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Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véIeményezi tr

Hatźlt o zati j av aslat a bizottsáe száméff a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őteqesztés

mestárwa|ź.sát.

Tĺsztelt Képviselő.testület!

1. Előzmények

A Képviselő-testĺilet a363lf006 (VIII.10.) szźtműhatźrozatźlban dontött aľról, hogy továbbra is fenn

kívánja taĺtani a Teleki téri piacot. Továbbá az Önkormányzat a Józsefuáros fejlesztéséľől szóló

gl20o7.(I.19.\ szÍmű önkoľmányzati rendeletében elhatĺározta,hogy áta|akitja a Teleki téľi piacot és a

hozzátartoző parkot.

A Képviselő-testtilet a72l20I1. (II. 17.) szźlműhatározatźtban elfogadta a Teleki téri piac pä|yázati

felhívását és a rekonstľukció részletes költségvetését.

A Képviselő-testiilet a 92/f011' ([I.3.) szétműhatározatttban elfogadta a módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt pźt\yźľ;ati felhívást és a hiľdetmény feladási hataľidejét 20II. maľcius ll-re
módosította. A pá|yázatbonüásra 201i. május 19-én 13.00 órakoľ keľült sor a Józsefuarosi

ÖnkormányzatI' eme|et 116. sz. helyiségében. Haüáľidőre 1 db pá|yźaat került benýjĺásra a LIDL

Magyarország Keľeskedelmi Betéti Táĺsaságtól. A megajĺánlott vételrár összege bruttó 375 000 000 Ft.
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A Képviselő-testiilet 268lf0ll. (u. |6.) szźműhatározattlval eľedményesnek nyilvttnitotta a Teleki

téľi piac -ingatlanértékesítés cimti páJlytnati e|járást és a pá|yźnat nyeľtesének a LIDL Magyarcrszág

Kereskedelmi Betéti Társaságot nyilvĺánította. Az adásvételi szerződés megkötésre került.

2. Telekĺ téri piac illemhelye

A volt Teleki téľi piacon található illemhely a Fővarosi Csatornáaási Miĺvek Zrt. (FCSM Zrt.)

tulajdonában áů| és az FCSM Zrt. az tizemeltetóje is. Az új piac megépítéséhez fontos a felépítmény

tulajdonjogánakmegszerzése, melynek érdekében a Polgármesteri Hivatal több Ĺárgyalást is folytatott

az FCSM Zrt-ve|, Az egyeztetések eredményeképpen az FCSM Zrt. hozzź$źru|ásźt adta ahhoz, hory

az illemhely a Teleki téri piac onkoľmányzat beruhźaásában töľténő átépítése soľán, kártalanítás

fizetése ellenében elbonĹásra keľüljön. Akárta|anitźls összegét az igazságtrlgyi szakértó 5 676 662 Ft +

Áfa <ĺsszegben állapította meg. A kifizetéshez költségvetési fedezet binositása sziikséges. A
káľtalanítási megállapodéstazelőterjesztés 7. számű melléklete tarta|mazza.

Az FCSM Zĺt. snJkségesnek taľtja a VIII' keľtiletben továbbľa is illemhely működtetését, melynek

atapján a Hivatal a Magdolna Negyed Program II. keretében a Máýás téľen megépítésre került

illemhelyet javasolta. Az FCSM Zrt. az illemhelyet megtekintette és kisebb módosítasokkal

megfelelőnek ta|tl|ta. Üzemeltetési szerzőđés keľetében az FCSM ZrÍ. vá||a|ja, hogy 25 éven át

üzemelteti az illemhelyet és ez idő alatt a ľendeltetésszeriĺ hasnlźiatra alkalmas állapotban tĄa,
műszaki źij1agát karbantaľtĺíssal biztosítja. Azllzemszerű műkĺjdést folyamatosan fenntaľtja, naponta

legalább 06.00-18.00 őréńg tartő nyitvataľĺási idóvel. Az Önkoľmáĺyzat az lizeme|tetési jogot az

igazsźęugyi szakértő áita|megźi|apított 5 765 583 Ft + Áfa egyszeri megváltási díj ellenében biztosítja

azIJzeme|tető részére. Azuzemę|tetési szerződéstaz e|őterjesztésZ. szźmű melléklete tarta|mazza.

Az illemhely FCSM Zrt. részére ttjrténő áúadásáů:loz szükséges mellékvízmérő és elektromos mérőóra

kialakítása és a falfelületek festése az FCSM Zrt-nek megfelelő minőségben, továbbá automatą

pénzbedobással miíködtethető beléptető rendszer kialakítása a 3 db bejarati ajtőn. Az átalakítások

költsége vérhatőanz 000 000 1.1 + Áfa, melyhez költségvetési fedezet biztosítĺása szükséges.

3. Telekĺ téľĺ piac csatornahálőzata

A volt Teleki téripiac a|attta|źůható csatoľnahá|őzat egy része az FCSM Zrt.kizźrő|agos tulajdonjogát

képezi. Az onkoľmáĺyzat kezdeményezésére, az FCSM Zrt. hozzź|źtru|ását adta ahhoz, hogy

közcsatornák a Teleki téľi piac onkoľmányzat beruhźnásátban tö,ľténő átépítése miatt, kźlrtalanÍtłís

fizetése ellenében, elbontasra kerüljenek. A kártalanítás összege az FCSM Zrt. konyveiben szereplő

nettó könyv szerinti éľtéken 1 l54 48l Ft + Áfa. A kifrzetéshez költségvetési fedezet biztosítása

szükséges. Akárta|anítási megállapodtst az előterjesztés 3. számű melléklete tarta|mazza.

A Budapest VIII. kerület, orczy itti 35|23111 he|yrajzi szźlmű (Teleki téri piac), 3795 m2 alapterületű

ingatlannak kizárő|agos tulajdonosa a Józsefuárosi onkormányzat. Az ingatlan a|alt az FCSM Zľt.

tulajdonában lévő és źita|aüzemeltetett szennyvíze|vezető töľzscsatoľnata|á|hatő. Az FCSM Zrt-ve|

lefolýatott tĺárgyalások a|apjénjavasoljuk az FCSM Zrt. tliajdonát képező közcsatoľna zavarta|an,

folyamatos üzemeltetése céljából hattrozat|an időre szóló vezetékjogot biztosítását 441 mf

alapterületen. A vezetékjog alapítĺása 1 154 481 Ft + Áa ellenében történik, melyet az FCSM Zrt. a

Józsefuárosi onkormányzat részére megfizet. A Vezetékjog a|apitźłsźlľa vonatkoző szerzódést az

előterj e sĺés 4 . szźtmű m el léklete tarta|mazza
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Az önkormányzatakárta|anítrás miatt kifizetett összegek źlfźtjátnem igényelheti vissza, de az illemhely

további kialakításaľa eső áfa visszaigényelhető, ennek következtében további |.328,4 e Ft fedezet

szükséges.

A Képviselő-testtilet döntése a helyi önkoľmányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. s Q)
bekezĺĺésén, valamint a3712003. (V[.07.) önkoľmányzati ľendelet 2. s (2) bekezdésén alapul.

A fęnt leírtak a|apján az a|ábbihatźrozatijavaslatokat teľjesztem elfogadásra a T. Képviselő-testtilet

elé.

Hatźrozati javaslatok

A Képviselő.testület úgy dłint' hogy

1. elfogadja a volt Telekĺ téľi piacon (hľsz.: 35123111) található Főváľosi
Csaioľnázásĺ Művek Zľt. tulajdonában álló ĺllemhellyel kapcsolatos káľtalanítási
megállapodást és felhatalmazza a polgáľmestert a megállapodás aláírálsáľa és a

káľtalanításból eľedő 5 676 662Ft + Afa iĺsszeg megfizetéséľe.

Felelős : polgáľmester

Hataridő: 2012. ápľilis 30.

2. elfogadja a Mátyás téľen taláübatő nyilvános ĺllemhelyre vonatkozó Főváľosi
Csatoľnázási Művek Zrt-vel kötendő 5765 583 Ft + Afa iisszegíĺ iizemeltetésĺ

szerződést és felkéľi a polgáľmesteľt a szerződés aláíľására.

Felelős : polgĺĺrmester

Hataľidő: 2012. április 30.

3. elfogadja a volt Teleki téľi piac (hrsz.: 35L23l1l) alatt található
csatoľnahá|ónatta| kapcsolatos káľtalanítási megállapodást és felhata|mazza a

polgáľmestert a megállapodás a|áirálsáľa és a káľtalanításból eľedő tI54 481 Ft
+ Afa iisszeg megfizetésére.

Felelős : polgáľmester

Hatátiďő: f0 12. április 3 0.

4. elfogadja a volt Teleki téľi pĺac (hľsz.: 35123|1I) alatt ta|áihatĺó Főváľosi
Csatoľnázási Művek Zrt. fu|ajdonában álló szennyvízvezetó ttiľzscsatoľnával
kapcsolatos vezetékjog alapításáľa vonatkoző szerződést és felhata|mzzza a

polgáľm es furt a vezetékj o g alapításáľa vonatkoz ő szerző dés aláíľására.

Felelős: polgáľmester

Hatríriđő: 2012. április 30.

5. felkéľi a polgármesteľto hogy gondoskodjon a Mátyás téľen ta|áihatő illemhely

áta|akításáln ak elvé gezteté s éľő l m aximum nettő 2 0 0 0 eFt ö s sze gh atá ľĺ g.

Felelős: polgáľmester

Hataľidő: 2012. május 15.
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xhatározat 1-2. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat bevételi 11605 cím
intézményĺ miĺkiidési bevétel e|őirányzatát 7.322,3 eFt.tal a kĺadás 11605 cím
d olo gi e|őir ány zatált 7 .209,4 eFt.tal m e gem eli.

a határozat 3.4. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat bevételi 11605 cím
felhalmozási előirányzatáú |.154,5 eFt.tal, műkiidési bevétel e|őirányzatát 311,7

eFt.tal és a kiadás 11605 cím dologi e|őirányzatáút.466,2 eFt.tal megemeli

ahatärozat 1.4 és az 5. pontjában foglaltak mĺatt az onkoľmányzat 11107.01 cím
Műktidési cél és általános taľtalék - Általános taľtalék . előirányzatát 3.755,5

eFt.tal cstikkenti és a kiadás 11ó05 cím felújítás előirányzatáń 2.540 eFt.tal' a

dologi _ áÍabeťwetés - e|őirányzatáú |.328,4 eFt.tal megemeli.

felkéľi ^ 
Polgármestert, hogy ^ 

kiiltségvetésľől sző|ő ľendelet kiivetkező
mĺódosításá nź.1- a határozatban fo glaltakat vegye figyelembe.

Felelős : polgáľmesteľ

Hatáľidő: a20|2. évi költségvetés következő módosítása

A dłintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Stratégiai Tanácsadó Iroda

Budapest, 20|f. április 05.

polgáľmester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

7.

9.

ín
I
Máté

nevében és meebíásábólI -{l/ t/-/ trJy{r
Dr. Mészaľ Erika

;fr
aIjegyző
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Kárta|anítási megál lapodás

ame|y |étrejött egyréSzről a Budapest Főváros Vll|. Kerrilet Józsefvárosi
onkormányzat (székhe|ye 1082 Budapest, Baross u. 63-67., törzsszáma:735715,
adoszáma:15735715-2-42, statisztikai számjele: 15735715-8411-321-01,
bankszámlaszáma'. 141oo309-10213949-01000006, képvise|i: Dr. Kocsis Máté
po|gármester) a továbbiakban: önkormányzat,

másrészről a Fővárosi Gsatornázási Míivek Zártkórűen Műkódő
Részvénytáľsaság (székhe|ye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u, 4., cégjegyzék
száma: o1.1o-o42418, adószáma.. 10893850-2-44, statisztikai számje|e: 10893850-
37oo-1 14-01, bankszám|aszáma: 10102093-04853203-00000009, képvise|i: Palkó
György vezérigazgató, Dr. Medovárszki Éva á|talános vezérigazgató-helyettes), a
továbbiakban: FGSM zrt., (ketten együttesen: fe|ek) között, a mai napon, az a|ábbi
feltéte|ek szerint.

1. A fe|ek tényként rögzítik, hogy a Budapest Vlll. kerrileti Teleki téren áIló
nyitvános i|lemhely az FCSM Zrt. kizárő|agos - ingat|an-nyi|vántartáson
kívü|i - tulajdonát képezi.

2. Az Önkormányzat kezdeményezésére, az FCSM Zrt' ezÚton hozzájárulását
adja ahhoz, ńogy az 1, pońtban írt i||emhe|y a Teleki tér Önkormányzat
beruházásában torténő átépítése során, kártalanítás fizetése el|enében
elbontásra kerĺ.i|jön.

3' Az onkormányzat vállalja, .hogy az igazsá,g.ggý szakértő á|tal megá||apított
5.676'662,. Ft + AFA, azaz otmi|lió.hatszázhetvenhatezer.
haHzázhatvankét forint + Árł káńa|anítást fizet az FCSM Zrt-nek.

4' pE. onkormányzat vá||a|ja, hogy a 3. pontban írt kártalanítást a jelen

megá|lapodás a|áírását követő 15 napon be|ü| kifizeti az FCSM Zrt-nek, az
FcsM Zĺ1, á|tal kiállított számla alapján.

5. Az i||emhely átadására a kártalanítás igazo|t rendezését követő 5 napon belü|

kerü| sor.
6' Az FCSM Zń' kije|enti, hogy a megál|apodás tárgyát képező épÜlet per-, teher-

és igénymentes, harmadik személynek nincs olyan joga, ame|y az i|lemhely
tebontását bármilyen formában akadályozná.

7. A je|en megállapodásban nem szabá|yozott' kérdések tekintetében a Ptk. és a
polgárĺjog vonatkozo szabá)yai az irányadók.

Je|en megál|apodás megkötéséhez a Józsefuárosi tnkormányzat Képvise|ő.
testÜtete ........ .... számú határozatáva| hozzájárult. Jelen megállapodás készül
2 o|da|on 5 egymássa| egyezó példányban, me|yet a felek elo|vastak, értelmeztek, és
mint akaratukkal m i ndenben megegy ezőt jőv áhagyó|ag írták a|á.

Budapest,2012.

Budapest Főváros V||l. kerület
Józsefuárosi Ö nkormányzat

képvise|etében

dr. Kocsis Máté

po|gármester

Fővárosi Csatornázási Művek

Záĺtkörűen Műkodő

Részvénýársaság



Jogi szempontbó| ellenjegyzem:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábó|

dr. Mészár Erika
a|1egyzó

Fedezet: ... dátum: Budapest, 2012,
PénzÜgyi|eg e|lenjegyzem:

Páris Gyu|áné
pénzü gyi Ĺigyosztá|yvezető
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uiemelľETÉst szERzŐDÉs

amety |étrejött egyrészrő| a Budapest Főváros Vlll. Kerri|et Józsefvárosi
onkormányzat (székheIye 1082 Budapest, Baross u. 63-67., törzsszáma:735715,
adőszáma:1sĺesz15-2-42, statisztikai számjele: 15735715-8411.321-01,
bankszám|aszáma: 141oo3o9-10213949-01000006, képviseli: Dr. Kocsis Máté
po| g ármester) a továbbiakba n : 

.on 
kormá nyzat,

másrészről a Fővárosi Csatornázási Míivek Záťlkorűen Műkódő
Részvénytársaság (székhe|ye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4., cégjegyzék
száma: ol-lo-oąz418, adoszáma:10893850-2-44, statisztikai számjele: 10893850-
37oo-1 14-01, bankszámlaszáma: 10102093-04853203-00000009, képviseli: Palkó
Gyorgy vezérigazgató, Dr. Medovárszki Éva álta|ános vezérlgazgató-helyettes),:
FCSM Zrt., mint üzeme|tető, a továbbiakban Üzeme|tető
(ketten együttesen: felek) között, a mai napon, aza|ábbi feltételek szerint.

1. A szerződés tárqva: Budapest Vtlt. kerúlet Mátyás téri nyilvános illemhely
územeltetési jog biztosítása, rizeme ltetése.

1.1.pŽ. Önkormányzat kije|enti, hogy a megál|apodás tárgyát képező i|lemhely

épÜ|et per-, teher- és igénymentes, harmadik személynek nincs o|yan jogal

ame|y az il|emhely üzemeltetésre átadását bármi|yen formában akadá|yozná
Jelen szerződést az Önkoĺmányzat az illemhelyek működésének biztosítása
céljából köti.

1.2'Aę.Önkormányzataz i|lemhe|yetazÜzeme|tető által megtekintett á||apotban,
és je|en szerződés 1. számú meIlékletét képező, az átadáskori á||apotot

rögzíto mĹiszaki |eírásban szerep|ő berendezésekkel és fe|szerelésekke| adja
át az üzemeltetónek.

1.3. Üzemeltető tudomásu| veszi és elfogadja, hogy a nyilvános i||emhe|y

Budapest Józsefuáros Magdolna Negyed Program l|. integrá|t szociális típusú
városrehabilitációhoz az Eurőpai Unió által nyújtott támogatásból létesü|t, és
a válla|t 5 éves fenntartási időszak alatt a Támogató nevében eljáró Pro
Régió Közép-Magyarországi Regionális Fej|esztési Ügynökség jogosu|t a

|étesítmény működését e||enőrizni.

1' .Üzeme|tető a szerződés a|áírásának időpontjában rendelkezik a megbízás
tárgyát képező tevékenység végzésére jogosu|tságga|' Ha
jogśzabá|yváltozás e|őírja, a fent em|ített, - továbbá minden más, az
uz-emeltetéshez szÜkséges - hatósági engedélyt beszerez, melyhez
felhaszná|ja meghatalmazásként a jelen üzeme|tetési szerződést.

1'S.Fe|ek je|en szerződést 2012. május í.től kezdődő 25 év határozott
időtartam ra,2037. április 30.ig tańó időszakra kotik.

2. Az Územeltetési ioq ellenértéke:

A szerződő felek megátlapodnak, hogy az Önkormányzat az üzeme|tetési jogot

az igazságljgyi szakéřtő á|tal megáIlaýtott 5.765.583.. Ft + ÁFA, azaz otmi||.ő.



hétszázhatvanĺitezer.ĺitszáznyolcvanhárom forint + AFA egyszeri megvá|tási
d íj e| |e nében b iztosítj a az Üzemeltető részé re.

Az Uzeme|tető vá|la|ja, hogy fenti összeget a je|en megállapodás a|áírását követo
15 napon be|ü| kifiżeti az Önkormányzatnak, az Önkormányzat á|ta| kiá||ĺtott

szám|a alapján.
Az i||emhe|y üzemeltetésre átadására fenti összeg rendezését kovető 5 napon
be|ü| kerÜl sor.

3. Az Územe|tető fe|adatai:

3.1. Üzemeltető fe|adata a nyi|vános i||emhelyet a jogszabályok keretei között a
rende|tetésszerű használatra alkaImas ál|apotban szinten tartani, annak
műszaki á|lagát karbantartással biztosĺtani. A szerzódő felek rögzítik, hogy az
iIlemhe|y épiileten lévő un. ,,zö|dtető'' kertészeti gondozásárő| az Önkormányzat

- a park fenntartása keretében - gondoskodik.

3.2. Koteles az Üzemszerű műkodést foIyamatosan fenntartani, naponta |ega|ább
06.00-18.00 oráig tartó nyitvatartási időve|. A felek a nyitvatartási időrő| je|en

szerződés módosĺtása nélkü| jogosu|tak egyeztetni. Hiba esetén a
hibae|hárĺtást annak bejelentését kovetően a technikai|ag lehetséges |eg-

rövidebb időn belÜl megkezdeni, a műszaki szukségszerűség és lehetőség
szerint befejezni. A hibabejelentés |ehetőségeirő| az i||emhe|yen tájékoztatást
köte|es kozzétenni' Az uzeme|tető biztosítja az i|lemhelyek értékmegőrzését,
fej|esztését, és szÜkséges fe|újítását, me|y ráfordításait idegen ingat|anban

töńénő ráford ításként aktivá|ja.

3.3. Üzeme|tető köte|es az iIlemhe|yet annak a technikai, i||etve technológiai
lehetőségek adta korlátain be|ül optimá|isan Ĺjzemeltetni, napi gyakoriságga|

takarítani.

3.4. Üzeme|tető kote|es a tevékenységéve| esetlegesen okozott vagyoni és egyéb
károkért helyt ál|ni. Az etemi kárból, |opásbó|, szándékos rongálásból
bekovetkező meghibásodásokat, működési zavarokat saját költségén köte|es

elhárítani.

3.5. Üzemeltető a je|en szerződésben szerep|ő i||emhe|yek üzemeltetésééľt kÜ|ön

díjat nem számíthat fel, az Üzeme|tető az uzemeltetést a saját koltségén végzi'
AzÜzeme|tető FCSM Zĺl' az a nyi|vános i||emhely Üzemeltetéséért az i||emhely

használóitó| maximum az FCSM Zrt. áJta| Üzeme|tetett más fővárosi nyi|vános

i||emhe|yek haszná|ati díjával azonos mértékű haszná|ati díjat jogosu|t szedni,
me|y d,ljak az uzemeltet bevételét képezik. Az il|emhely haszná|atáért befo|yt

ossźegŕol az Üzeme|tető az Önkormányzat fe|é e|számo|ási köte|ezettségge|

nem tártozik' Ac. Üzemeltető feladata gondoskodni a díjak beszedésérő| saját
hatáskörben. Az ehhez szükséges szemé|yi és eszközá|lományt saját maga
biztosítja, és kö|tségei közt e|számolja.

3.6. Az uzeme|tető vállalja, hogy minden év december 31-ig írásban tĄékoztat1a az
Önkormán yzatot az i||em helyek aktivá|t beru házásai aktuá|is értékéről.



3'7. Az Üzeme|tető válla|ja, hogy az üzemeltetés során a ve|e közvetlen vagy
közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fé|ként - klzáro|ag természetes
személyek vagy át|átható szervezetek fognak részt venni.

4. A szerződés módosítása. meqszűnése.

4'1. Felek rögzĺtik, hogy a szerződés bárme|yik fél kérésére felü|vizsgá|ható, a fe|ek
kozös megegyezéséve| csak írásban modosítható.

4.2' Az uzemeltetési szerződés megszűnik
- a szerződésben meghatározott idő |ejártával
- az Üzemeltető jogutód nélkÜli megszűnéséve|
- azi||emhely épijletének megsemmisü|ésével (lehetetlenü|és),
- bárme|yik fé| részérő| történő rendkívĹl|i felmondásáva|' Az üzemeltetési

szerződés feĺmondásának joga a fe|eket csak a másik fé| sú|yos
szerződésszegése esetén i||eti meg. Súlyos szerződésszegésnek
minősÜl:

Üzeme|tet ő részérő| kÜ lönösen :

- a je|en üzeme|tetési szerződésben vá||alt kötelezettségeit tartósan és
írásbe|i felszólítás el|enére sem teljesíti. A felek tartósnak azt a
kötelezettségmu|asztást tekintik, amelyet az FCSM érdekkörében
fe|merült ok okozott és 90 nap időtartamnál hosszabb ideig á|| fenn.

- Ha az illemhe|yet nem nyi|vános i||emhely cé|jára használja.

4,3. Az Önkormányzat kár7alanítás né|kÜ| és azonnali hatál|ya| fe|mondhatja a

szerződést, ha a nemzeti Vagyon hasznosításában részt vevő bárme|y _ az
Üzemeltetővel közvet|en vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fé|

- szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését
követően beállott kortl|mény fo|ytán már nem minősü| át|áthato szervezetnek. A
2011' évi cXcV!. törvény 3. s (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható
szervezet tu|ajdonosi szerkezetében a 3.s (1) bekezdés 1. pontjátó| eltéro
változást a nemzeti Vagyon hasznosítására a hasznosítóval közvet|enü|

megkotött szerződésben a hasznosĺtásba adót megillető, valamint a (11)

bekézdés c) pontjában meghatározott személyekkel kötött szerződésekben a
hasznosításba adóval közvet|en jogviszonyban álló szemé|yt megiI|ető

rendkívilIi fe|mondási okként rögzíteni ke|l.

5. Eqvéb rendelkezések:

5.1.AE' Üzemeltető úgy nyi|atkozik, hogy a nemzeti vagyonról szó|ő 2011, évi

cxcvl. Törvény szerinti át|átható szervezetnek minősÜl.

5'2. A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk., a nemzeti
vagybnró| szó|ó 2011' évi CXCV!. torvény, az onkormányzati törvény és a
h atá |yos j og szabá lyok vonatkozó re nde I kezései az irány adok,

5.3. FeIek megá||apodnak, hogy a vitás kérdéseket egymássa| együttműködve, egy-
más közt 

-próbá|ják rendezni, nem rend ezhető vita esetére a Pesti Kozponti
kerÜ|eti Bíróság i||etőségét ismerik el.



Jelen szerződés megkötéséhez a Józsefuárosi Önkormányzat Képvise|ő.testü|ete
.... számú határozatáva|hozzĄáru|t. Jelen szerződés készÜl 4 oldalon 5

egymássa| egyező pé|dányban, me|yet a fe|ek e|o|vastak, értelmeztek, és mint

akaratukka| mindenben mege gyezőtjóváhagyó|ag ífták a|á.

Budapest, 2012.

Budapest Főváros Vlll. kerü|et
J ózsefu á ros i Ö n kor mány zat

képviseIetében

dr. Kocsis Máté

polgármester

Jogi szempontból e|lenjegyzem:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábó|

dr. Mészár Erika
aljegyzó

Fedezet: .... dátum: Budapest,z01z'
Pénzügyi|eg e||enje gYzem|

Páris Gyu|áné
pénzĹigyi ügyosztáIyvezető

Fővárosi Csatornázási MĹĺvek

Zártkoruen Működő

Részvénytársaság
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Kártalanítási megá|lapodás

ame|y létrejott egyrészrő| a Budapest Főváros V|||. Kerrilet Józsefuárosi
önkormányzat(székhelye 1082 Budapest, Baross u' 63-67., törzsszáma:735715,
adószáma:15735715-2-42, statisztikai számjele: 15735715-841 1-321-01,
bankszám1aszáma: 141oo309-10213949-01000006, képvise|i: Dr. Kocsis Máté
pol g á rmester) a tovább iakban : ö n ko rmányzat,,

másrészrő| a Fővárosi Gsatornázási Művek Zär|korűen Műkđdő
Részvénytársaság (székhe|ye 1087 Budapest, Asztalos Sándor U' 4', cégjegyzék
száma: o,l-lo-oąz41 8, adoszáma.' 1 0893850 -2-44, statisztikai számje|e: 1 0893850-
37oo-114-o1, bankszámlaszáma: 10102093-04853203.00000009, képvise|i: Pa|kó
Gyorgy vezérigazgató, Dr. Medovárszkt Éva á|talános vezérigazgató-he|yettes), a

toVanuiatban: FGSM Zrt., (ketten egyÜttesen: felek) közott, a mai napon, az a|ábbi
feltételek szerint.

1. A feIek tényként rogzítik, hogy a Budapest Vl||. kerü|eti 35123110 és
35123t11 hrsz-ú ingatIanok alatt |évő, a je|en szerződés elválaszthatat|an
mellék|etét képező vázrĄzon zĺild színneIjel<ilt k<izcsatorna.szakaszok (a

továbbiakban: közcsatornák) az FCSM zÍt' kizáró|agos ingatlan-
nyi|vántartáson kívÜ|i - tu|ajdonát képezi.

2. Az Önkormányzat kezdeményezésére, az FCSM Zrt. ezÚton hozzĄáru|ását
adja ahhoz, hogy az 1. pontban körĹl|írt k<izcsatornák a Te|eki tér
ońkormányzat beruházásában történő átépítése miatt, káńalanítás fizetése
ellenében, elbontásra kerü|jenek.

3. Az Önkormányzat vá|lalja, hogy az 1. pontban írt közcsatornák nettó könyv
szerinti értékét 1.154.481,- Ft + AFA, azaz Egymillió.százótvennégyezer-
négyszáznyo|cvanegy forint + ÁpR összeget kártalanításként megfizeti az
FCSM Zrt-nek.

4. Aę. Önkormányzat vá||a|ja, hogy a 3. pontban írt kártalanítást a jelen

megá||apodás a|áírását követő 15 napon be|ül kifizeti az FCSM Zrt-nek, az
FcsM Zĺt. álta| kiá||ított szám|a a|apján.

5. Az kozcsatornák bontásra történő átadására a kártalanítás igazo|t rendezését
követő 5 napon belĹi| kerijl sor.

6. Az FCSM Zrt. kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező közcsatornák per-,

teher- és igénymentesek, harmadik szemé|ynek nincs o|yan joga, ame|y

e|bontását bármilyen formában akadá|y ozná,
7. A je|en megállapodásban nem szabá|yozot. kérdések tekintetében a Ptk. és a

polgárijog vonatkoző szabá|yai az irányadók.

Je|en megállapodás megkötéséhez a Józsefuárosi Önkormányzat Képvise|ő-
testÜ|ete
2 o|da|on 5 egymássa| egyező példányban, melyet a fe|ek e|o|vastak, érte|meztek, és
mint akaratukka| mindenben megegyezőt jőváhagyólag írták alá.

Me|léklet: 1vázrĄz
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dr. Kocsis Máté

poIgármester

Zártkörűen Működő

Részvénýársaság

Jogi szempontbol ellenjegyzem:
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Fedezet: .. dátum: Budapest, 2012'
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Vezetékiog alapítására vonatkoző szerződés

ame|y létrejött egyrészrő| a Budapest Főváros Vlll. Kerri|et Józsefvárosi
önkormányzat(székhe|ye 1082 Budapest, Baross u.63-67., törzsszáma:735715,
adószáma:lslesĺ15.2-42, statisztikai számjele: 15735715-8411-321-01,
bankszám|aszáma: 141oo3o9-10213949-01000006, képvise|i: Dr. Kocsis Máté
po|gármester) mint tu|ajdonos, a továbbiakban: Tulajdonos,

másrészrő| a Fővárosi Gsatornázási Művek Zártkĺ5rűen Műkddő
Részvénytársaság (székhelye 1087 Budapest, Asztalos Sándor U' 4., cégjegyzék
száma.. ol-lo-oąz41 8, adoszáma.. 1 0893850.2-44, statisztikai számje|e: 1 0893850-
37oo-1 14-01, bankszám|aszáma: 10102093-04853203-00000009, képvise|i: Pa|kó
György vezérigazgató, Dr. Medovárszki Éva á|talános vezérigazgató-he|yettes), a
toVauoiarban: FGSM zrt., mint a vezetékjog jogosu|tja (ketten együttesen: felek)
között, a mai napon, aza|ábbifeltéte|ek szerint.

1, A felek tényként rögzítik, hogy Tulajdonos kizáró|agos ty|ajdonosa a
BudapestV|Il'kerri|et35123l11he|yrĄziszámú3795
ingatlannak (a továbbiakban ingatlan), ame|y a|att az FcsM Zrt. tu|ajdonában
leúo es á|ta|a üzeme|tetett szennyvíze|vezetó törzscsatorna (a továbbiakban:
k<izcsatorna) ta|á|ható.

2' A fe|ek közos megá|lapodása a|apján Tu|ajdonos az FCSM zrt' tulajdonát
képezó közcsatorna zavarta|an. folyamatos Üzemeltetése céljából, a mai
nappal kezdődően, ezúton határozat|an időre szóloan vezetékjogot biztosĺt az
FcsM zÍ1. részére, a jelen szerződés elvá|aszthatatlan részét képezo
vá |tozási vázrĄzon beje|olt nyomvona |on, 441 m2 a|apterÜ leten.

3. A Felek megá||apodnak abban, hogy a 2. pontban írt vezetékjog a|apítása
1.154.481,. Ft + ÁFA, ' azaz Egymillió-száz<itvennégyezer.
négyszáznyo|cvanegy forint + ÁrR e||enében történik.

4. Az FCSM Zrt. vá||a|1a, hogy a 3. pontban írt összeget a jelen szerződés
a|áirását követően, a Tu|ajdonos által kibocsátott számla kézhezvéte|étől
számĺtott 30 napon be|ül kiegyenlíti.

5. A vezetékjog automatikusan megszűnik, amennyiben az FcsM Zrt. a

Tu|ajdonossai egyetértésben az ingat|an alatt húzódó közcsatornákat
bármi|yen okból vég|egesen megszÜnteti.

6. A Fe|ek tudomássa| bírnak arró|, hogy az 1 . pontban körülírt ingat|ant az a|ábbi
terhek terhelik:

- vezetékjog 9 m2 terÜletre {ogosultja: ELMŰ Há|őzati Kft. 1 132 Budapest,
Váci út 

-7ż-74., 
cégjegyzékszáma: 01-10-041683 adószáma: 10625790-2-

44, statisztikai számjele: 1 06257 90-1920-1 1 4.0 1).

7, A Tu|ajdonos k.lje|enti, hogy az 1. pontban körulírt ingat|an a 6. pontban írtakat

|eszámĺtva, per-, teher- és igénymentes, más szemé|ynek Vagy szervnek nĺncs
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o|yan igénye vagy jogosítványa, ame|y a vezetékjog a|apĺtását bármi|yen
formában gátolná, vagy akad á|yozná'

8. Tu|ajdonos ezúton feltét|en és visszavonhatatlan hozzĄárulását adja ahhoz,
hogý az FoSM Zrt' a javára szó|ó vezetékjogot az ingat|an-nyilvántańásba
bejegyeztesse.

9. A fe|ek kije|entik, hogy az FcsM Zĺt' Magyarországon bejegyzett gazdálkodó
szervezet, e||enÜk felszámolási Vagy csődeljárás nincs folyamatban,
szerződéskotési jogukban kor|átozva nincsenek.

10. A je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdések tekintetében a Ptk. és a
polgárijog vonatkozo szabályai az irányadók'

Je|en szerződés megkotéséhez a Józsefvárosi Önkormányzat Képvise|ő-testÜlete
.... számú határozatáva|hozzĄáru|t. Je|en szerződés készül 2 oldalon 5

egymássa| egyező példányban, melyet a fe|ek elo|vastak, érte|meztek, és mint

akaratukka| mindenben mege gyezőtjóváhagyó|ag írták a|á.

Melléklet: változási vázrĄz

Budapest, 2012.

Tulajdonos
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dr. Kocsis Máté

po|gármester

Jogi szempontból e||enjegyzem:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Fedezet: .... dátum: Budapest,z012.
Pénzügyi|eg e|lenje gyzem|

Páris Gyu|áné
pénzĺ.j gyi Ĺl gyosztá lyvezető

Jogosult

Fővárosi Csatornázási Művek

Záĺtköruen Működő

Részvénytársaság
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