznalja.

b. A Hasznalatba vevo a hasznalat soran gondoskodik az ingatlan rendeltetesenek 
megfelelo hasznalatarol, valamint a hatalyos tuzvedelmi, munkavedelmi es 
egeszsegiigyi eloirasok szerint torteno uzemelteteserol, karbantartasarol.

c. A hasznalat soran a Hasznalatba vevo koteles gondoskodni a vagyonelem 
allagmegovasarol, karbantartasarol, az ingatlanban levo kozponti berendezesek, az 
ezekhez csatlakozo vezetekrendszerek munkakepes allapotarol es az atvetelkori 
allapotnak megfelelo szinten tartasarol.

d. A Hasznalatba vevo koteles gondoskodni a hasznalatba adott ingatlan 
vagyonvedelmerol.

e. A Hasznalatba ado koteles ellatni a jogszabaly alapjan a hasznalatba adot terheld 
minden olyan feladatot, amely ahhoz sziikseges, hogy az ingatlanban a Hasznalatba 
vevo alapito okirataban meghatarozott feladatok folyamatos, megfelelo szinvonalon 
torteno ellatasanak feltetelei biztositottak legyenek.

f. A Hasznalatba vevonek minden, a hasznalattal kapcsolatos lenyeges valtozasrol 
haladektalanul, de legkesobb 5 munkanapon beliil irasban ertesitenie kell a 
Hasznalatba adot. A Hasznalatba vevo az ingatlan egeszet fenyegeto veszelyrol es a 
beallott karrol haladektalanul irasban ertesiti a Hasznalatba adot, amely koteles tumi 
a veszely elharitasa vagy a kar kovetkezmenyeinek elharitasa erdekeben sziikseges 
intezkedesek megtetelet.

g. A Hasznalatba add tajekoztatja a Hasznalatba vevot, hogy mint az ingatlan tulajdonosa 
a jelen szerzodes targyat kepezd ingatlanokat vagyonelemei kozott szerepelteti, es 
gondoskodik arrdl, hogy arra folyamatosan vagyonbiztositassal rendelkezzen. A 
Hasznalatba vevo tudomasul veszi, hogy a biztositohoz torteno karbejelentes megtetele 
erdekeben az altala hasznalt ingatlanban bekovetkezett valamennyi kart koteles annak 
bekovetkezeset kovetoen haladektalanul, de legkesobb a karesemeny megtortentet 
koveto munkanapon bejelenteni Hasznalatba adonak

5. Tulajdonosi ellenorzes:

A Hasznalatba add, mint tulajdonos evente legalabb egy alkalommal, a kozfeladat ellatasanak 
zavarasa nelkul, elozetes ertesites alapjan a hasznalatba adott ingatlanvagyon tekinteteben 
ellenorizheti az onkormanyzati vagyon rendeltetesszeru hasznalatat.



6. Koltsegek viselese:

A Hasznalatba vevo altal szekhelykent es telephelykent hasznalt onkormanyzati tulajdonu 
helyisegek, ingatlanok vonatkozasaban a Hasznalatba vevo koltsegvetese terhere 
elszamolhato kiadasok:

a. gazenergia-szolgaltatas dija,
b. villamos energia-szolgaltatas dija,
c. tavhd-es melegviz-szolgaltatas dija,
d. viz-es csatomadij,
e. nem adatatviteli celu tavkozlesi szerzodesekalapdijai (telefon, telefax, telex),
f. intemetdija,
g. egyeb, a hasznalat soran felmerult kiadasok: szemetszallitas, kemenysepres, 
rovar- es ragcsaloirtas, veszelyes hulladek kezelese, mukodtetessel kapcsolatos 
levelezes, tuzvedehni feladatok ellatasaval kapcsolatos kiadasok, tisztitoszerek, 
munkaruha biztositasa, epuletdrzesi, takaritasi dij, kemenyseproi dij, egyeb a 
hasznalattal kapcsolatban felmerulo koltseg,
h. karbantartasi, nagykarbantartasi, beruhazasi es felujitasi koltsegek.

V. Beszamolasi, nyilvantartasi, adatszolgaltatasi kotelezettseg

7. A Hasznalatba vevo vallalja, hogy a targyevet koveto ev januar 31-ig a Hasznalatba ado 
altal bekert adatszolgaltatast teljesiti, valamint vallalja, hogy e vagyonelemekrol kiildn, a 
vonatkozo jogszabalyok szerinti analitikus nyilvantartast vezet, illetve teljesiti e 
vagyonelemekkel kapcsolatos barminemu, a Hasznalatba ado altal eloirt adatszolgaltatast.

VI. A szerzodes modositasa, megszunese

8. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodes csak irasban modosithato.

9. A Felek a szerzodest hatarozatlan idotartamra kotik. Jelen szerzodes hatalya kiterjed a 
szerzodes alairasat megeldzoen hasznalt vagyonelemekre is. A szerzodest meg kell 
sziintetni, ha a hasznalatba adott ingatlanok mindegyike tekinteteben megszunik a 
kozfeladat ellatasa.

10. A Hasznalatba vevo hasznalati joganak megszunese eseten - a Hasznalatba ado elterd 
irasbeli nyilatkozata kivetelevel - a megsztines napjatol szamitott 30 napon belul koteles az 
ingatlant kiuriteni es azt tiszta, rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas allapotban a 
Hasznalatba ado reszere visszaadni.

VIL Egyeb rendelkezesek

11. Jelen szerzodest a Felek hatarozatlan iddre kotik.
12. Kapcsolattartok kijelolese:

Hasznalatba ado reszerol: Borbas Gabriella, Gazdalkodasi tigyosztalyvezeto.
Elerhetoseg: borbas.gabriella@jozsefvaros.hu
Hasznalatba vevo reszerol: Takacs Gabor intezmenyvezeto
Elerhetoseg: takacs.gabor@jszszgyk.hu

mailto:borbas.gabriella@jozsefvaros.hu
mailto:takacs.gabor@jszszgyk.hu


13. A Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodesbol adodd vagy azzal kapcsolatban 
felmerulo vitakat vagy nezetkulonbsegeket targyalasok utjan rendezik.

14. A Felek egyezoen kijelentik, hogy jelen ingatlan hasznalati szerzodes alapjan a 
szerzodesben megjelolt ingatlanokra hasznalati jog bejegyzeset az ingatlan-nyilvantartasba 
nemkerik.

15. A Felek egyezoen rogzitik, hogy a jelen ingatlan hasznalati szerzodes szoveget a 
Hasznalatba ado Kepviselb-testulete ......../2021. (...........) szamu hatarozataval jovahagyta.

Jelen szerzodest a felek elolvasas es ertelmezes utan mint akaratukkal mindenben 
megegyezot, jovahagyolag 5 egymassal egyezd peldanyban irjakala.

Budapest, 2021

Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvaros Onkormanyzata 

kepviseleteben: 
Piko Andras polgarmester

Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es 
Gyermekjoleti Kozpont 

kepviseleteben: 
Takacs Gabor intezmenyvezeto

Penziigyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 
gazdasagi vezeto

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

dr. SajtosCsilla 
jegyzo

1. sz. fiiggelek: a hasznalatba adott helyisegek listaja



A haszndlati szerzodes 1. sz. fiiggeleke

Ingatlan helyrajzi 
szama

Ingatlan cime Ingatlan 
teriilete (m2)

Forgalmi 
ertek (e Ft)

35812/0/A/l Barossu. 109. 96 14756
35812/0/A/2 Baross u. 109. 30 3714
35128 Bauer S. u. 9-11. fszt. 1. 34 3627
35316 Danko u. 16. fszt. 96 375930
35474 Danko u. 34. II. 8. 32 11754
35474 Danko u. 34. IV. 1. 27 9918
35477 Danko u. 40. fszt. 1/1 48 599
38761/0/A/l Delej u. 34. 270 35243
34924/A/24 Deri Miksa u. 3. fszt. 4. 156 6345
36068/0/A/2 Dioszegi S. u. 13. fszt. 55 7638
36055/A/30 Dioszegi S. u. 15. II. 30. 26 7138
35377 Dobozi u. 17.1. 20. 24 2507
35418/0/A/34 Dobozi u. 23. fszt. 196 19841
36057 Dugonicsu. 14. fe. 1. 24 2581
36056 Dugonicsu. 16.1. 17. 25 2970
34757/0/A/45 II. Janos Pal papa ter 17. fszt. 

U/l.
227 15699

35154 Jozsef u. 57. fszt. 2. 25 2641
35153 Jozsef u. 59. fszt. 4. 31 3256
35911/0/A/3 Kalvaria ter 13. fszt. 225 10335
35889 Kalvaria u. 10/b. I. 18. 23 2600
36062 Kalvaria u. 26. fszt. 9. 25 2970
35450 Karacsony S. u. 22.1. 22. 31 7864
38837/6 Kerepesi lit 29/a 2763 303603
35582 Kis Stacio u. 11. 125 15745
35582 Kis Stacio u. 11. 72 7581
35631 Kisfaludy u. 5. fszt. 4. 35 2370
35609 Kisfaludyu. 10-12.1.18. 27 2880
35282 Koszoni u. 4-6. 2127 126862
35286 Koszoniu. 14-16. 1008 94119
35874 Koris u. 4/a fszt. 1. 25 2667
35874 Koris u. 4/a. I. 9. 30 1801
36071 Koris u. 11. fszt. 13. 25 3318
35964 Koris u. 35. 865 77399
35430 Lujzau. 34. fe. 16. 24 2827
35292 Magdolna u. 12. fszt 2 33 2915
35445 Magdolna u. 41. fszt. 4. 26 4132
35444/0/A/3 Magdolna u. 43. fszt. U/3 35 8857
35444/0/A/2 Magdolna u. 43. 69 1794
35421/0/A/7 Magdolna u. 47. fszt. 7 25 2702



35162/0/A/55 Matyas ter 4. 214 16886
35146/0/A/51 Matyas ter 12. 70 3938
35082 Nagy Fuvaros u. 26.11.37. 35 5154
34679/0/A/21 Nepszinhaz u. 22. fe.6. 223 8335
34679/0/A/4 Nepszinhaz u. 22. fszt.4. 183 6866
35960/0/A/3 Orczy ut 41. fszt. 1 48 1452
35960/0/A/6 Orczy ut 41. fszt. U/3 120 10691
35960/0/A/5 Orczy ut 41. fszt. U/4 30 4907
35219/0/A/21 Rigo u. 4. 3. em. 20. 27 2350
35989/0/A/3 Sarkany u. 14. fszt. 1. 34 1231
36535/0/A/7 Szentkiralyi u. 15.1, em. 4. 211 14271
35325 Szerdahelyi u. 5. 386 46199
35329 Szerdahelyi u. 13. fszt. 1. 114 15468
36109 Tomo u. 56. fszt. 19. 25 1306
36107 Tomo u. 60. fszt. 14. 25 1265
34761 VayA. u. 4.1. 22. 26 2774
34762 Vay A. u. 6. fszt. 9. 25 3178
34930/0/A/34 Vigu. 18. 140 8149



INGATLAN HASZNALATI SZERZODES

amely letrejott egyreszrol a
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat
szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
kepviseli: Piko Andras, polgannester
adoszama: 15735715-2-42
tdrzsszama: 735715
statisztikai szamjele: 15735715-8411-321-01 <
(a tovabbiakban: Hasznalatba ado),

masreszrbla
Jozsefvarosi Egyesitett Bdlcsbdek
szekhelye: 1082 Budapest, Baross utca 112.
kepviseli: Koscsone Kolkopf Judit intezmenyvezetd
adoszam: 16922545-2-42
tdrzsszama: 679374
statisztikai szamjele: 16922545-8891-322-01
(a tovabbiakban: Hasznalatba vevo)

egyuttesen Felek kozott jott letre az alabbi feltetelekkel, a megjelolt helyen es napon:

I. Elozmenyek

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvaros Onkormanyzata a tobbi onkormanyzathoz 
hasonloan egyes kozfeladatait az altala alapitott koltsegvetesi szervein keresztul latja el. Az 
Onkormanyzat altal alapitott koltsegvetesi szervek az Onkormanyzat tulajdonaban levo 
ingatlanokban mukodnek, az ingatlanok a koltsegvetesi szervek hasznalataban vannak. Az 
ingatlanok hasznalatat a koltsegvetesi szerv alapitasakor, vagy kesobbi idopontban az 
Onkormanyzat Kepviselo-testiilete - vagy jogelodje - biztositotta, azonban az ingatlanok 
hasznalatarol megallapodas nem sziiletett.

A Felek kolcsonosen rogzitik, hogy a Hasznalatba ado a Hasznalatba vevo reszere kozfeladata 
ellatasa erdekeben adta ingyenesen, hatarozatlan idotartamra hasznalatba jelen szerzodes 1. 
szamu fuggelekeben meghatarozott ingatlanokat, melyekben a Hasznalatba vevo az Alapito 
Okirataban meghatarozott kozfeladatat latja el.

A Felek kolcsonosen rogzitik, hogy a Hasznalatba ado kizarolagos tulajdonat kepezik a jelen 
szerzodes 1. sz. fuggelekeben meghatarozott ingatlanok. Az ingatlanok jelen szerzodes 
alairasanaknapjanper-, teher- es igenymentesek.

A Felek rogzitik, hogy figyelemmel a Hasznalatba vevo altal ellatott kozfeladatok folyamatos 
biztositasara, valamint a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) 
bekezdes 11. pontjara, illetve a 11. § (13) bekezdesere, szukseges e tevekenysegek ellatasara 
hasznalt onkormanyzati tulajdomi ingatlanok hasznalati jogviszonyanak szerzodesben torteno 
rendezese. Az Nvtv. 5. § (5) bekezdeseben foglaltak szerint a helyi onkormanyzat 
korlatozottan forgalomkepes torzsvagyonat kepezi a helyi onkormanyzat altal fenntartott, 
kozfeladatot ellato intezmeny, koltsegvetesi szerv elhelyezeset, valamint azok feladatanak 
ellatasat szolgalo epulet, epuletresz. .



Fentiekre tekintettel a szerzodes targyat kepezo es az 1. sz. fuggelekben felsorolt ingatlanok 
ingyenes hasznalatanak es mukodtetesenek reszletes szabalyait a Felek az alabbiak szerint 
allapitjak meg.

II. Ertelmezo rendelkezesek

Jelen megallapodas alkalmazasaban:

a. hasznalat: a vagyonelem hasznalata, mukodtetese es fenntartasa;

b. hasznositas: a Hasznalatba ado altal az 1. sz fuggelekben felsorolt ingatlanok 
birtoklasanak, hasznalatanak, hasznok szedese joganak barmely - a tulajdonjog 
atruhazasat nem eredmenyezo - jogcimen torteno atengedese, ide nem ertve a 
vagyonkezelesbe adast, valamint a haszonelvezeti jog alapitasat;

c. karbantartas: a vagyonelemek folyamatos, zavartalan, biztonsagos iizemelteteset 
szolgalo javitasi, karbantartasi tevekenyseg, ideertve a tervszeru megelozo karbantartast, 
a hosszabb idoszakonkent, de rendszeresen visszatero nagyobb javitasi munkalatokat, es 
mindazon javitasi, karbantartasi tevekenyseget, amelyet a rendeltetesszeru hasznalat 
erdekeben el kell vegezni, amely a folyamatos elhasznalodas rendszeres helyreallitasat 
eredmenyezi;

d. nagy karbantartas: olyan karbantartasi tevekenyseg, amely az ingatlan, epiilet szerkezeti 
elemei megfelelosegenek helyreallitasat eredmenyezi;

e. felujitas: a vagyonelem eredeti allaga helyreallitasat szolgalo, idoszakonkent visszatero 
olyan tevekenyseg, amely mindenkeppen azzal jar, hogy az adott eszkoz elettartama 
megnovekszik, eredeti muszaki allapota, teljesitokepessege megkozelitden vagy teljesen 
visszaall, es igy a felujitas potldlagos raforditasabol a jovoben gazdasagi elonyok 
szarmaznak. Felujitas a korszeriisites is, ha az a korszeru technika alkalmazasaval a 
vagyonelem egyes reszeinek az eredetitol eltero megoldasaval vagy kicserelesevel a 
vagyonelem uzembiztonsagat, teljesitokepesseget, hasznalhatosagat vagy 
gazdasagossagat noveli. A targyi eszkozt akkor kell felujitani, amikor a folyamatosan, 
rendszeresen elvegzett karbantartas mellett a targyi eszkoz oly mertekben elhasznalodott 
(szerkezeti elemei eloregedtek), amely elhasznalodottsag mar a rendeltetesszeru 
hasznalatot veszelyezteti. Nem felujitas az elmaradt es felhalmozodo karbantartas egy 
iddben valo elvegzese, fuggetlenul a koltsegek nagysagatol.

III. A szerzodes targya

1. A Hasznalatba add ingyenes hasznalatba adja az 1. sz. fuggelek szerint felsorolt, a 
Hasznalatba vevo altal mar korabban is kbzfeladat ellatasa celjabol hasznalt ingatlanokat. A 
hasznalatba adott termeszetbeni fekveset, hrsz.-t, alapteruletet, valamint a vagyonkataszteri 
erteket az 1. sz. fuggelek tartalmazza. Az 1. sz. fuggelek minden evben targyev december 31. 
napjaval, mint fordulonappal felulvizsgalatra es sziikseg eseten modositasra keriil, melyet 
szerzodes modositas nelkiil a polgarmester hagy jova.

2. A Hasznalatba vevo feladatellatasara szolgalo vagyonnal valo hasznalati jogot - a jelen 
szerzodesben foglalt elteresekkel - az Onkormanyzat vagyonardl, a vagyontargyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo mindenkori hatalyos onkormanyzati rendeletben 



szabalyozott modon es feltetelekkel a Hasznalatba vevo gyakorolja. Ennek soran a 
Hasznalatba vevo a vagyonelemeket a szerzodesi eloirasoknak es a tulajdonosi 
rendelkezeseknek megfeleloen kozfeladat ellatasara hasznalja.

IV. Felek jogai es kdtelezettsegei

3. Rendeltetesszeru hasznalat:

a. A Hasznalatba vevo a hasznalat targyat kepezd vagyonelemeket, kizardlag a 
kdzfeladatainak ellatasara, valamint e kozfeladatai ellatasanak biztositasat nem 
veszelyezteto, a jelen szerzodesben szabalyozott modon hasznalhatja es 
hasznosithatja.

b. A Hasznalatba vevo a hasznalat targyat kepezd ingatlant a nemzeti vagyonrol szdlo 
2011. evi CXCVI. torveny 11. § (16) bekezdeseben foglaltak figyelembevetelevel 
hasznosithatja. A hasznositasban - a hasznositoval kbzvetlen vagy kozvetett modon 
jogviszonyban allo harmadik felkent - kizardlag termeszetes szemelyek vagy 
atlathato szervezetek vesznek reszt.

c. A hasznalati szerzodes targyat kepezd ingatlan hasznositasa eseten a Hasznalatba 
vevo a 12 honapot, valamint a netto 1 millio forint bevetelt meghalado szerzodeseket 
koteles jdvahagyasra beteijeszteni a Kepviseld-testiilet tulajdonosi jogokat gyakorlo 
bizottsaga ele.

d. A Hasznalatba vevo hasznalati joga az ingatlan rendeltetesszeru hasznalatahoz 
szukseges vagyontargyak ingyenes hasznalatara is kiteged.

e. A Hasznalatba vevo a feladatainak ellatasat szolgald ingatlant, a szerzodes idotartama 
alatt nem idegenitheti el, nem terhelheti meg, a hasznalt vagyont biztositekul nem 
adhatja, a vagyonon osztott tulajdont nem letesithet.

f. A Hasznalatba vevo koteles a hasznalataban allo vagyont a kozponti berendezesekkel 
es felszerelesekkel egyutt rendeltetesszeruen, a kozvagyont hasznalo szemelytol 
elvarhato gondossaggal, hatekonyan, energiatakarekosan es koltsegtakarekosan, a 
vagyonra vonatkozo biztonsagi eloirasok betartasaval, masok jogainak es torvenyes 
erdekeinek serelme nelkul hasznalni.

g. A szerzodes idotartama alatt a Hasznalatba vevo felelos az ingatlannal kapcsolatos, a 
tuzvedelmi, munkavedelmi es kornyezetvedelmi torvenyekben es egyeb kapcsolodo 
jogszabalyokban foglaltak betartasaert es betartatasaert, a Hasznalatba vevo 
megteritesi felelosseggel tartozik a Hasznalatba ado fele, amennyiben ezen 
szabalyok megszegesre keriilnek es kar keletkezik.

h. Amennyiben a hasznalat soran a Hasznalatba vevo az altala hasznalt ingatlanon 
atalakitast, felujitast vagy barmely mas beruhazast kivan vegrehajtani, azt kizardlag a 
Hasznalatba add elozetes hozzajarulasaval vegezheti el. Amennyiben egyes 
munkalatok elvegzese elore nem lathato okbol es a Hasznalatba vevonek fel nem 
rdhatoan valik szuksegesseg, azok az azonnali karelharitashoz es/vagy a kozvetlen 
eletveszely elharitasahoz szukseges mertekben a Hasznalatba add elozetes irasbeli 
engedelye hianyaban is elvegezhetoek. Ilyen esetben a munkalatok megkezdesekor a 
Hasznalatba vevo haladektalanul koteles a Hasznalatba addt irasban tajekoztatni.



i. A Hasznalatba vevo jogosult az ingatlant sajatberendezeseivel ellatni, e berendezesek 
felett szabadon rendelkezhet. A Hasznalatba ado az ingatlanban levo, a Hasznalatba 
vevo tulajdonat kepezd vagyontargyakert felelosseget nem vallal, mindazonaltal a 
Felek rogzitik, hogy a Hasznalatba vevo e vagyontargyakra biztositast kothet.

4. Hasznalat feltetelei:

a. A hasznalatba adottvagyont a Hasznalatba vevo a jelen szerzodes 3. a. es b. pontjaira 
tekintettel hasznalja.

b. A Hasznalatba vevo a hasznalat soran gondoskodik az ingatlan rendeltetesenek 
megfelelo hasznalatarol, valamint a hatalyos tiizvedelmi, munkavedelmi es 
egeszsegiigyi eloirasok szerint torteno iizemelteteserol, karbantartasarol.

c. A hasznalat soran a Hasznalatba vevo koteles gondoskodni a vagyonelem 
allagmegovasardl, karbantartasarol, az ingatlanban levo kozponti berendezesek, az 
ezekhez csatlakozo vezetekrendszerek munkakepes allapotarol es az atvetelkori 
allapotnak megfelelo szinten tartasardl.

d. A Hasznalatba vevo koteles gondoskodni a hasznalatba adott ingatlan 
vagyonvedelmerol.

e. A Hasznalatba ado koteles ellatni a jogszabaly alapjan a hasznalatba adot terhelo 
minden olyan feladatot, amely ahhoz sziikseges, hogy az ingatlanban a Hasznalatba 
vevo alapito okirataban meghatarozott feladatok folyamatos, megfelelo szinvonalon 
torteno ellatasanak feltetelei biztositottak legyenek.

f. A Hasznalatba vevonek minden, a hasznalattal kapcsolatos lenyeges valtozasrol 
haladektalanul, de legkesobb 5 munkanapon belul irasban ertesitenie kell a 
Hasznalatba adot. A Hasznalatba vevo az ingatlan egeszet fenyegetd veszelyrol es a 
beallott karrol haladektalanul irasban ertesiti a Hasznalatba adot, amely koteles tumi 
a veszely elharitasa vagy a kar kovetkezmenyeinek elharitasa erdekeben sziikseges 
intezkedesek megtetelet.

g. A Hasznalatba add tajekoztatja a Hasznalatba vevot, hogy mint az ingatlan tulajdonosa 
a jelen szerzodes targyat kepezd ingatlanokat vagyonelemei kozott szerepelteti, es 
gondoskodik arrol, hogy arra folyamatosan vagyonbiztositassal rendelkezzen. A 
Hasznalatba vevo tudomasul veszi, hogy a biztositdhoz torteno karbejelentes megtetele 
erdekeben az altala hasznalt ingatlanban bekovetkezett valamennyi kart koteles annak 
bekovetkezeset kovetoen haladektalanul, de legkesobb a karesemeny megtortentet 
koveto munkanapon bejelenteni Hasznalatba adonak

5. Tulajdonosi ellenorzes:

A Hasznalatba ado, mint tulajdonos evente legalabb egy alkalommal, a kbzfeladat ellatasanak 
zavarasa nelkul, elozetes ertesites alapjan a hasznalatba adott ingatlanvagyon tekinteteben 
ellenorizheti az onkormanyzati vagyon rendeltetesszerii hasznalatat.



6. Koltsegek viselese:

A Hasznalatba vevo altal szekhelykent es telephelykent hasznalt onkormanyzati tulajdonu 
helyisegek, ingatlanok vonatkozasaban a Hasznalatba vevo koltsegvetese terhere 
elszamolhato kiadasok:

a. gazenergia-szolgaltatas dija,
b. villamos energia-szolgaltatas dija,
c. tavho- es melegviz-szolgaltatas dija,
d. viz- es csatomadij, • .
e. nem adatatviteli celu tavkozlesi szerzodcsek alapdijai (telefon, telefax, telex),
f. internet dija,
g egyeb, a hasznalat soran felmeriilt kiadasok: szemetszallitas, kemenysepres, 
rovar- es ragcsaloirtas, veszelyes hulladek kezelese, mukodtetessel kapcsolatos 
levelezes, tuzvedelmi feladatok ellatasaval kapcsolatos kiadasok, tisztitoszerek, 
munkaruha biztositasa, epiiletorzesi, takaritasi dij, kemenyseproi dij, egyeb a 
hasznalattal kapcsolatban felmerulo koltseg,
h. karbantartasi, nagykarbantartasi, beruhazasi es felujitasi koltsegek.

V. Beszamolasi, nyilvantartasi, adatszolgaltatasi kotelezettseg

7. A Hasznalatba vevo vallalja, hogy a targyevet koveto ev januar 31 -ig a Hasznalatba ado 
altal bekert adatszolgaltatast teljesiti, valamint vallalja, hogy e vagyonelemekrbl kulon, a 
vonatkozd jogszabalyok szerinti analitikus nyilvantartast vezet, illetve teljesiti e 
vagyonelemekkel kapcsolatos barminemu, a Hasznalatba add altal eloirt adatszolgaltatast.

VI. A szerzodes modositasa, megszunese

8. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodes csak irasban modosithatd.

9. A Felek a szerzodest hatarozatlan idotartamra kotik. Jelen szerzodes hatalya kiterjed a 
szerzodes alairasat megelozoen hasznalt vagyonelemekre is. A szerzodest meg kell 
szuntetni, ha a hasznalatba adott ingatlanok mindegyike tekinteteben megszunik a 
kozfeladat ellatasa.

10. A Hasznalatba vevo hasznalati joganak megszunese eseten - a Hasznalatba ado eltero 
irasbeli nyilatkozata kivetelevel - a megszunes napjatol szamitott 30 napon belul koteles az 
ingatlant kiuriteni es azt tiszta, rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas allapotban a 
Hasznalatba ado reszere visszaadni.

VI. Egyeb rendelkezesek

11. Jelen szerzodest a Felek hatarozatlan iddre kotik.

12. Kapcsolattartok kijeldlese: Felek a mukodtetesi feladatok, illetve a Hasznalatba add altal 
tdrteno ellendrzese soran kapcsolattartokent az alabbi szemelyeket jeldlik meg:

Hasznalatba add reszerol: Borbas Gabriella, Gazdalkodasi ugyosztalyvezetor
Elerhetoseg: borbas.gabriella@jozsefvaros.hu
Hasznalatba vevo reszerol: Koscsone Kolkopf Judit intezmenyvezetd
Elerhetoseg: koscsone@bolcsode-bp08.hu

mailto:borbas.gabriella@jozsefvaros.hu
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13. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodesbol adddo vagy azzal kapcsolatban 
felmeruld vitakat vagy nezetkiilonbsegeket targyalasok utjan rendezik.

14. Felek egyezoen kijelentik, hogy jelen ingatlan hasznalati szerzodes alapjan a 
szerzodesben megjelolt ingatlanokra hasznalati jog bejegyzeset az ingatlan-nyilvantartasba 
nem kerik.

15. Szerzodo felek egyezoen rogzitik, hogy a jelen ingatlan hasznalati szerzodes szoveget a 
Hasznalatba ado Kepviseld-testiilete....... /2021. szamuhatarozataval jovahagyta.

Jelen szerzodest a felek elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal mindenben 
megegyezot, jovahagyolag 5 egymassal egyezo peldanyban irjak ala.

Budapest, 2021.............  ..

Qk

Budapest Fdvaros VIII. keriiiet Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek
Jdzsefvaros Onkormanyzata

kepviseleteben: kepviseleteben:
Piko Andras polgarmester Koscsone Kolkopf Judit intezmenyvezeto

Penzugyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 
gazdasagi vezetd

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd ;

1. sz. fuggelek: a hasznalatba adott helyisegek listaja



A haszndlati szerzodes Lfuggeleke

Ingatlan helyrajzi 
szama

Ingatlan cime Ingatlan 
teriilete (m2)

Forgalmi 
ertek (e Ft)

35728/26/A/219 Barossu. 103/A. 655 47293
35728/31 Barossu. 103/A. 1087 101235
35491/0/A/36 Barossu. 112. 208 34249
35728/10 Barossu. 117-119. 1091 96828
36611 ■ Horanszky u. 21. 1133 208286
38837/6 Kerepesi ut 29/a 2763 303603
38837/14/A/2 Kerepesi ut 33. (Szazados ut 1.) 306 25587
35270 Koszoruu. 15. 341 15179
35699 Nagy Templom u. 3. 1802 214771
35499/0/A/3 Szigetvari u. 1 147 22589
35499/0/A/2 Szigetvari u. 1. 184 7753
34932 Tolnai L. u. 19. 1214 428420
38579 VajdaP.u. 37-41. 6614 537251



INGATLAN HASZNALATI SZERZODES

amely letrejott egyreszrol a
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat
szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
kepviseli: Piko Andras, polgarmester
adoszama: 15735715-2-42
tdrzsszama: 735715
statisztikai szamjele: 15735715-8411-321-01
(a tovabbiakban: Hasznalatba add),

masreszrdl a
Jdzsefvarosi Ovodak
szekhelye: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9.
kepviseli: Aissou Erzsebet 
adoszam: 15832544-2-42 
tdrzsszama: 832540 
statisztikai szamjele: 15832544-8510-322-01
(a tovabbiakban: Hasznalatba vevo)

egyuttesen Felek kozottjott letre az alabbi feltetelekkel, a megjelolt helyen es napon:

I. Elozmenyek

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvaros Onkormanyzata a tobbi onkormanyzathoz 
hasonloan egyes kozfeladatait az altala alapitott koltsegvetesi szervein keresztiil latja el. Az 
Onkormanyzat altal alapitott koltsegvetesi szervek az Onkormanyzat tulajdonaban levo 
ingatlanokban mukodnek, az ingatlanok a koltsegvetesi szervek hasznalataban vannak. Az 
ingatlanok hasznalatat a koltsegvetesi szerv alapitasakor, vagy kesobbi idopontban az 
Onkormanyzat Kepviselo-testulete - vagy jogelddje - biztositotta, azonban az ingatlanok 
hasznalatarol megallapodas nem szuletett.

A Felek kolcsondsen rogzitik, hogy a Hasznalatba ado a Hasznalatba vevo reszere kozfeladata 
ellatasa erdekeben adta ingyenesen, hatarozatlan idotartamra hasznalatba jelen szerzodes 1. 
szamu fuggelekeben meghatarozott ingatlanokat, melyekben a Hasznalatba vevo az Alapito 
Okirataban meghatarozott kozfeladatat latja el.

A Felek kolcsonosen rogzitik, hogy a Hasznalatba ado kizarolagos tulajdonat kepezik a jelen 
szerzodes 1. sz. fuggelekeben meghatarozott ingatlanok. Az ingatlanok jelen szerzodes 
alairasanaknapjanper-, teher- es igenymentesek.

A Felek rogzitik, hogy figyelemmel a Hasznalatba vevo altal ellatott kozfeladatok folyamatos 
biztositasara, valamint a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. evi CXCVL torveny 3. § (1) 
bekezdes 11. pontjara, illetve a 11. § (13) bekezdesere, sziikseges e tevekenysegek ellatasara 
hasznalt onkormanyzati tulajdonu ingatlanok hasznalati jogviszonyanak szerzodesben torteno 
rendezese. Az Nvtv. 5. § (5) bekezdeseben foglaltak szerint a helyi onkormanyzat 
korlatozottan forgalomkepes torzsvagyonat kepezi a helyi onkormanyzat altal fenntartott, 
kozfeladatot ellato intezmeny, koltsegvetesi szerv elhelyezeset, valamint azok feladatanak 
ellatasat szolgalo epulet, epuletresz.

I JU



Fentiekre tekintettel a szerzodes targyat kepezo es az 1. sz. fuggelekben felsorolt ingatlanok 
ingyenes hasznalatanak es mukodtetesenek reszletes szabalyait a Felek az alabbiak szerint 
allapitjak meg.

II. Ertelmezo rendelkezesek

Jelen megallapodas alkalmazasaban:

a. hasznalat: a vagyonelem hasznalata, mukodtetese es fenntartasa:

b. hasznositas: a Hasznalatba ado altal az 1. sz fuggelekben felsorolt ingatlanok 
birtoklasanak, hasznalatanak, hasznok szedese joganak barmely - a tulajdonjog 
atruhazasat nem eredmenyezo - jogcimen torteno atengedese, ide nem ertve a 
vagyonkezelesbeadast, valamint a haszonelvezeti jog alapitasat;

c. karbantartas: a vagyonelemek folyamatos, zavartalan, biztonsagos uzemelteteset 
szolgalo javitasi, karbantartasi tevekenyseg, ideertve a tervszerii megelozo karbantartast, 
a hosszabb idoszakonkent, de rendszeresen visszaterd nagyobb javitasi munkalatokat, es 
mindazon javitasi, karbantartasi tevekenyseget, amelyet a rendeltetesszerii hasznalat 
erdekeben el kell vegezni, amely a folyamatos elhasznalodas rendszeres helyreallitasat 
eredmenyezi;

d. nagy karbantartas: olyan karbantartasi tevekenyseg, amely az ingatlan, epiilet szerkezeti 
elemei megfelelosegenek helyreallitasat eredmenyezi;

e. felujitas: a vagyonelem eredeti allaga helyreallitasat szolgalo, idoszakonkent visszaterd 
olyan tevekenyseg, amely mindenkeppen azzal jar, hogy az adott eszkoz elettartama 
megnovekszik, eredeti muszaki allapota, teljesitokepessege megkbzelitoen vagy teljesen 
visszaall, es igy a felujitas potlolagos raforditasabdl a jovoben gazdasagi elonyok 
szarmaznak. Felujitas a korszeriisites is, ha az a korszeru technika alkalmazasaval a 
vagyonelem egyes reszeinek az eredetitol eltero megoldasaval vagy kicserelesevel a 
vagyonelem iizembiztonsagat, teljesitbkepesseget, hasznalhatosagat vagy 
gazdasagossagat noveli. A targyi eszkozt akkor kell felujitani, amikor a folyamatosan, 
rendszeresen elvegzett karbantartas mellett a targyi eszkoz oly mertekben elhasznalodott 
(szerkezeti elemei eldregedtek), amely elhasznalodottsag mar a rendeltetesszerii 
hasznalatot veszdlyezteti. Nem felujitas az elmaradt es felhalmozodo karbantartas egy 
idoben valo elvegzese, fuggetleniil a koltsegek nagysagatol.

III. A szerzodes targya

1. A Hasznalatba ado ingyenes hasznalatba adja az 1. sz. fuggelek szerint felsorolt, a 
Hasznalatba vevo altal mar korabban is kozfeladat ellatasa celjabol hasznalt ingatlanokat. A 
hasznalatba adott termeszetbeni fekveset, hrsz.-t, alapteriiletet, valamint a vagyonkataszteri 
erteket az 1. sz. fuggelek tartalmazza. Az 1. sz. fuggelek minden evben targyev december 31. 
napjaval, mint fordulonappal felulvizsgalatra es sziikseg eseten modositasra kerul, melyet 
szerzodes modositas nelkula polgarmester hagy jova.

2. A Hasznalatba vevo feladatellatasara szolgalo vagyonnal valo hasznalati jogot - a jelen 
szerzodesben foglalt elteresekkel - az Onkormanyzat vagyonarol, a vagyontargyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo mindenkori hatalyos onkormanyzati rendeletben 



szabalyozott modon es feltetelekkel a Hasznalatba vevo gyakorolja. Ennek soran a 
Hasznalatba vevo a vagyonelemeket a szerzodesi eloirasoknak es a tulajdonosi 
rendelkezeseknek megfeleloen kozfeladat ellatasarahasznalja.

IV. Felek jogai es kotelezettsegei

3. Rendeltetesszeru hasznalat:

a. A Hasznalatba vevo a hasznalat targyat kepezo vagyonelemeket, kizarolag a 
kdzfeladatainak ellatasara, valamint e kozfeladatai ellatasanak biztositasat nem 
veszelyezteto, a jelen szerzodesben szabalyozott modon hasznalhatja es 
hasznosithatja.

b. A Hasznalatba vevo a hasznalat targyat kepezo ingatlant a nemzeti vagyonrol szolo 
2011. evi CXCVL torveny 11. § (16) bekezdeseben foglaltak figyelembevetelevel 
hasznosithatja. A hasznositasban - a hasznositoval kozvetlen vagy kozvetett modon 
jogviszonyban allo harmadik felkent -kizarolag termeszetes szemelyek vagy 
atlathato szervezetek vesznek reszt.

c. A hasznalati szerzodes targyat kepezo ingatlan hasznositasa eseten a Hasznalatba 
vevo a 12 honapot, valamint a netto 1 millio forint bevetelt meghaladd szerzddeseket 
koteles jovahagyasra beteijeszteni a Kepviselo-testiilet tulajdonosi jogokat gyakorlo 
bizottsaga ele.

d. A Hasznalatba vevo hasznalati joga az ingatlan rendeltetesszeru hasznalatahoz 
szukseges vagyontargyak ingyenes hasznalatara is kiteijed.

e. A Hasznalatba vevo a feladatainak ellatasat szolgalo ingatlant, a szerzodes idotartama 
alatt nem idegenitheti el, nem terhelheti meg, a hasznalt vagyont biztositekul nem 
adhatja, a vagyonon osztott tulajdont nem letesithet.

f. A Hasznalatba vevo koteles a hasznalataban allo vagyont a kozponti berendezesekkel 
es felszerelesekkel egyutt rendeltetesszeruen, a kozvagyont hasznalo szemelytol 
elvarhato gondossaggal, hatekonyan, energiatakarekosan es koltsegtakarekosan, a 
vagyonra vonatkozo biztonsagi eloirasok betartasaval, masok jogainak es torvenyes 
erdekeinek serelme nelkul hasznalni.

g. A szerzodes idotartama alatt a Hasznalatba vevo felelos az ingatlannal kapcsolatos, a 
tuzvedelmi, munkavedelmi es kbmyezetvedelmi torvenyekben es egyeb kapcsolodo 
jogszabalyokban foglaltak betartasaert es betartatasaert, a Hasznalatba vevo 
megteritesi feleldsseggel tartozik a Hasznalatba ado fele, amennyiben ezen 
szabalyok megszegesre kerulnek es kar keletkezik.

h. Amennyiben a hasznalat soran a Hasznalatba vevo az altala hasznalt ingatlanon 
atalakitast, felujitast vagy barmely mas beruhazast kivan vegrehajtani, azt kizarolag a 
Hasznalatba ado eldzetes hozzajarulasaval vegezheti el. Amennyiben egyes 
munkalatok elvegzese elore nem lathato okbol es a Hasznalatba vevonek fel nem 
rohatoan valik sziiksegesseg, azok az azonnali karelharitashoz es/vagy a kozvetlen 
eletveszely elharitasahoz szukseges mertekben a Hasznalatba ado eldzetes irasbeli 
engedelye hianyaban is elvegezhetbek. Ilyen esetben a munkalatok megkezdesekor^a 
Hasznalatba vevo haladektalanul koteles a Hasznalatba adot irasban tajekoztatni. ,



i. A Hasznalatba vevo jogosult az ingatlant sajat berendezeseivel ellatni, e berendezesek 
felett szabadon rendelkezhet. A Hasznalatba ado az ingatlanban levo, a Hasznalatba 
vevo tulajdonat kepezd vagyontargyakert felelosseget nem vallal, mindazonaltal a 
Felek rogzitik, hogy a Hasznalatba vevo e vagyontargyakra biztositast kothet.

4. Hasznalat feltetelei:

a. A hasznalatba adott vagyont a Hasznalatba vevo ajelen szerzodes 3. a. es b. pontjaira 
tekintettel hasznalja.

b. A Hasznalatba vevo a hasznalat soran gondoskodik az ingatlan rendeltetesenek 
megfeleld hasznalatarol, valamint a hatalyos tuzvedelmi, munkavedelmi es 
egeszsegugyi eloirasok szerint torteno iizemelteteserdl, karbantartasarol.

c. A hasznalat soran a Hasznalatba vevo koteles gondoskodni a vagyonelem 
allagmegovasarol, karbantartasarol, az ingatlanban levo kozponti berendezesek, az 
ezekhez csatlakozd vezetekrendszerek munkakepes allapotarol es az atvetelkori 
allapotnak megfeleld szinten tartasarol.

d. A Hasznalatba vevo koteles gondoskodni a hasznalatba adott ingatlan 
vagyonvedelmerol.

e. A Hasznalatba ado koteles ellatni a jogszabaly alapjan a hasznalatba adot terheld 
minden olyan feladatot, amely ahhoz szukseges, hogy az ingatlanban a Hasznalatba 
vevo alapito okirataban meghatarozott feladatok folyamatos, megfeleld szinvonalon 
torteno ellatasanak feltetelei biztositottak legyenek.

f. A Hasznalatba vevonek minden, a hasznalattal kapcsolatos lenyeges valtozasrol 
haladektalanul, de legkesobb 5 munkanapon belul irasban ertesitenie kell a 
Hasznalatba adot. A Hasznalatba vevo az ingatlan egeszet fenyegeto veszelyrol es a 
beallott karrol haladektalanul irasban ertesiti a Hasznalatba adot, amely koteles tumi 
a veszely elharitasa vagy a kar kovetkezmenyeinek elharitasa erdekeben szukseges 
intezkedesek megtetelet.

g. A Hasznalatba ado tajekoztatja a Hasznalatba vevot, hogy mint az ingatlan tulajdonosa 
a jelen szerzodes targyat kepezd ingatlanokat vagyonelemei kozott szerepelteti, es 
gondoskodik arrol, hogy arra folyamatosan vagyonbiztositassal rendelkezzen. A 
Hasznalatba vevo tudomasul veszi, hogy a biztositohoz torteno karbejelentes megtetele 
erdekeben az altala hasznalt ingatlanban bekovetkezett valamennyi kart koteles annak 
bekovetkezeset kovetoen haladektalanul, de legkesobb a karesemeny megtortentet 
koveto munkanapon bejelenteni Hasznalatba adonak

5. Tulajdonosi ellenorzes:

A Hasznalatba add, mint tulajdonos evente legalabb egy alkalommal, a kdzfeladat ellatasanak 
zavarasa nelkul, elozetes ertesites alapjan a hasznalatba adott ingatlanvagyon tekinteteben 
ellenorizheti az onkormanyzati vagyon rendeltetesszerii hasznalatat.



6. Koltsegek viselese:

A Hasznalatba vevo altal szekhelykent es telephelykent hasznalt onkormanyzati tulajdonu 
helyisegek, ingatlanok vonatkozasaban a Hasznalatba vevo kbltsegvetese terhere 
elszamolhato kiadasok:

a. gazenergia-szolgaltatas dija,
b. villamos energia-szolgaltatas dija,
c. tavhd- es melegviz-szolgaltatas dija,
d. viz-es csatomadij,
e. nem adatatviteli celu tavkozlesi szerzodesek alapdijai (telefon, telefax, telex),
f. intemetdija,
g. egyeb, a hasznalat soran felmeriilt kiadasok: szemetszallitas, kemenysepres, 
rovar- es ragcsaldirtas, veszelyes hulladek kezelese, mukodtetessel kapcsolatos 
levelezes, tuzvedelmi feladatok ellatasaval kapcsolatos kiadasok, tisztitoszerek, 
munkaruha biztositasa, epuletdrzesi, takaritasi dij, kemenyseproi dij, egyeb a 
hasznalattal kapcsolatban felmeruld koltseg,
h. karbantartasi, nagykarbantartasi, beruhazasi es felujitasi koltsegek.

V. Beszamolasi, nyilvantartasi, adatszolgaltatasi kotelezettseg

7. A Hasznalatba vevo vallalja, hogy a targyevet kovetd ev januar 31-ig a Hasznalatba ado 
altal bekert adatszolgaltatast teljesiti, valamint vallalja, hogy e vagyonelemekrol kulon, a 
vonatkozo jogszabalyok szerinti analitikus nyilvantartast vezet, illetve teljesiti e 
vagyonelemekkel kapcsolatos barminemu, a Hasznalatba ado altal eloirt adatszolgaltatast.

VI. A szerzodesmodositasa, megszunese

8. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodes csak irasban modosithato.

9. A Felek a szerzodest hatarozatlan idotartamra kotik. Jelen szerzodes hatalya kiterjed a 
szerzodes alairasat megelozoen hasznalt vagyonelemekre is. A szerzodest meg kell 
sziintetni, ha a hasznalatba adott ingatlanok mindegyike tekinteteben megszunik a 
kozfeladat ellatasa.

10. A Hasznalatba vevo hasznalati joganak megszunese eseten - a Hasznalatba ado elterd 
irasbeli nyilatkozata kivetelevel - a megszunes napjatol szamitott 30 napon belul koteles az 
ingatlant kiuriteni es azt tiszta, rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas allapotban a 
Hasznalatba add reszere visszaadni.

VI. Egyeb rendelkezesek

11. Jelen szerzodest a Felek hatarozatlan iddre kotik.

12. Kapcsolattartok kijeldlese: Felek a mukodtetesi feladatok, illetve a Hasznalatba add altal 
torteno ellenorzese soran kapcsolattartokent az alabbi szemelyeket jeldlik meg:

Hasznalatba add reszerol: Borbas Gabriella, Gazdalkodasi ugyosztalyvezeto.
Elerhetoseg: borbas.gabriella@jozsefvaros.hu
Hasznalatba vevo reszerol: Aissou Erzsebet ovodaigazgato
Elerhetoseg: neoliza08@gmail.com

mailto:borbas.gabriella@jozsefvaros.hu
mailto:neoliza08@gmail.com


13. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodesbol adddo vagy azzal kapcsolatban 
felmeriilo vitakat vagy nezetkiilonbsegeket targyalasok utjan rendezik.

14. Felek egyezden kijelentik, hogy jelen ingatlan hasznalati szerzodes alapjan a 
szerzodesben megjelolt ingatlanokra hasznalati jog bejegyzeset az ingatlan-nyilvantartasba 
nem kerik.

15. Szerzodo felek egyezoen rogzitik, hogy a jelen ingatlan hasznalati szerzodes szoveget a 
Hasznalatba ado Kepviselo-testulete....... 72021. (........... ) szamu hatarozataval jovahagyta.

Jelen szerzodest a felek elolvasas es ertelmezes utan mint akaratukkal mindenben 
megegyezot, jovahagyolag 5 egymassal egyezo peldanyban irjak ala.

Budapest, 2021..................... .

Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvaros Onkormanyzata 

kepviseleteben: 
Piko Andras polgarmester

Jdzsefvarosi Ovodak 

kepviseleteben: 
Aissou Erzsebet ovodaigazgato

Penzugyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 
gazdasagi vezetd

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla 
jegyzo

1. sz. fuggelek: a hasznalatba adott helyisegek listaja



A haszndlati szerzodes 1. sz>fuggeleke

Ingatlan helyrajzi 
szama

Ingatlan cime Ingatlan 
teriilete (m2)

Forgalmi 
ertek (e Ft)

35728/23 Baross u. 91-93. 641 76789
35728/27 Barossu. 111/b. 1276 25897
35908 Csobancu. 5. 968 91830
35484 Danko u. 31. 1341 115034
34756 Kunu. 3. 412 117308
36465 Somogyi B. utca 13-15. 2976 368250
38877 Szazados ut 12-14. 3870 275310
35263 Szuz u. 2. 2114 72872
34803/1 Tolnai L. u. 7-9. 971 148867
36139/3 Tomo u. 38/a. 2445 174063
38579 VajdaP. u. 37-41. 6614 537251
34814 Vig u. 10. udvar 380 177781



INGATLAN HASZNALATI SZERZODES

amely letrejott egyreszrol a
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat
szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
kepviseli: Piko Andras, polgarmester 
adoszama: 15735715-2-42 —
tdrzsszama: 735715
statisztikai szamjele: 15735715-8411-321-01
(a tovabbiakban: Hasznalatba ado),

masreszrola
Jdzsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont
szekhelye: 1084 Budapest, Aurora utca 22-28.
kepviseli: Dr. Koroknai Andras, foigazgatd 
adoszam: 15508157-2-42
tdrzsszama: 508155
statisztikai szamjele: 15508157-8622-322-01
(a tovabbiakban: Hasznalatba vevo)

egyuttesen Felek kozott jott letre az alabbi feltetelekkel, amegjelolthelyen esnapon:

I. Elozmenyek

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvaros Onkormanyzata a tobbi onkormanyzathoz 
hasonloan egyes kozfeladatait az altala alapitott koltsegvetesi szervein keresztul latja el. Az 
Onkormanyzat altal alapitott koltsegvetesi szervek az Onkormanyzat tulajdonaban levo 
ingatlanokban mukodnek, az ingatlanok a koltsegvetesi szervek hasznalataban vannak. Az 
ingatlanok hasznalatat a koltsegvetesi szerv alapitasakor, vagy kesobbi idopontban az 
Onkormanyzat Kepviseld-testulete - vagy jogelodje - biztositotta, azonban az ingatlanok 
hasznalatarol megallapodas nem szuletett.

A Felek kolcsonosen rogzitik, hogy a Hasznalatba ado a Hasznalatba vevo reszere kozfeladata 
ellatasa erdekeben adta ingyenesen, hatarozatlan idotartamra hasznalatba jelen szerzodes 1. 
szamu fuggelekeben meghatarozott ingatlanokat, melyekben a Hasznalatba vevo az Alapito 
Okirataban meghatarozott kozfeladatat latja el.

A Felek kolcsonosen rogzitik, hogy a Hasznalatba ado kizarolagos tulajdonat kepezik a jelen 
szerzodes 1. sz. fuggelekeben meghatarozott ingatlanok. Az ingatlanok jelen szerzodes 
alairasanaknapjanper-, teher- es igenymentesek.

A Felek rogzitik, hogy figyelemmel a Hasznalatba vevo altal ellatott kozfeladatok folyamatos 
biztositasara, valamint a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) 
bekezdes 11. pontjara, illetve a 11. § (13) bekezdesere, sziikseges e tevekenysegek ellatasara 
hasznalt onkormanyzati tulajdonu ingatlanok hasznalati jogviszonyanak szerzodesben torteno 
rendezese. Az Nvtv. 5. § (5) bekezdeseben foglaltak szerint a helyi onkormanyzat 
korlatozottan forgalomkepes torzsvagyonat kepezi a helyi onkormanyzat altal fenntartott, 
kozfeladatot ellato intezmeny, koltsegvetesi szerv elhelyezeset, valamint azok feladatanak 
ellatasat szolgalo epulet, epuletresz.



Fentiekre tekintettel a szerzodes targyat kepezo es az 1. sz. fuggelekben felsorolt ingatlanok 
ingyenes hasznalatanak es mukodtetesenek reszletes szabalyait a Felek az alabbiak szerint 
allapitjak meg.

IL Ertelmezo rendelkezesek

Jelen megallapodas alkalmazasaban:

a. hasznalat: a vagyonelem hasznalata, mukodtetese es fenntartasa;

b. hasznositas: a Hasznalatba ado altal az 1. sz fuggelekben felsorolt ingatlanok 
birtoklasanak, hasznalatanak, hasznok szedese joganak barmely - a tulajdonjog 
atruhazasat nem eredmenyezo - jogcimen torteno atengedese, ide nem ertve a 
vagyonkezelesbe adast, valaminta haszonelvezeti jog alapitasat;

c. karbantartas: a vagyonelemek folyamatos, zavartalan, biztonsagos uzemelteteset 
szolgalo javitasi, karbantartasi tevekenyseg, ideertve a tervszeru megelozo karbantartast, 
a hosszabb idoszakonkent, de rendszeresen visszaterd nagyobb javitasi munkalatokat, es 
mindazon javitasi, karbantartasi tevekenyseget, amelyet a rendeltetesszeru hasznalat 
erdekeben el kell vegezni, amely a folyamatos elhasznalodas rendszeres helyreallitasat 
eredmenyezi;

d. nagy karbantartas: olyan karbantartasi tevekenyseg, amely az ingatlan, epulet szerkezeti 
elemei megfeleldsegenek helyreallitasat eredmenyezi;

e. felujitas: a vagyonelem eredeti allaga helyreallitasat szolgalo, idoszakonkent visszaterd 
olyan tevekenyseg, amely mindenkeppen azzal jar, hogy az adott eszkoz elettartama 
megnovekszik, eredeti muszaki allapota, teljesitokepessege megkozelitden vagy teljesen 
visszaall, es igy a felujitas potldlagos raforditasabol a jovoben gazdasagi elonyok 
szarmaznak. Felujitas a korszerusites is, ha az a korszeru technika alkalmazasaval a 
vagyonelem egyes reszeinek az eredetitol elterd megoldasaval vagy kicserelesevel a 
vagyonelem uzembiztonsagat, teljesitokepesseget, hasznalhatdsagat vagy 
gazdasagossagat noveli. A targyi eszkozt akkor kell felujitani, amikor a folyamatosan, 
rendszeresen elvegzett karbantartas mellett a targyi eszkoz oly mertekben elhasznalodott 
(szerkezeti elemei eldregedtek), amely elhasznalodottsag mar a rendeltetesszeru 
hasznalatot veszelyezteti. Nem felujitas az elmaradt es felhalmozodo karbantartas egy 
idoben vald elvegzese, fuggetleniil a koltsegek nagysagatol.

III. A szerzodes targya

1. A Hasznalatba ado ingyenes hasznalatba adj a az 1. sz. fuggelek szerint felsorolt, a 
Hasznalatba vevo altal mar korabban is kozfeladat ellatasa celjabol hasznalt ingatlanokat. A 
hasznalatba adott termeszetbeni fekveset, hrsz.-t, alapteruletet, valamint a vagyonkataszteri 
erteket az 1. sz. fuggelek tartalmazza. Az 1. sz. fuggelek minden evben targyev december 31. 
napjaval, mint fordulonappal felulvizsgalatra es szukseg eseten modositasra keriil, melyet 
szerzodes modositas nelkul a polgarmester hagyj ova.

2. A Hasznalatba vevo feladatellatasara szolgalo vagyonnal valo hasznalati jogot - a jelen 
szerzodesben foglalt elteresekkel - az Onkormanyzat vagyonarol, a vagyontargyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlasardl szolo mindenkori hatalyos bnkormanyzati rendeletben



szabalyozott modon es feltetelekkel a Hasznalatba vevo gyakorolja. Ennek soran a 
Hasznalatba vevo a vagyonelemeket a szerzodesi eloirasoknak es a tulajdonosi 
rendelkezeseknekmegfeleldenkdzfeladat ellatasara hasznalj a.

IV. Felek jogai es kotelezettsegei

3. Rendeltetesszeru hasznalat:

a. A Hasznalatba vevo a hasznalat targyat kepezd vagyonelemeket, kizarolag a 
kozfeladatainak ellatasara, valamint e kozfeladatai ellatasanak biztositasat nem 
veszelyezteto, a jelen szerzodesben szabalyozott modon hasznalhatja es 
hasznosithatja.

b. A Hasznalatba vevo a hasznalat targyat kepezd ingatlant a nemzeti vagyonrdl szold 
2011. evi CXCVI. torveny 11. § (16) bekezdeseben foglaltak figyelembevetelevel 
hasznosithatja. A hasznositasban - a hasznositoval kbzvetlen vagy kbzvetett modon 
jogviszonyban allo harmadik felkent - kizarolag termeszetes szemelyek vagy 
atlathatd szervezetek vesznek reszt.

c. A hasznalati szerzodes targyat kepezd ingatlan hasznositasa eseten a Hasznalatba 
vevo a 12 honapot, valamint a netto 1 millio forint bevetelt meghaladd szerzodeseket 
kdteles jovahagyasra beteijeszteni a Kepviselo-testulet tulajdonosi jogokat gyakorlo 
bizottsaga ele.

d. A Hasznalatba vevo hasznalati joga az ingatlan rendeltetesszeru hasznalatahoz 
sziiksegesvagyontargyak ingyenes hasznalatara is kiteijed.

e. A Hasznalatba vevo a feladatainak ellatasat szolgald ingatlant, a szerzodes idotartama 
alatt nem idegenitheti el, nem terhelheti meg, a hasznalt vagyont biztositekul nem 
adhatja, a vagyonon osztott tulajdont nem letesithet.

f. A Hasznalatba vevo kdteles a hasznalataban allo vagyont a kbzponti berendezesekkel 
es felszerelesekkel egyutt rendeltetesszeruen, a kozvagyont hasznalo szemelytol 
elvarhatd gondossaggal, hatekonyan, energiatakarekosan es kbltsegtakarekosan, a 
vagyonra vonatkozo biztonsagi eloirasok betartasaval, masok jogainak es torvenyes 
erdekeinek serelme nelkul hasznalni.

g. A szerzodes idotartama alatt a Hasznalatba vevo felelos az ingatlannal kapcsolatos, a 
tuzvedelmi, munkavedelmi es komyezetvedelmi tdrvenyekben es egyeb kapcsolodo 
jogszabalyokban foglaltak betartasaert es betartatasaert, a Hasznalatba vevo 
megteritesi felelosseggel tartozik a Hasznalatba add fele, amennyiben ezen 
szabalyok megszegesre kerulnek es kar keletkezik.

h. Amennyiben a hasznalat soran a Hasznalatba vevo az altala hasznalt ingatlanon 
atalakitast, felujitast vagy barmely mas beruhazast kivan vegrehajtani, azt kizarolag a 
Hasznalatba add elozetes hozzajarulasaval vegezheti el. Amennyiben egyes 
munkalatok elvegzese elore nem lathato okbdl es a Hasznalatba vevbnek fel nem 
rohatoan valik sziiksegesseg, azok az azonnali karelharitashoz es/vagy a kozvetlen 
eletveszely elharitasahoz sziikseges mertekben a Hasznalatba add elozetes irasbeli 
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engedelye hianyaban is elvegezhetoek. Ilyen esetben a munkalatok megkezdesekor a 
Hasznalatba vevo haladektalanul koteles a Hasznalatba adot irasban tajekoztatni.

i. A Hasznalatba vevo jogosult az ingatlant sajat berendezeseivel ellatni, e berendezesek 
felett szabadon rendelkezhet. A Hasznalatba ado az ingatlanban levo, a Hasznalatba 
vevo tulajdonat kepezo vagyontargyakert felelosseget nem vallal, mindazonaltal a 
Felek rogzitik, hogy a Hasznalatba vevo e vagyontargyakra biztositast kothet.

4. Hasznalat feltetelei:

a. A hasznalatba adott vagyont a Hasznalatba vevo a jelen szerzodes 3. a. es b. pontjaira 
tekintettel hasznalja.

b. A Hasznalatba vevo a hasznalat soran gondoskodik az ingatlan rendeltetesenek 
megfeleld hasznalatarol, valamint a hatalyos tuzvedelmi, munkavedelmi es 
egeszsegugyi eloirasok szerint torteno iizemelteteserol, karbantartasarol.

c. A hasznalat soran a Hasznalatba vevo koteles gondoskodni a vagyonelem 
allagmegdvasarol, karbantartasarol, az ingatlanban levo kdzponti berendezesek, az 
ezekhez csatlakozo vezetekrendszerek munkakepes allapotardl es az atvetelkori 
allapotnak megfeleld szinten tartasarol. ;

d. A Hasznalatba vevd koteles gondoskodni a hasznalatba adott ingatlan 
vagyonvedelmerol.

e. A Hasznalatba ado koteles ellatni a jogszabaly alapjan a hasznalatba adot terhelo 
minden olyan feladatot, amely ahhoz szukseges, hogy az ingatlanban a Hasznalatba 
vevo alapito okirataban meghatarozott feladatok folyamatos, megfeleld szinvonalon 
torteno ellatasanak feltetelei biztositottak legyenek.

f. A Hasznalatba vevonek minden, a hasznalattal kapcsolatos lenyeges valtozasrol 
haladektalanul, de legkesobb 5 munkanapon beliil Irasban ertesitenie kell a 
Hasznalatba adot. A Hasznalatba vevo az ingatlan egeszet fenyegeto veszelyrol es a 
beallott karrol haladektalanul irasban ertesiti a Hasznalatba adot, amely koteles tumi 
a veszely elharitasa vagy a kar kovetkezmenyeinek elharitasa erdekeben szukseges 
intezkedesek megtetelet.

g. A Hasznalatba ado tajekoztatja a Hasznalatba vevot, hogy mint az ingatlan tulajdonosa 
a jelen szerzodes targyat kepezo ingatlanokat vagyonelemei kozott szerepelteti, es 
gondoskodik arrol, hogy arra folyamatosan vagyonbiztositassal rendelkezzen. A 
Hasznalatba vevo tudomasul veszi, hogy a biztositohoz torteno karbejelentes megtetele 
erdekeben az altala hasznalt ingatlanban bekovetkezett valamennyi kart koteles annak 
bekovetkezeset kovetoen haladektalanul, de legkesobb a karesemeny megtortentet 
koveto munkanapon bejelenteni Hasznalatba addnak

5. Tulajdonosi ellenorzes:

A Hasznalatba add, mint tulajdonos evente legalabb egy alkalommal, a kbzfeladat ellatasanak 
zavarasa nelkiil, elozetes ertesites alapjan a hasznalatba adott ingatlanvagyon tekinteteben 
ellenorizheti az bnkormanyzati yagyon rendeltetesszeru hasznalatat. y



6. Koltsegek viselese:

A Hasznalatba vevo altal szekhelykent es telephelykent hasznalt onkormanyzati tulajdonu 
helyisegek, ingatlanok vonatkozasaban a Hasznalatba vevo koltsegvetese terhere 
elszamolhato kiadasok:

a. gazenergia-szolgaltatas dija,
b. villamos energia-szolgaltatas dija,
c. tavhd-es melegviz-szolgaltatas dija,
d. viz- es csatomadij,
e. nem adatatviteli celu tavkozlesi szerzodesek alapdijai (telefon, telefax, telex),
f. internet dija,
g. egyeb, a hasznalat soran felmeriilt kiadasok: szemetszallitas, kemenysepres, 
rovar- es ragcsaloirtas, veszelyes hulladek kezelese, mukodtetessel kapcsolatos 
levelezes, tuzvedelmi feladatok ellatasaval kapcsolatos kiadasok, tisztitoszerek, 
munkaruha biztositasa, epuletorzesi, takaritasi dij, kemenyseproi dij, egyeb a 
hasznalattal kapcsolatban felmeruld koltseg,
h. karbantartasi, nagykarbantartasi, beruhazasi es felujitasi koltsegek.

V. Beszamolasi, nyilvantartasi, adatszolgaltatasi kotelezettseg

7. A Hasznalatba vevo vallalja, hogy a targyevet koveto ev januar 31-ig a Hasznalatba ado 
altal bekert adatszolgaltatast teljesiti, valamint vallalja, hogy e vagyonelemekrol kulon, a 
vonatkozo jogszabalyok szerinti analitikus nyilvantartast vezet, illetve teljesiti e 
vagyonelemekkel kapcsolatos barminemu, a Hasznalatba ado altal eloirt adatszolgaltatast.

VI. A szerzodes modositasa, megszunese

8. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodes csak irasban modosithato.

9. A Felek a szerzodest hatarozatlan idotartamra kotik. Jelen szerzodes hatalya kiterjed a 
szerzodes alairasat megelozoen hasznalt vagyonelemekre is. A szerzodest meg kell 
sziintetni, ha a hasznalatba adott ingatlanok mindegyike tekinteteben megszunik a 
kozfeladat ellatasa.

10. A Hasznalatba vevo hasznalati joganak megszunese eseten - a Hasznalatba ado elterd 
irasbeli nyilatkozata kivetelevel - a megszunes napjatol szamitott 30 napon belul koteles az 
ingatlant kitiriteni es azt tiszta, rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas allapotban a 
Hasznalatba ado reszere visszaadni.

VI. Egyeb rendelkezesek

11. Jelen szerzodest a Felek hatarozatlan iddre kotik.

12. Kapcsolattartok kijelolese: Felek a mukodtetesi feladatok, illetve a Hasznalatba ado altal 
torteno ellenorzese soran kapcsolattartokent az alabbi szemelyeket jeldlik meg:

Hasznalatba ado reszerol: Borbas Gabriella, Gazdalkodasi ugyosztalyvezeto
Elerhetoseg: borbas.gabriella@jozsefvaros.hu
Hasznalatba vevo reszerol: Dr. Koroknai Andras, foigazgato
Elerhetoseg: foigazgatosag@jek.hu

mailto:borbas.gabriella@jozsefvaros.hu
mailto:foigazgatosag@jek.hu


13. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodesbol adodo vagy azzal kapcsolatban 
felmerulo vitakat vagy nezetkulonbsegeket targyalasok utjan rendezik.

14. Felek egyezden kijelentik, hogy jelen ingatlan hasznalati szerzodes alapjan a 
szerzodesben megjelolt ingatlanokra hasznalati jog bejegyzeset az ingatlan-nyilvantartasba 
nem kerik.

15. Szerzodo felek egyezden rogzitik, hogy a jelen ingatlan hasznalati szerzodes szoveget a 
Hasznalatba add Kepviselo-testulete ..... ./2021. (..........) szamu hatarozataval jovahagyta.

Jelen szerzodest a felek elolvasas es ertelmezes utan mint akaratukkal mindenben 
megegyezot, jovahagyolag 5 egymassal egyezo peldanyban irjak ala.

Budapest, 2021.............. ...................

Budapest Fovaros VIII. kerulet 
Jdzsefvaros Onkormanyzata 

kepviseleteben: 
Piko Andras polgarmester

Jdzsefvarosi Szent Kozina Egeszsegiigyi 
Kdzpont 

kepviseleteben: 
Dr. Koroknai Andras, foigazgato

Penziigyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 
gazdasagi vezeto

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla 
jegyzo :

1. sz. fuggelek: a hasznalatba adott helyisegek listaja



A haszndlati szerzodes 1. sz- fuggelek

Ingatlan helyrajzi 
szama

Ingatlan cime Ingatlan 
teriilete (m2)

Forgalmi 
ertek (e Ft)

35037 Aurora u. 22-28. 3639 1591737
36657/0/A/44 Gutenberg ter 3. 240 101939
36658/0/A/31 Rokk Sz. u. 3. 132 79173
35728/22/A/38 Szigony u. 2/a. 373 39103



9. sz. melleklet

Tajekoztato a tulajdonosi joggyakorlas es annak atruhazasanak szabalyairol 
ingatlanertekesites eseten a budapesti keriiletek tekinteteben

A reszletes szabalyokat a jogszabalyi hivatkozas megjeldlesevel keriiletenkent az alabbi 
tablazatban mutatjuk be:

Keriilet 
nk

Kernk i \zuMlwk

I. keriilet

Budapest I. keriilet Budavdri Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 16/1995 
(XI.30.) onkormanyzati rendelete az Onkormanyzat vagyondrol, a 
vagyontdrgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol:
20. § (1) Az onkormanyzati iizleti vagyon elidegenitese, gazdasagi tarsasagba 
apportkent tbrteno bevitele tekinteteben a rendelet 1. szamu mellekleteben 
meghatdrozott tartosan onkormanyzati tulajdonban levo iizleti vagyon 
eseteben a Kepviselo-testiilet hataroz.
A rendelet 1. szamu mellekleteben meghatarozott szabadon felhasznalhato 
iizleti vagyonnak minosiilo, tarsashazi kozos tulajdon eseteben:

a) amennyiben az Onkormanyzat tulajdoni hanyada a tarsashazban az 
50%-ot meghaladja, vagy a vagyontargy erteke a 20 millio forintot 
meghaladja, a Kepviselo-testiilet

b) amennyiben az Onkormanyzat tulajdoni hanyada a 10%-ot meghaladja, 
de az 50%-ot nem lepi tul, es a vagyontargy erteke a 20 millio forintot 
nem haladja meg, tovabba amennyiben az onkormanyzati tulajdoni 
hanyad a 10%-ot ugyan nem eri el, de a vagyontargy erteke az 5 millio 
forintot meghaladja a Tulajdonosi Bizottsag

c) az Onkormanyzat tulajdoni hanyada a 10%-ot es a vagyontargy forgalmi 
erteke az 5 millio forintot nem haladja meg, a Tulajdonosi Bizottsag 
dont.

• Bizottsag: 20 millio Ft alatt
• KT: 20 millio Ft felett

11. keriilet

Budapest Fovdros II. Keriileti Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 34/2004. 
(X. 13.) onkormanyzati rendelet az Onkormanyzat vagyondrol es a 
vagyontdrgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlasarol, tovabba az onkormanyzat 
tulajdondban levo lakdsok es helyisegek elidegenitesenek szabalyairol, 
berbeadasdnakfelteteleirol:
6. § (2) A tulajdonosi jogokat az Onkormanyzat Kepviselo-testulete kozvetlenul, 
illetoleg atruhazott hataskorben kizarolag ingo vagyon tekinteteben netto 
otmillio forint ertekhatarig a Polgarmester, ezt meghalado erteku ingo vagyon, 
tovabba egyeb vagyon tekinteteben netto otvenmillio forint ertekhatarig az 
Onkormanyzat Gazdasagi es Tulajdonosi Bizottsaga (a tovabbiakban: GTB) 
gyakorolja.
Vonatkozik mind a korlatozottan forgalomkepes, mind a forgalomkepes 
vagyontargyakra.

• Bizottsag: 50 millio Ft alatt
• KT: 50 millio Ft felett

III. keriilet

Budapest Fovaros III. Keriilet, Obuda-Bekdsmegyer Onkormanyzat 
Kepviselotestiiletenek 17/2014. (VI. 2.) onkormanyzati rendelete az 
onkormanyzat vagyondrol es a vagyontdrgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasarol
16. § (1) Az iizleti vagyon tekinteteben - onkormanyzati rendelet eltero 
rendelkezese hianyaban - a (2) bekezdesben foglaltak figyelembe veteievel

-



a) brutto 150 millid Ft-ot elerd vagy azt meghaladd onkormanyzati vagyon 
felett a Kepviselotestiilet
b) a brutto 150 millid Ft-ot el nem ero onkormanyzati vagyon felett a 
tulajdonosi teriileten erintett allando bizottsag gyakorolja a tulajdonosi 
jogokat.
A korlatozottan forgalomkepes torzsvagyonba tartozo vagyonelemek feletti 
tulajdonosi jog gyakorlasa soran szinten a 16. §-ban foglaltak szerint kell eljami

• Bizottsag: 150 millid Ft alatt
• KT: 150 millid Ft felett

IV. keriilet

Budapest Fovdros IV. keriilet Ujpest Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
48/2012. (XI. 30.) onkormanyzati rendelete Budapest Fovdros IV. keriilet Ujpest 
Onkormanyzata vagyondrdl es a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorldsdrol
21. § (1) Az Onkonnanyzat korlatozottan forgalomkepes vagyona felett az 
alabbi tulajdonosi jogokat a Kepviselo-testulet gyakorolja
b) a 25 millid forint egyedi fbrgalmi erteket meghaladd erteku korlatozottan 
forgalomkepes vagyon tulajdonjoganak atruhazasa
22. § (1) Az Onkonnanyzat iizleti vagyona felett az alabbi tulajdonosi jogokat a 
Kepviselo-testiilet gyakorolja:
b) a 100 millid forint egyedi forgalmi erteket meghaladd erteku iizleti vagyon 
tulajdonjoganak atruhazasa

(3) Az Onkonnanyzat iizleti vagyona felett az (1) es (2) bekezdesben nem 
emlitett egyeb tulajdonosi jogokat a polgarmester gyakorolja.

• Polgarmester: 100 millid Ft alatt
• KT: 100 millio Ft felett

V. keriilet

Belvdros-Lipdtvdros Budapest Fovdros V keriileti Onkormanyzat Kepviseld- 
testilletenek 20/2009/(VI.2.) onkormanyzati rendelete
az onkormanyzat tulajdonaban allo vagyonnal vald rendelkezes egyes 
szabdlyairol
15. § (1) A korlatozottan forgalomkepes torzsvagyonhoz tartozo ingatlanok 
elidegeniteserol, biztositekul vagy fedezetiil adasarol, hasznositasardl a Kt dont.
17. § (2) Az iizleti vagyon korebe tartozo ingatlan elidegeniteserol es az 
elidegenitesrol szold megallapodas felteteleirol - ha Onkormanyzati rendelet 
maskent nem rendelkezik - a Kt. dont. (3) A polgarmester dont az 
elidegenitesrol es az elidegenitesrol szdlo megallapodas felteteleirol, ha az 
ingatlan:
az ovezetre eldirt telekmeretnel kisebb,
elidegenitesre kozos tulajdon megsziintetese erdekeben keriil sor, 
tulajdonjogat raepites jogcimen szerzik meg.

• korlatozottan forgalomkepes es az iizleti vagyon korebe tartozo 
ingatlan elidegeniteserol KT dont (az alabbi kivetellel vagy mas onk-i 
rendelet ugy rendelkezik)

• Polgarmester dont az iizleti vagyonrdl, ha az ingatlan: az ovezetre 
eldirt telekmeretnel kisebb, elidegenitesre kozos tulajdon megsziintetese 
erdekeben keriil sor, tulajdonjogat raepites jogcimen szerzik meg.

VI. keriilet

Budapest Fovdros VI keriilet Terezvdros Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
24/2013. (VI.27.) onkormanyzati rendelete az Onkormanyzat tulajdonaban levo 
vagyonnal vald gazddlkodds es rendelkezes szabdlyairol
14. § (1) E rendelet 4. §-aban meghatarozott forgalomkeptelen torzsvagyon nem 
idegenitheto el.
16. § E rendelet 6. §-aban meghatarozott iizleti vagyon elidegeniteserol, 
megterheleserol, biztositekul adasarol, az iizleti vagyon hasznositasardl a 7. §- 
ban meghatarozott ertek megallapitasat figyelembe veve:



a.) otmillio forint osszeget el nem ero ertekhatarig a polgarmester, 
b.) harmincmillio forint osszegu ertekhatarig a Bizottsag, 
c.) harmincmillio forint osszegu ertekhatar felett a Kt. dont.

• Polgarmester: 5 millid Ft alatt
• Bizottsag: 5 es 30 millio Ft kozott
• KT: 30 millio Ft felett

VIL keriilet

Budapest Fovaros VII. Keriilet Erzsebetvaros Onkormdnyzat Kepviselo- 
testilletenek 11/2012. (III.26.) onkormanyzati rendelete Budapest Fovaros VIL 
Keriilet Erzsebetvaros Onkormanyzatat megilleto tulajdonosi jogok gyakorldsa 
es a tulajdonaban allo vagyonnal valo gazdalkodds szabdlyairdl
5 §(1) Budapest Fovaros VIL keriilet Erzsebetvaros Onkormanyzata Kepviselo- 
testiiletenek Penziigyi es Keriiletfejlesztesi Bizottsaga - a tovabbiakban: 
Penziigyi es Keriiletfejlesztesi Bizottsag - gyakorolja az Onkormanyzatot 
megilleto tulajdonosi jogokat az alabbi kivetelekkel

a) azon tulajdonosi jogkorok, amelyeknek a gyakorlasat magasabb szintu 
jogszabaly a Kepviselo-testiilet kizarolagos hataskdrebe utal;

b) azon tulajdonosi jogkorok, amelyeket e rendelet, vagy mas 
onkormanyzati rendelet utal a Kepviselo-testiilet, a Kepviselo-testiilet 
mas bizottsaga, vagy a polgarmester hataskdrebe.

(2) A Kepviselo-testiilet gyakorolja a tulajdonosi jogokat
a) a netto otvenmillio forint forgalmi erteket meghalado vagyonelemrol, vagy 
vagyonosszessegrol - a tovabbiakban egyiitt: vagyonrol - rendelkezo dontesek 
(tulajdonjog atruhazas, ...

• Bizottsag: 50 millio Ft alatt
• KT: 50 millio Ft felett

VIII. keriilet

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jbzsefvdrosi Onkormdnyzat Kepviseld- 
testilletenek 66/2012. (XII.3.) onkormanyzati rendelete Budapest Jbzsefvdrosi 
Onkormdnyzat vagyonarbl es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasdrol 
16. § A Kepviselo-testiilet a tulajdonosi joggyakorlo 
a) az 500 millio Ft feletti erteku vagyon
aa) tulajdonjoganak es ertekhatartol fuggetleniil az Onkormanyzat 
torzsvagyonaba tartozo — elidegenitheto - vagyon tulajdonjoganak 
atruhazasaval,....
17. § (1)A Kepviselo-testiilet tulajdonosi jogokat gyakorlo bizottsaga a 
tulajdonosi joggyakorlo
a) az 500 millio Ft-ot meg nem halado erteku
aa) az Onkormanyzat torzsvagyonaba nem tartozo vagyon tulajdonjoganak 
atruhazasa

• 500 millid Ft alatt Bizottsag
• 500 millio Ft felett KT

IX. keriilet

Budapest Fovaros IX. Keriilet Ferencvdros Onkormanyzata Kepviseld- 
testiiletenek 21/2012. (VI. 12.) onkormanyzati rendelete a Budapest Fovaros IX. 
Keriilet Ferencvdros Onkormanyzata vagyonarbl, a vagyontargyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlasdrol, es a vagyongazddlkodas szabalyairbl:
14-15.§ (1) Korlatozottan forgalomkepes onkormanyzati vagyon/ a 
forgalomkepes onkormanyzati vagyon elidegeniteserol...
a) 5 millid Ft ertekhatarig a polgarmester,
b) 5 millio Ft-t meghalado, legfeljebb 90 millio Ft ertekhatarig a Gazdasagi es 
Kozbeszerzesi Bizottsag minositett tobbseggel,
c) 90 millio Ft ertekhatar felett a Kepviselo-testiilet minositett tobbseggel dbnt. 
Lakasrendelet eltero rendelkezesei:
27. § (3) Szocialis alapon berbeadott lakasokat kizarolag a berleti jogviszony 
legalabb 10 eves fennallasa eseten lehet elidegeniteni. Az elidegenitesrol a 
Gazdasagi es Kozbeszerzesi Bizottsag, valamint az Egeszsegugyi, Szocialis,



Sport, Ifjusagi es Civil Bizottsag javaslata alapjan a polgarmester dont.
• Polgarmester: 5 millio Ft alatt
• Bizottsag: 5-90 millid Ft kozott
• KT: 90 millid Ft felett

X. kerulet

Budapest Fovdros X. kerulet Kobdnyai Onkormdnyzat Kepviselo-testiiletenek 
23/2013. (V. 30.) onkormanyzati rendelete a Budapest Fovaros X. kerulet 
Kobdnyai Onkormdnyzat vagyondrol
14. § A korlatozottan forgalomkepes vagyonelem atruhazasarol a Kepviselo- 
testulet dont.
15. § Az tizleti vagyonelem atruhazasarol - a 16. §-ban meghatarozott kivetellel

a) az otvenmillid forintot meghalado erteku vagyonelem eseteben a Kepviselo- 
testulet,
b) a tizmillid forintot meghalado, de otvenmillid forintot meg nem halado erteku 
vagyonelem eseteben a vagyongazdalkodasert felelos bizottsag,
c) a tizmillid forintot meg nem halado erteku vagyonelem eseteben a 
polgarmester
dont.
16. § A portfdlio-vagyonelem atruhazasarol
a) az egymillio forintot meghalado erteku vagyonelem eseteben a Kepviselo- 
testulet,
b)az egymillio forintot meg nem halado erteku vagyonelem eseteben a 
vagyongazdalkodasert felelos bizottsag
dont.

• Polgarmester: 10 millid Ft alatt
• Bizottsag: 10-50 millid Ft kozott
• KT: 50 millio Ft felett

XI. kerulet

Budapest Fovaros XI. Kerulet Ujbuda Onkormanyzata Kepviseld-testulete 
33/2012. (VI. 6.) onkormanyzati rendelete a Budapest Fovaros XI. Kerulet 
Ujbuda Onkormanyzata tulajdondban allo vagyonnal valb rendelkezes 
szabdlyairdl 
10 §
(2) Az tizleti vagyon ertekesitese eseten - a 6. § (5) bekezdesere is figyelemmel - 
a tulajdonosi jogokat
a) 50 millio forintig terjedd vagyonugyletben a Gazdasagi Bizottsag,
b) 50 millio forintot meghalado vagyonugyletben a Gazdasagi Bizottsag 
javaslata alapjan a Kepviselo-testulet 
gyakorolja.

• Bizottsag: 50 millio Ft alatt
• KT: 50 millio Ft felett

XII. kerulet

Budapest Fovdros XII. keriileti Onkormdnyzat Kepviselo-testiiletenek 
4/1994.(111.2.) onkormanyzati rendelete a Budapest Fovdros XII. keriileti 
Onkormdnyzat vagyona feletti tulajdonosi  jogok gyakorldsdrol
12. § (1) A Kepviselo-testulet dont az uzleti vagyon korebe tartozd 150 millid 
Ft egyedi ertekhatar feletti onkormanyzati vagyontargy szerzeserol, 
elidegeniteserdl...
(2 ) A Tulajdonosi es Varosfejlesztesi Bizottsag dont az uzleti vagyon korebe 
tartozd 150 millio forint egyedi ertekhatart meg nem haladd onkormanyzati 
vagyontargy szerzeserol, elidegeniteserdl,...

• Bizottsag: 150 millio Ft alatt
• KT: 150 millio Ft felett

XIII. kerulet
Budapest Fovaros XIII. Keriileti Onkormdnyzat Kepviselo-testiiletenek 28/2012. 
(VIL3.) onkormanyzati rendelete az Onkormdnyzat vagyondrol es a 
vagyongazdalkodds szabdlyairdl



2. § E rendelet szabalyait csak akkor kell alkalmazni
c) a lakasok es nem lakas celjara szolgalo helyisegek berletere es 
elidegenitesere, ha arrdl az Onkormanyzat rendelete
vagy mas jogszabaly elteroen nem rendelkezik.
12. § (3)Az ingatlanvagyon megszerzeserol, elidegeniteserol, megterheleserol, 
berbe es hasznalatba adasarol valo dontes tekinteteben - ha jogszabaly maskent 
nem rendelkezik - a vagyontargy ertekmeghatarozasanak figyelembevetelevel a 
Budapest Fovaros XIII. Keriileti Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 1/2011. (I. 14.) onkormanyzati 
rendelet 2. mellekleteben foglaltak szerint kell gyakorolni a tulajdonosi jogokat. 
SZMSZ szerint:

• Polgarmester: 25 miliio Ft alatt
• Bizottsag: 25-100 millid Ft kozott
• KT: 100 millio Ft felett

XIV. keriilet

Budapest Fovaros XIV. Keriilet Kepviseld-testuletenek 18/2016 (III.4.) 
onkormanyzati rendelete (Vagyonrendelet)
1 .§ (6) E rendelet szabalyait nem kell alkalmazni
d) a lakasok elidegenitesere.
39. § (1) Az onkormanyzati rendeletben meghatarozott korlatozottan 
forgalomkepes vagyontargyak megszerzeserol, elidegeniteserol,
megterheleserol, gazdasagi tarsasagba, alapitvanyba valo bevitelerol a 
kepviselo-testiilet dont.
40. § (4) Forgalomkepes ingatlan megszerzeserol, elidegeniteserol, 
megterheleserol, gazdasagi tarsasagba valo bevitelerol - ha az nem uj tarsasag 
alapitasa
a)50 millio Ft egyedi ertekhatarig a Gazdasagi Bizottsag es
b)50 millid Ft egyedi ertekhatartol a Kepviselo-testiilet dont.

• Bizottsag: 50 millio Ft alatt
• KT: 50 millio Ft felett

XV. keriilet

Budapest Fovaros XV. keriilet Rdkospalota, Pestujhely, Ujpalota Onkormanyzat 
Kepviseld-testiiletenek 33/2013. (IX.30.) onkormanyzati rendelete az
Onkormanyzat vagyondrol es a vagyongazddlkodas szabalyairol
24. § (1) A korlatozottan forgalomkepes onkormanyzati vagyon ertekesiteset, 
gazdasagi tarsasagba valo bevitelet, koncesszioba adasat, megszerzeset es 
megterheleset illetden ertekhatartol fuggetleniil a Kepviselo-testiilet gyakorolja a 
tulajdonosi j ogokat.
25. § (3) Az ingatlanvagyon megszerzeserol, elidegeniteserol, megterheleserol, 
berbe- es hasznalatba adasarol valo dontes tekinteteben - ha jogszabaly maskent 
nem rendelkezik - a vagyontargy forgalmi ertekenek figyelembevetelevel
a) a mindenkori koltsegvetesi tdrvdnyben a versenyeztetesre megallapitott 
egyedi forgalmi ertekhatart el nem ero hasznositas eseten a 
vagyongazdalkodassal osszefuggo feladatokat ellatd bizottsag,
b) a mindenkori koltsegvetesi torvenyben a versenyeztetesre megallapitott 
egyedi forgalmi ertekhatart meghalado hasznositas eseten a Kepviselo-testiilet 
gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

• a mindenkori koltsegvetesi torvenyben a versenyeztetesre 
megallapitott egyedi forgalmi ertekhatart el nem ero esetben 
Bizottsag

• a mindenkori koltsegvetesi torvenyben a versenyeztetesre 
megallapitott egyedi forgalmi ertekhatart maghaladd esetben KT

XVI. keriilet

Budapest XVI. Keriileti Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 24/2009. (VI.25.) 
onkormanyzati rendelete az Onkormanyzat vagyondrol es a vagyontargyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorldsarol
16. § (3) A korlatozottan forgalomkepes vagyontargyak elidegeniteserol, ....



ertekhatartol fuggetlenul a Kepviselo-testulet dbnt.
18. § (1) Az dnkormanyzat uzleti vagyonanak hasznositasa:
a) a Kepviselo-testulet hataskdrebe tartozik:
aa) az onkormanyzati tulajdonu ingatlanok hasznositasa (kiilonosen 
elidegenites, hasznalatba adas, berbeadas) 40 millid Ft ertekhatar, vagy 4 millio 
Ft/evberleti dij felett;
b) a Gazdasagi es Penziigyi Bizottsag hataskdrebe tartozik a polgarmester 
egyetertesevel:
ba) az onkormanyzati tulajdonu ingatlanok hasznositasa (kiilonosen 
elidegenites, hasznalatba adas, berbeadas) 40 millio Ft ertekhatar, vagy 4 millio 
Ft/ev berleti dij alatt;

• Bizottsag: 40 millio Ft alatt
• KT: 40 millio Ft felett

XVII. keriilet

Budapest Fovaros XVII. keriilet Rakosmente Onkormanyzata Kepviseld- 
testilletenek 33/2013. (VIII. 29.) onkormanyzati rendelete Budapest Fovaros 
XVII. keriilet Rakosmente Onkormanyzata vagyondrol, a vagyonelemek feletti 
tulajdonosi  jogok gyakorldsdrol
23. § (1) Az dnkormanyzat korlatozottan forgalomkepes vagyona felett - a (2) 
bekezdesben foglaltak kivetelevel -az alabbi tulajdonosi jogokat a Kepviselb- 
testiilet gyakorolja:

• a) a korlatozottan forgalomkepes vagyonelem elidegenitese, tovabba a 
korlatozottan forgalomkepes vagyonelem tulajdonjoganak valtozasaval 
jaro (a tulajdonjog modosulasat vagy megszuneset eredmenyezb) egyeb 
dontesek meghozatala,

• b) a korlatozottan forgalomkepes vagyonelem atminbsitese,
• c) a Polgarmesteri Hivatal epulete kivetelevel a korlatozottan 

forgalomkepes vagyonelem 5 evet elerb vagy azt meghaladb idotartamu 
hasznositasa.

(2)A Varosfejlesztesi es Vagyongazdalkodasi Bizottsag dbnt az (1) es (3) 
bekezdesekben nem szabalyozott egyeb - tulajdonjogot nem erinto - tulajdonosi 
jogok gyakorlasa kerdeseben.
(3) A polgarmester gyakorolja a Polgarmesteri Hivatal epulete tekinteteben 
az (1) bekezdes a)-b) pontjaban nem szabalyozott egyeb - a tulajdonjog 
valtozasaval nem jaro - tulajdonosi jogokat.
(4) A tulajdonosi jogok gyakorlasara a vonatkozo torvenyi elbirasokkal 
osszhangban kerulhet sor.
24. § Az dnkormanyzat forgalomkepes vagyona felett a vagyonelem 
elidegenitese, tulajdonjoganak valtozassal, tovabba jelzalogjog, valamint 
elidegenitesi es terhelesi tilalom bejegyzesevel, jaro jogiigyletek eseten a 
tulajdonosi jogokat

1. a) 10 millio forint egyedi forgalmi erteket el nem erben a polgarmester,
2. b) 10 millio forint egyedi forgalmi erteket elerben, de 30 millio forint 

egyedi forgalmi erteket el nem erben a Varosfejlesztesi es 
Vagyongazdalkodasi Bizottsag,

3. c) 30 millio forint egyedi forgalmi erteket elerben, vagy azt 
meghaladoan a Kepviselo-testulet,

gyakorolja.
• Polgarmester: 10 millio Ft alatt
• Bizottsag: 10 es 30 millio Ft kozott
• KT: 30 millio Ft felett

XVIII. keriilet

Budapest Fovaros XVIII. keriilet Pestszentlorinc-Pestszentimre dnkormanyzat 
Kepviselo-testilletenek 15/2013. (V.31.) onkormanyzati rendelete az
Onkormanyzat vagyondrol, a vagyontdrgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorldsdrol szblo rendelete



26. § (2) A korldtozottan forgalomkepes vagyontargyak megszerzeserbl, 
elidegeniteserol, - ideertve a vagyon gazdasagi tarsasagba valb bevitelet is - a 
Kepviselo-testulet dont jelen rendelet30. §-aban foglaltak figyelembevetele 
mellett.
30. §(1) A Kepviselo-testulet hataroz a forgalomkepes ingatlan vagyon 
gazdasagi tarsasagba apportkent tbrtenb bevitele targyaban.
(2 ) Forgalomkepes ingatlan vagyon elidegeniteserol:
a) amennyiben a vagyontargy forgalmi erteke a brutto 5 millio forintot nem 
haladja meg, a polgarmester,
b) amennyiben a vagyontargy forgalmi erteke a brutto 20 millio forintot nem 
haladja meg, a Kepviselo-testiilet Tulajdonosi Bizottsaga, szukseg eseten a 
tulajdon targya, hasznositasi jellege szerint illetekes szakmai bizottsag 
velemenyenek kikereset kbvetden,
c) amennyiben a vagyontargy forgalmi erteke a brutto 20 millio forintot 
meghaladja, a Kepviselo-testiilet - az illetekes bizottsag elozetes velemenye 
alapjan - minbsitett tbbbseggel dont.

• Polgarmester: 5 millio Ft alatt
• Bizottsag: 5 es 20 millio Ft kozott
• KT: 20 millio Ft felett

XIX. keriilet

Budapest Fovdros XIX. Keriilet Kispest Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 
20/2018. (V.30.) onkormanyzati rendelete az dnkormdnyzat vagyondval vald 
rendelkezes szabdlyairol
8.§ (1) A tulajdonosi jogok gyakorlasaval kapcsolatos hataskbrbket:

• a) e rendelet,
• b) azok atruhazasat az bnkormanyzat kepviselo-testiiletenek szervezeti 

es mukbdesi szabalyzata tartalmazza.
Budapest Fovdros XIX. Keriilet Kispest Onkormdnyzata Kepviselo-testulete 
31/2014. (XI. 20.) onkormanyzati rendelete a kepviselo-testiilet es szervei 
szervezeti es mukodesi szabdlyzatardl
SZMSZ:
Tulajdonosi Bizottsag: „a dontest a forgalomkepes ingatlan es az ingo 
vagyonelemek atruhazasa tekinteteben, amennyiben annak forgalmi erteke a 
brutto 15 000 000,- forintot eleri, de a brutto 50 000 000,- forintot nem eri el” 
Polgarmester: a dontest az bnkormanyzat tulajdonaban levo ingo es ingatlan 
vagyonelem megterheleserbl, ha annak forgalmi erteke a brutto 15 millio 
forintot nem eri el,

• Polgarmester: 15 millio Ft alatt
• Bizottsag: 15 es 50 millid Ft kbzbtt
• KT: 50 millio Ft felett

XX. keriilet

Budapest Fovdros XX. keriilet Pesterzsebet Onkormdnyzat Kepviselo- 
testilletenek 22/2012. (V.22.) onkormanyzati rendelete az dnkormdnyzat 
tulajdonaban allo vagyonnal vald rendelkezes szabdlyairol
17. §A korlatozottan forgalomkepes vagyontargyak felett a tulajdonosi jogokat 
a) 25 millio forint forgalmi erteket el nem erben a Gazdasagi Bizottsag,
b) 25 millio forint forgalmi erteket elerben, vagy azt meghaladban a Kepviselo- 
testulet,
19. § (1) Az uzleti vagyon tekinteteben
a) 25 millio forint forgalmi erteket el nem erben a Gazdasagi Bizottsag,
b) 25 millio forint forgalmi erteket elerben, vagy azt meghaladban a Kepviselo- 
testiilet,

• Bizottsag: 25 millio Ft alatt
• KT: 25 millio Ft felett

XXL keriilet Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormdnyzat Kepviselo-testiiletenek 11/2012.
(V.3.) onkormanyzati rendelete az Onkormdnyzat vagyondrdl es a vagyona^



feletti tulajdonosi jogok gyakorlasdrol (Egyseges szerkezetben a 23/2012. 
(VII.04.) dr., a 10/2013. (III.06.) dr ., a 18/2013. (V.02.) dr, a 21/2013. (VL05) 
es a 44/2013. (XII.20.) onkormdnyzati rendelettel)
27. § (3) A korlatozottan forgalomkepes vagyon elidegemteserol a Kepviseld- 
testiilet dont.
(4 ) Uzleti ingatlanvagyon elidegemteserol, megterheleserol a Kepviseld-testiilet 
dont.

• KT dont ertekhatartol fiiggetlenul

XXII. keriilet

Budafok - Teteny Budapest XXII. keriilet Onkormdnyzata kepviselo-testiiletenek 
7/2012. (III.5.) onkormdnyzati rendelete az Onkormdnyzat vagyondrdl, a 
vagyontdrgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlasdrol
10. § (1) A korlatozottan forgalomkepes onkormanyzati vagyon ertekesitdset, 
gazdasagi tarsasagba vald bevitelet, megszerzeset es megterheleset illetoen a 
Kepviseld-testiilet gyakorolja a tulajdonosi jogokat, az illetekes szakmai 
bizottsag velemenyezese mellett.
11. Forgalomkepes § (3) Az ingatlanvagyon megszerzeserol, elidegemteserol, 
megterheleserol, berbe es hasznalatba adasarol vald dontes tekinteteben a 
vagyontargy 7. § szerinti ertekmeghatarozasanak figyelembevetelevel 
a) 20 millio forint ertekhatarig a polgarmester,
b) 20 millio forintot meghaladoan es 100 millio forint ertekhatarig
- a forgalomkepes vagyon megszerzeset, elidegeniteset es megterheleset illetoen 
a Penziigyi Bizottsag,
- a forgalomkepes vagyon berbe es hasznalatba adasat illetoen a Gazdasagi, 
Vallalkozas-es Turizmusfejlesztesi Bizottsag, 
a polgarmester egyetertesevel,
c) 100 millio forintot meghaladoan a Kepviseld-testiilet

• Polgarmester: 20 millio Ft alatt
• Bizottsag: 20 es 100 millio Ft kozott
• KT: 100 millio Ft felett

XXIII. keriilet

Budapest Fovaros XXIII.keriilet Soroksdr Onkormdnyzat Kepviselo-testiiletenek 
43/2011. (XI. 18.) onkormdnyzati rendelete az Onkormdnyzat vagyondrdl, a 
vagyontdrgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlasdrol
15. § (2) A tulajdonosi jogokat a Kt. gyakorolja, mely jogat a magasabb 
szintu jogszabalyokban, valamint a Szervezeti es Mukodesi Szabalyzataban 
meghatarozott modon atruhazhatja a polgarmesterre es bizottsagaira.
Budapest Fovaros XXIII.keriilet Soroksdr Onkormdnyzat Kepviselo-testiiletenek 
10/2021.(111.25.) onkormdnyzati rendelete a Kepviseld-testiilet Szervezeti es 
Mukodesi Szabdlyzatdrol
3. sz. melleklet 3.3.4. Dont netto 5.000.000.- forint ertekhatarig forgalomkepes 
onkormanyzati ingatlan es ingo vagyon tekinteteben a tulajdonost megilletd 
jogok (a polgarmester hataskorebe utalt iigyek, es a vagyonkezeldi jog 
ellenertekenek meghatarozasa kivetelevel) gyakorlasarol, jelzaloggal vagy 
barmely mas modon tbrtend megterheleserol.

• Bizottsag: 5 millio Ft alatt
• KT: 5 millio Ft felett


