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Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véIeményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véleményezi
Hatźr ozati j av aslat a bizottság szźtmár a:

A Viĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesz-
tés megtaľgya|ását.

Tisztelt Képvise|ő.testiilet!

MagyaľoľszágOtszággyűlése a jrírások kialakításaľól, valamint egyes ezzel osszefiiggő tcirvé-
nyek módosításáľól sző|ő 2012. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Jaľás-torvény) úgy
rendelkezett, hogy a telepiilési ĺinkormĺĺnyzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga,
amelyek a jogszabźůy tita| meghatźlrozott, átvéte|re kerĹilő á,Ilanígazgatási feladatok ellátását
biztosítjfü,2013. jayuár |-jén a Magyaľ Áĺam ingyenes haszntiatába kerül. A Jaľás-töľvény
a|apján a Magyar Allam ingyenes hasznźiatába keľülő vagyon vagyonkezelője a használati
jog keletkezésével egyiđejűleg a törvény eľejénél fogva a fővárosi és megyei kormányhivatal
lett. A Járás-törvény értelmében az ingyenes haszĺá|ati jog a|apításźůloz kapcsolódó feladatok
végrehajtástnak rész|etkérdéseit a települési önkormányzatok polgármesterei, valamint a fő-
városi és megyei kormrínyhivatalok koľmiínymegbízottai ktĺztjtt megkötĺitt megállapodás ren-
đezí.
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A Képviselő-tęstület 34512012. (X.18.) sz.haÍźtrozatźtbarl dĺjntött a VIII. kerületi (aľási) hiva-
talkialakításával kapcsolatban a Koľmanyhivatallal megkötendő megállapodás főbb tartalmá-
ró1, érintve az átadanđó ingatlanok és ingóságok, szerzódésállomany, személyi és álláshelyek
körét is. A Képviselő-testĹilet a hivatkozott hatérozatában fęlkéne a polgáľmestert, hogy ké-
szítsen beszámolót a Budapest Fővaľos Kormanyhivataláva| a VIII. kerĹileti hivatal kialakítása
tárgytharlmegkötcittmegállapodástarta|mźrő|,

Tájékońatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Képviselő-testiilet á|tal e|fogađott megál-
lapodás szövegében az aláításig a megállapodás főbb tartalmtú. érintő vá'|tońatás nem töľtént
(V. 3. és 8. pontban szereplő sztivegrész keľtilt be a Kormáĺyhivatal kéréséľe), a megállapodás
aléitásfua tiĺrnepélyes keretek közcjtt 2012. október 30-án soľ keľült, az aIáírt megállapodás je-
len előteľjesztés 1. sz. mellékletétképezi. A megállapodás aIapján a VIII. kerületi hivatal mú-
ködésének binositźsa éľdekében a Kormányhivatal ingyenes haszĺáIatába kerĹilt 2013. janulír
01. napjától az onkormźnyzatkjzáľő|agos tulajdonábanLévo, az źľtvételre keľülő áIlanígazgatá-
si feladatok ellátásahoz szfüséges ingó vagyon' valamint alábbi ingatlanok, ingatlanĺészek,
gépjĺáľmű:

a) Bp., VIII. Baľoss u. 59. sz. aIattif$ fił és 184 m2 alapteriiletű ingatlan,
b) Bp., VIil. Pľáte r u. 22' sz. alatti I72 m2^,24 ÍÍł, 33 mz, 167 m2 alapteľületű ingatlan,
c) Bp., wII. Víg u.32. sz, a|atti 66,25 m" alapteriLetliíngat|anrész,
d) LCT-400 forgalmi rendszámú Ford Transit Tourneo Connect típusú gépjarmú.

A megállapodás alapján źúadásra keľĹilt tĺjbbek k<jzött: 78 hivatali álláshely, melyből 52 áIIás-
hely volt betöltött, 26 á||ásheIy volt iiľes; 1165 ingó vagyontaľgy; a feladatellátást szo|gźiő
infoľmatikai eszköztikrőI és szerzođéses állományról szóló kimutatás. Az túadott 4 kfutéritési
peľes eljaľás (2 gyáÍnhivatali, 2 ok.ĺnányirodai tigy) tekintetében a Kormányhivatal nem tekin-
tette magátjogutódnak, így a peres eljárások képviselete érdekében további egyeztetés szĹik-
séges a Kormĺĺnyhivatal|aI. Tekintettel aľra, hogy az źúadott ingóságok köre bővült a
Képviselő-testület október 18-i tilésén előterjesaeft ingóságokhoz képest, az átadott ingósá-
gok listáját az előteľjesńés2. sz. mellékletétképezí.

A Képviselő-testiilet döntése alapjan aPrźlter l.22. és a Víg u. 32. sz. a|atti éptiletben szfüsé-
gessé váló felújítási munkálatok 201'2. év végén elkészültek, az ingatlanok és az ingőságok
átaďása 2013. januárjában tttadás-átvételi eljáľás keretében megtoľténtek, a VIII. Keľületi Hi-
vataI januźr 02. napjźn meg tuđta kezdeni mfüĺjdését.

A feladatellátást érinto szerződésekbe való belépés, a szetződéses feltételek koľmányhivatali
áwételének egyeńetése hamarosan |ezáru|, a Kormányhivata| tájékoztatása szerint az jnfor-

matikai tárgytl szerződések kĺjzül a vezetékes telefonszolgáltatással, valamint a
fénymásológépek, nyomtatók bérletévęl és kaľbantartásáva| kapcsolatos szerzóđés esetén
vizsgá|ják jelenleg, hogy szerződő felként belépjenek-e a szerzodésbe, a gazdasági és tizemel-
tetési tárgyú szerződésekbe nem kívaĺ a Kormányhivatal felként belépni.

Az a|áírt megállapodás 1.I,2 pontjában foglaltak szerinti, a Kormányhivatal á|talkizźrő|ago-
san használt ingatlanok esetében a koltségek megosztásával kapcsolatos megállapodás meg-
k<itését a Koľmĺínyhivatal nem tartottasztikségesnek, az Önkoľmányzat és a Hivatal minden, a
VIII. kerületi Hivatal mfüödésével összefuggő megelő|egezett költséget továbbszźmlźn a
Kormanyhívatal,részére. A közösen haszná|t Bp., VIII. Víg u. 32. sz. alatti ingatlan üzemelte-
tésével kapcsolatos megállapodás tęrvezetét jelen előteqesńés 3. sz. mellékletét képezí, A
Víg u. 32. sz. alaIti ingatlant közösenhaszná|ja a Kormányhivatal, valamint a Polgármesteľi
Hivatal, mindkét fé| kattár céIjarahaszná|ja a helyiségeket, ahasznáIt tenilet mérete: 940 m",
ebbőlaKormányhívata|kizárő|agosan66,25m,-thasznál.



A megállapodás taľtalmazza, hogy az átaďott helyiségek tekintetében az onkotmźnyzat az
ingatlanok hasznźiata arźnyábarl a 2013. jaĺuttr 01. napjától felmeľiilő költségeket tovább.
számIázza a Kormányhivatal tészére, a haszná|at nányábarl a Kormányhivatal a kĺiltségek
7yo-át, az Önkormányzat a költségek 93 %-átfizeti meg.

A megállapodás megktltése pénztigyi többletfeđezetet nem igényel.

A Képviselő-testület hatásk<jľe a2012. évi XCIII. ttirvény 2 $ (1) és (2) bekezdésében foglal-
takon alapul.

Mindezeka|apjźlnkéremazalábbihatározati javaslatelfogadását.

H'łrÁnoza.Tl JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormtnyzat és Budapest Fővaľos Koľ-
mányhivata\akozott a Fővĺáľos VIII. KeľĹileti Hivatal kialakításatźtrgyában'2012. október
3 0 -aÍL megkotött megállapodásról szóló beszámolót elfo gadj a,

2. Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormányzat és Budapest Főviĺľos Kor-
mányhivatalakozött a közösen hasznáIt Bp., V[I. Víg u. 32. sz. alatti íĺgatlan üzemelteté-
se targyában kĺitendő az előterjesztés3. sz. mellékletétképezo megállapodást elfogadja,

3. felkéri a polgĺíľmestert a határozat2. poĺtja szerinti megállapodás a|źirására.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő : I -2. pont esetében 2013 . május 22.,
3. pont esetében 201-3.június 10.

A diintés végrehajtá sát végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Budapest, 2013. május 03.

GÁ-ĺ%1
dľ. Kocsis Máté

polgármester

Tclrvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbizásából :
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előteťesztés 1. sz. melléklete

MEGÁLLAPoDÁs
A FiVÁRosl KERÜLETI H}vATALoK xnu.xírÁsÁrłoz

^É^ł ' |Á..^:A j.
a' l tE|y ręLi ęJ9.t

egyrészrő|: Dr. Kocsis Máté ps|gármester, a Budapest F6yáros vllt. keríilet Jizsefváľosi on-
kormányzat {székhely; 

.1082 Budapest, Baross u. 63 - 67.. törzsŚzám: 735715, adószám:
15735715.242, statisztĺkaj számje|; 15735715.8411-321.01' szämlevezetd neve: Magyarországi
Vo|ksbank Zĺt., szám|aszárna: 14100309-10213949.0í000006) (a továbbiakban Önkormányzat)
képviselője' mihf átadó/használatba adl (a továbbiakban együtt Átadó)

másrészĺö|: Dr. Pesti |mre kormánymegbĺzoti' Budapest Fóváros Kormányhivatala (székhe|y:
1056 BÜdapest, Váci utca.62-64,; P|R töEsszámä: 789235., statĺsztikai szárnje|e: ,ĺ5789233J8411-

312-01) képviseĺóje, mĺnt áfuevőlhasznáĺatba vevŐ {a továbbiakban együtt: Átvevő) - együttesen:
Felek -
RözőÍt az a|u|ĺrott napon és heĺyen az a|ábbi feĺtéieĺekkel:

BEVEZETő RENDELKEZÉSEK

1. Magyarország orsuággyűĺése a járások kialakításáro|, va|amini egyes ezzeĺ Ősszeíüggii
tÔrvények módosításáró| szölö 2012. éVi Xc|l|. törvényben (a továbbĺakban: Törvény) úgy rende|.
kezett, hogy a te|epťl|ésĺ Önkormán)uatok mindazon vagyonä ěs vagyoni értékÚ joga, ame|yek a
jogszabáĺy álta| meghaiározolt, átvéňeke kertj|ő ál|amigazgatásĺ feĺädatok eIlátását biztosĺ$ák,2o13.
január í.jén a Magyar Á||am lngyenes haszná|atába kertl|nek. Mindezek aĺapján Felek az ingyenes
hasznälati jÖg alapításáhÔz' a Torvény 2.$ (2) bekezdése alapján egyéb jogcĺľnen átkerijIo Vagyon-
elemekhez kapcsolódó rész|etkéídésekró|, va|amint a fe|adatel|átáshoz kapcsoĺldi |étszámátadás.
rr| megáĺ|apodást kotnek.

2, ' A ľflęgáĺ|apodás ce|ja a2013. január 1.jétóĺ |étĘövő, a Budapest Fiváľos Korľnányhivata|a
főváľosi kerÜleti hivatalaihoz (a ĺovábbiakban: .járäsi Hivataĺok) keľĹj|ő á||amigazgatási feĺadatok
eĺ|átásának biztosítása érdekében ä korábban ezen felađate|ĺátást szoĺgá|ó önkormánľfati Vagyon
és vagyoni érték{i jog ingyenes haszná|ati. i||etve egyéb jogoímen torténŐ.átadás fé|téte|einek, az
ehhez kapcsolódó e|járás ĺebonyo|ĺtásához szijkséges keretek meghatározása.

II. A MEGALLAPODAS TARGYA

1. A megá|ĺapodás táľgya a járásokhoz átkerülő á||amigazgatási fe|adatok e||átását biztosító
önkormányzati tuĺajdonban ĺéVó ĺngat|an és ingó vagyon. továbbá vagyoni ěrtékĹi.jog Magyaĺ Á!|am
á|ta|i ingyenes haszná|ati' i||etve - az előbbi vagyoni eĺemeken tú|menően - az Átadó dôniése sze-
rint égyéb jogcímen történó jogának alapításähoz kapcso|ódó fÔbb Íeĺadatok, ĺĺĺefue a Fe|ek jogaĹ
nak és kote|ezettségeinek a meghaláÍozása.

2. Amennyĺben az átvételre kerÜ|ő äI|amigazgatási Íeladatok eĺĺátását szo|gáló va|amely ingl
vegy ingatlan vagyon bér|eti Vagy más szeEödśs aNapján vän az Átado hasznátatában, a Magyar
Ál|am a haszná|at idötartama aĺatt be|éphei a szeĺzódésbe.

3' Az átkerÚló. fe|adat és az annak elĺátását szolgáló vagyon haszná|atĺ jogának, ĺĺletve az
egyéb jogcírnen átvételre kerülo vagyon átadásához kapcso|ódó jogvĺszonyok tekintetében a jog.
utodĺásra és az átve-tt vagyonna| való gazdá|kodásra a Torvény' az á||amháäartásról szóĺó 2011'
évĺ. CXCV. torvény, az á||amház|aĺ1ásró! szóló törvény VégrehajtásárT| szóló 368/2011. (X|l. 3,í.)
Korm' rende|et, a nemzeti vagyonró| szolo 201,ĺ. évi CXCVI. tÖrvény, az é||ami vagyonról szóĺó
2007. évi cV|. tôrvény és az álĺami vagyonnaĺ vaĺó gazdálkodásról szó|ó 254l20o?. (X. 4') Korm.
rendelet, éŚ a Polgári Torvénykönyvt.ol szóĺó 1959. éVĺ |V' tÔrvény rende|kezéseí azkányadóak.

j^"{



előteťesztés 1. sz. melléklete

|ll. a nĺeGÁl-lĺpooÁs r'elrÉrElrl

1' Átaoo és Ávevö a fe|adatok e!|átásához kapcsolodó vagyon ingyenes haszná|atba véte|e,

'||etve 
egyéb jogcímen iÓrténö átvéte|e soŕán ko|csonosen együttm{Íkodve jámak eĺ. AZ egytjttmű-

ködés keÍeiében Átadó közrernúkodik a jáíási biztos, vagy a kormánymegbĺzott álta| meghatalľna.
zott képviselő jogszabáĺyban meghatározott, átvetelIel kapcsolatos íe|adatainak ellátásában is.

2. Átadó a Torvény ňel|ék|etében szerep|ő, jeĺen rnegálIapodás e|vá|aszihatat|an részét ké.
pezo teijessfuĺ nyĺĺatkozat aĺáírásáva| te|jes korii fe|eĺősséget vá||al az álta|a teti nyi|atkozatbk és az
ätadott adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok va|óságtarta|Ínáéň, te|jes kö{iségéért
és az érdemi Vizsgálatra aIkaImas vo|táért'

3. Átadó feĺelősséget váĺĺaĺ továbbá azért. hogy az ingyenes haszná|atra átadott Vagyontár-
gyak ál|aga a birtokba véte| időpontjakor a|kalmas az áfuett á||amigazgatásĺ fe|adateĺ|átás technikai
teĺtételeinek biztosítására és a rendeltetésszerű használatra.

lv. AMEGÁLLÄPoDÁSTARTALMA

Átadi és Átvevé megál|apodnak, hogy jeĺen megá||apodásban rögzítik az ingat|an és ingo Vägyon
használatba adásának tárgyi' do|ogi Íeltéte|eit' az áfuételre kerÜ|ó á|ĺamigazgatási fe'adatokat e|látó
kÖztisztviseĺok és munkavá||ałók, iĺ|etve,áĺláshelyek számát, i|ĺetve' rende|keznek a megá||apodás
a|áírásät kirvetóen az átadásig keletkező jogokÍó| és kÔteĺezettŚégekriil. A megá||apodáshoz kap-
csoĺódó pénzügyi íeliéte|ekrol ktiton megálIapodást kÓtnek egymássa|.

1, lngatlanokhasználatba adása

1.1. Átadó tulajdonában |évő ingatlanok

1,1.1. p'z Átadó a Járási Hivatal mĺikÔdésének biäosížása érdekében ingyenes haszná|atba áiadja

az onkormányzat kízáró|agos tulajdonában |évő:

- 3523210lNŻo,35232l0lV26 helyrajzĺ számú, Bp., V|l|. Baĺoss u. 59' sz. alaitĺ 26i3 + ,|84 m2 a|ap-

területĺi ingat|ant (í/a me|léklet)'

- 35682/0/Á/17' 35682l0}N18,35682/0/A/,ĺ9' 35682/Ü/^/20 helyrajzi számú' 8p', Y|||' Pĺáter u.22.

sz. a|atti 172+24+33+167 m2 alapterÜletű ingat|ant (,!ic melłék|et)' ; '

- řattár céĺjábó| a 34944tĐtv6 he|yrajzi sámú, Bp., V|||. Vĺg u. 32. sz. alatti 66, 25 m2 aĺapterijĺe1ű
he|yiségcsoportot (1/c me|lékĺet).

Az ingat|änok adatait, továbbá az ingatlanok 30 napnáĺ nem ĺégebbi tu|ajdonĺ ĺap másolatát az 1/a.
1ĺc. számú meĺléklet tarta|ma-za' Átadr kije|enti, hogy a Járási Hĺvata|nak átengedett ingat|anok.
hoz toĺyamatban |éVő pá|yázat nem kapcso|ódik ( 7. számú melĺék|et)'

1.í.2. Fe|ek rogzítik, hogy az 1/a és íĺc számú me||ékletben fe|soro|t lngatlanokat ingat|anrésze-
ket Awevo kizáró|agosan haszná|hatja.

Átado és Átvevő köte|ezettséget vál|al arra, hogy az átadásra kerillo ingaiĺanok kĺadásaĺnak meg-
osztása érdekében 2013. jan{]ár 31.ĺg ingatlanonkénii bontásban kijĺon megá.|lapodást kotnek.

Átadó kĺjelenti' hogy az 1ĺa-1lc szám,ł mel|ékletben fe|sorolt ingat|an a Járás! Hiyatalhoz átkerÜio
ál|amigazgatási fe|adat e|Iátásához megfe|eĺó á||apotú és méretű' azon harmadik személynek nem
ál| fenn o|yan joge. ńe|y.a benne fo|ytatott ÍolyamatQs és fennakadás néĺküłi. hatékony á|larnigaz-
gatási fe|adaieilátást zgvarná vagy kizárná,

b'ą



előterjesztés l. sz. męlléklęte

1.1 '3. Az' Átadó és az Átvevĺi egyÜttmúködÍ}ek annak megvizsgá!ásában, hogy az Átvevó á|tal kizá-
ĺiĺagosan,. i|ĺetve az Atadó és az Átvevő áltaĺ kÖzösen hasznáit ingatĺano( ingat|anrészek iekinte-
tében a kdzi'zemi koĺtségek mérését szo|gáli óräk megosztásra, ĺ||etve az Átvevo nevére kerijĺhet.
nek-e. Amennyibeń kozÜzemi kÖĺiségek mérését szo|gá|ó o'ráknak az Átvevô nevére va|ó áiírása
indokoĺt. Átadó - Átvevő kdzreműktdése mel|ett - |egkésőbb 2013.,ianuár 31-ig köteles ĺntézkedni a
kÖztjzernĺ fogyasztó adataiban történt Vá|tozás bejełentése ĺránt'

,|.2. Az Átadó által bérĺetÍ, vagy egyéb szerződés alapján haszná|t ĺngat|anok

1.2.1. AzÁiadó részéÍÖ| nem keÍü| átadásĺa általä bérleti vagy egyéb.szeződés (a továbbiakban:
szerződés) alapján haszná|t, az á||aÍnigazgaŹási feladát e||átására szolgáłó ingat|an ( 2. számú
melléklet).

1.3. ' Az Átauó tuIajdonában lévő, jelzátogga| teŕhe|t ingat|anok

1.3:1. 
^z 

Átado részéľii| nem ker|jl átadásra tu|ajdonában léVÖ, jelzá|ogjÔggat terhe|t ingaiĺan ( 3.
számú meĺ|ékIet)'

1'4,.Af ingyenes haszná|atba adási e|jáľásban érintett ingaÍlanokka|' azok Ěizemeltetéséve|
kapcso|atos szerzóđésáĺlomány

Atado kijelenti, hogy az Áfuevo részére haszná|atba adoti ingat|anokkaĺ kapcsola|os valamennyi
hatá|yos szerződést, továbbá azok módosításaivař kapcsolatos teljes dokumentacĺót jeĺen megá|la.
podás a|áírasävaĺ egyĺdejű|eg Átvevo részéĺe átadla^ Az Átvevo ĺészére haszná|atba adott ingatla-
nokkaI kapcso|atos sferzódésá||ományról szóll kĺmutatást a g. számú ínellék|et tartalmazza'

2. IngoságokhasznáIatba adása

2.1 ' A Törvény értelmében Átadó 201 3. januáť 1. napjáto| kezdódŐen ÁtVeVő haszná|atába adja
az átvéte|re'kerĹj|ő á|tamigazgatási Íe|adatok e||átásához szükséges ingó vagyont. Az Átadó tu|aj-
donában lévô ét az ingyenes hasznä|átba adásĺ eĺjárásban érintett ingósägokat az Átado és Átvevő
áĺta| kÖzÖsen fe|vett, és a megálĺapodáshoz ĺ0' számú mellékĺetként csato|t átadás-átvételi |eltár
(eszkozkaŕton) taĺtia|mazza' Az iníokommünikációs eszkozá||omány és a szerŽói jog a|á Íartozó
termékek téte|es íelsoro|ását a 8. számú meĺĺék|etben és kü|on eszkozkai.tonon sfükséges feltĹh-
tetnĺ' A leitár hĺte|ességét Átadó az a|áĺÍásával igazo|ja.

2,2' A Járási HíVata|ba átkerĺ}|ő gépjármil fe|soro|ását a 4. száÍnú mel|ĺÉklet tartalmazza.

2.3. Az áWételre keriilő á||amĺgazgatási fe|adatok,e!|átásához szükséges ingÓságok 2013' janu.
ár 1. napjátó| Átvevö oná|ĺo gazdálkodási jogktirébe kerÜlnek. Amennyiben az Átvevcj az łngóságok
fe|etti ingyenes haszná|atĺ jogát egy; a tu|ajdonában. Vagy egy más jogcímen hasuná|atában |évŐ
ingätĺanban kĺvánja gyakoro|ni, az Átado és Átvevó áa ĺngó vagyone|eľnek fĺzĺkai mozgatása során
köte|es egyOttműködni arĺnak biztosítása érdekében' hogy az áĺiamigazgatási fe|adate|látáshoz
szükséges ingó Vagyone|emek 2013. január í-jétő| rendelkezésre á|ĺjanak' A has.nálatba adás
ingyenes és az átvéteIre kertjlő államigazgatási feladatok el|átásának ídötariaméra sfóĺ.

2'4. Atado kijetenti, hogy az Áfuevö részéĺe használatba adott ingóságokka| kapcsolatos vaĺa-
mennyi hatá|yos szeEŐdést, toväbbá azok módosÍtásaĺVaĺ kapcsoĺatos teljes dokumentácĺót jelen
megá||apodás a|ákásáva| egyidejü|eg Átvevő résżére átadja. A Járási Hĺvatat Íészére haszná|atba
ádoti ingośágokkat kapcso|atos szeződésá||ornányról szóló kimutatáSt a íĺ. számú melĺék|et taÍ-
iaír,nazza
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előterjesztés 1. sz. melléklete

3' Ajárási hivatalok kiaIakítása eé$ából átvételre keriilőíoglelkoztatottak

3'1, A Torvény aĺapján a Jáiási Hlvata| fe|adaŤ- és hatáskoĺébe keri'jló á||amigazgaiásĺ feladato.
ł<at, valamint az ezze| össiefÜggésben a funkcioná|is feĺadatakat ellátók á||áshe|yeinek a számát'
munkakÖrtkré iĺíetve szerné|yekre |ebontva az 5. száĺrrú'mě||é|tlět taĺźa|mezza, meĺyben kO|Ön

rÖgzltésre keľult a betoĺtet|enü| átadásra kerijlo státuszok számát' Átadó kotelezetiséget Vá|lal to-
Vábbá arĺa, hogy az 5. számú me|ĺék|etben szereplö. kÖáĺsztviseĺők és munkavä|la|ók szemä|ýi
anyagát legkésőbb 2012. december 31. napjá'g átadja Afuevőnek.

3.2. Az áfuéteĺÍe kerÜĺö koáĺsziviseĺók és munkavá||alÓk !.észěre korábban nyújtott munká|tatói
kö|cson VisszafizetéSe a kdztisztviseiők és munkavá|lälók részéľtil vá|tozat|anul az ĺtadö javára
těfiénik. Amennyiben tanulmányi szeződésse| ĺende|kezö koáisztvĺselő vagy munkaváIlaló kerÜĺ
átvéte|re, a tanu|mányi szeEôdés tekintetében az Ätaoó he|yébe az Átvevő |ép-

3'3. Arnennyiben a megál|apodás megkötése és a foglalkoztatottaknak a Járási Hĺvatalba, vagy
a kormányhivata| tÖrzshivata|ába tôĺténó átvěte|e kÓf('ttĺ ĺdöpontban a foglalkoztatottak szemé|ye,
vagy a fog|a|koziatássaĺ osszefüggő, e rnegállapodás 5. számú.mel|ék|eiében meghatárouoii tény
vagy adat megvéltozĺk, aztÁtadó három napon be|ül kote|es ĺrásban közö|ni Átvevővet'

3.4. Átadi ktiieiezettséget válla| arra votratkozóan, hogy jelen megá||apodás megkrtését kÓve.
tően az 5' szám{) me||ékletben megnevezett, átvételre kerÚ|ö kÖztisztvĺse|ők és munkavá|la|ók te.
kintetében munł<aktreiknek mldosítására iránVułó munká|tatói intézkedést nem tesz.

4. Ábdő jogai és köteÍeaeÍtségeÍ

Átadi. ĺnint tu|a'jdoncs éVente e|lenöęi a kormányhĺvatal, mint Áfuevő nemzeti vagyonna| Va|T gaz-
dá|kodását. Az e||enózés foímąa az Átvevó áĺta| Átaao feE tárgyévet köVetó éV febÍuár 15-ig tett
kásbe|i nyi|atkozatarrl|, hogy az áwett esŹkozÖk az éves |eliár soľ.án fe|véte|ĺe kerultek, továbbá a
nyilaikozat kiegészítése a |e|táďetrvéteĺ során eset|egesen fe|merÜ|t hiányokka|' i|letve a használat-
ben |évő Vagyont éÍinto egyéb lényeges változásokkal. Amennyiben - akár az éves eĺ|enőzés so.
rán, akár más módon - az ÁiadÖ tudomására jut, hogy Átvevő a vagyont nem rende|teiésszerűen
haszná|ja, vagy rongáIja az Átvevőhöz fordu|hat, aki kÖte|es 15 napoń belÜi a vagyon haszná|ätáVal
kapcso|atos á||áspontját Írásban az Átadó részére e|juttatni' Amennyĺben ÁtadÓ á|láspontja szerint a
nem rendeltetésszeri'l haszná|at a továbbiakban is folytatódik Atadó az Átvevó feĺtjgyeĺeti szervéhez
fordulhat intézkedés megtéte|e érdekében.

5. ÁtvevőjogaÍ es kötęIezettsąqei

5,1' Áwevő kÔteleš goridoskodni az älta|a haszná|t ingÓ és ingailan vagyon kaľbantartásáró|,
továbbá köte|es viselnĺ a rendelietésszerű használatta| összefijggésben te|merÜ|t Üzemeltetési (be.
leértve a'biztosításĺ) fenntartási ésjavitási kôltségeket' A réňde|tetésszeri} hasznáĺat sórán e|hasz-
ná|ódott, elveszett Vagy elpusztu|t ingó vagyontáľgyak prt|ása az Átvevo kötelezettsége. Az Átadr
áĺtal haszná|atba adott eszközÖk pótĺásáĺa szo|gáló és Átvevó á|tal beszerzett eszkÖzok nem |ép-

nek az onkoÍmányzai tuĺajdonában ál|o ingoságok he|yébe; azgk á||ami tuläjdont képěznék'

5'2' Átver,ő az ingyenesen hasznáĺatába ađott Vagyont rendeĺtetésszeriien a kozvagyont hasz-
ná|i személytó| e|Várható gondossággal hasznáĺja, hatékonyan és kt|tségtakarékosan mijködteti.

5'3. Atvevĺ! a használatába kerÜ|ő ingó és ingatlan Vagyont haľmadik szemě|y részére haszná.
|atba Vagy bérbe nem adhatja - kivéie| ez a|ól, az Atadó jóváhagyásáva|, ha azt idóĺegesen nem
használja _, továbbá nem terhe|heti meg és nem idegenítheti ei.

5'4. Átvevo az á|lamigazgatási fe|adat e|Iátáshoz Véglegesgn Íe|es|egessě vált vagyont - be|e-
értve a Íende|tetésszerű használat mellett e|haszná|odott vagy e|avu|t eszközÖket is - kote|es az
Átadó részére vĺsszaadni. aki krteles aä visszavenni. Áfuevő éVente egyszer kite|gs jelentenĺ -
je|en nnegá|iapodás 4. pontjában foglaltaknak megfele|ően - az Átadó Íe|é a haszná|atában |éVo

vagyont érinlŐ ĺényeges vältozásokat.
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6. Vagyonkezeläijag

6'1' A Torvény 3'$ {1) bekezciése a|apján a Magyar Ál|am ingyenes hasznä|atába kerülő Va-
.gyontárgyak Vagyonkeuelóje a haszná|aii jog ke|etkezésével egyidejűleg Buciapest Főváros Kor-
mányhivatala |esz. A tu|ajdonos, valamĺnt a vagyonkezeló a hąsználattel és a !.nűködtetéssel kap-
cso|atos valamennyi fonios kérdést a közÖttuk |étĘövó Vagyonkeze|és! szezódésben rendezik, A
Felek vá||aĺják. hogy a vagyonkezeĺési szełződési |egkésobb 20í3' június 30-ig megkotik.

ô.2. A vagyonkezetói jog _ a häszná|ati'jog ingyenes átengedéséhez ígafodóan - az áfuételre
kerÜ|o áĺIamřgazgatási íeladat e||átásának az időtartamár a jon létĺe.

6'3. A vagyonkezeĺő kote|es a vonatkozó jogszabályok. eĺoĺrásai, Va|amĺnt a mindenkor hatályos
számVite|i törvénynek és egyéb számviteli jogszabályokban fogla|taknak megfelelóen a!atszo|gálta-
tási és nyi|Vántartási kÖteieuettségeinék eleget tenni, ennek keretében kote|es az ingyenes haszná.
ĺatba adott ingó vagyonra Vonatkozó éves |e|tárt e|készíteni.

6.4. A vagyonkeze|ó a tu|äjdonosi el|enÔrzést köteles tĹjrni, az e|lenőzés érdekében kötelezhetó
minden klzérdekból nyi|vános adat, valamint az önkotmányzati Vagyonra és vagyonl(eze|ésre vo-
natkozó adat szoĺgá|tatására és okirat bemutatására.

v. EGYÉB RENĐELKEZÉSEK

1' Fe|ek kĺjelentik' hogy va|amennyi' a je|en megá|ĺapodás mellék|eteĺben te|sorolt ingat|an
vonatkozásában a haszná|ati jog ingatlan.nyi|vántarłásba tÖrÍénő bejegyzése érdekében egymássa'
hasznáĺati megállapodásra Vohatkozó szeződést kôinék' amely taÍtalrn;ażza az Átadó bejęgyzési
engedé|yét, valamĺnt a je|zä|ogjogga| terhe|t ingat|anok esetén Átadr vál|a|ja' hogy a haszná|aÍi
szerzódés a|áírásáig beszet^zi a zá|ogjogosult hozzájáruIó nyi|atkozatát az ,Ątvevo oejegyzéséhez.

2' Átvevö a haszná|atába kerĹili Vaĺamennyi ingat|ant érĺntoen köie|es iniézkedni a haszná|ati
jog ingat|an-nyiĺvántartäsba tÖrténó beje3yzése iránt az 1, pontban meghatározott használati meg.
á||apodások a|áííását kÖvetően, de |egkésóbb 2012. december 3í'ig'

3. Feiek kije|entik, hogy amennyiben a képviselö-testĺj|eti ti|ésen o|yan megát|apodás, i||efue

me||ékletęk kerüĺnek elfogadásľa, melyekke| az Átvevö nem |átja biztosítottnak a jáĺásĺ hivatal rnÚ.
kodésěnęk feĺtéte|eĺt . ĺ(ülönös tekintette| az átkerü|i létszámhoz kapcsolódó eszkÖzáĺ|ományra -,

azt o|y módon szükséges éńe|mezni, hogy a Fe|ek kozött a rendelkezés, i||etve melĺéklet tekinteté-
ben nem jött |étĺe egyezség, ĺgy Átvevő a TöÍVény 4.$ (5) bekezdésének megÍe|e|oen hatärozatta|
dÖnthet ezen megá|lapodásban nem rendezett kérdésekrÖ|'

4' Felek kÔte|esek egyĹlttmĹĺködni annak érdekében, hogy a fiaszná|atába adott gépjárművek
tekintetében Átvev<i a közúti ki'z|ekedési nyi|Vánĺartásba ijzembenĺartóként bejegyzésre kerü|jÖn'

Felek megá|ĺapodnak abban, hogy a bejegyzéssel käpcso|atos ko|iségek ÁťVevőt terheĺik. Fe|ek
ÍÖgzítik továbbá, hogy a bejegyzést köVetôen Valamennył a gépjármű haszná|aÍával kapcsôlatos
kÖ|tség ÁtvevŐt terheii.

5. Átado kijelentĺ' hogy a Járási Hívaialnak átengedett Vagyone|emeket érint<i peres és
nemperes, valamínt végrehajtäsĺ e|járás nincs folyamatban (.6. számú me|lék|et}.

6. Áfuevó az ingyenes használat ĺđotartama alatt Át]adóhoz intézett egyo|dalú nyilatkozatáva|
bármikor lemondhat a vagyon Vagy annak egy része haszná|ati jogáról. A |emondÖ nyi|aikozatot a
lemondás idöpontját mege|özően legalább 30 nappa| sztjkséges közÖ|ni az Átadóva|. A haszná|ati
jogľo| valo |émondás tényét Atvevő koieles jelezní azon nyi|vántariások fe|éi ahová a használati
joga bejegyzésre kerult.

7. Feĺek,tudomásu| Veszik, hogy haszná|ati jogrr| Va|ó |emöndással egyicjejűleg az ädott Va-
gyontárgy tekĺntetéb'en megsZűnĺk a vagyonkezeloĺ jog ĺs.
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8. Atadó kije|enti, hogy a Tôrvény 2'$ (4) bekezdesének megŕele|oen a heĺyi onkormányzaiok
táľsulásaĺĺó| és egyÜttműkodéséĺő| szóló í997. évi CXXXV. torvény a|apján a fdváĺosi és megyeĺ
kormányhĺVataiok vagy más áĺlaĺnigäzgatásĺ szervek á|tal átvett Vagy megszűnt á|lamigazgatási
feladat e||átáséra hatá|yos társuĺási megá|ĺapodássaI nem féndeIkezik.

9' Ätadó és Átvevo kapcsotattartókat'ie|olnek ki. akĺk a megá||apodásbó| eredo feladatokat.
egyeztetik' i|letve gondoskodnak a ĺebonyolítássał kapcsoĺätos dontéSek e|cíkészĺtésértĺ|'

ÁtadÔ áĺtal kĺielo|t kapcsolattartó(k):

Neve: dr' Mészár Erika
Beosztása: a|jegyzó
Eĺérhet<lsége: meszare@jozsefu aĺos' hu ; +36 ( 1 ) 459.221 2.

Áfuevo áltaI kiĺe|Öĺt kapcsoIattarto:
NeVe: Dr. Kĺss Feĺenc
Beosztása: járásĺ biztos
Elérhetősége: kiss.ferenc@bfl<h.hu; +36 (-1) 485.6919 

:

10' Fe|ek rögzítik. hogy kapcsolattartóik Útján kö|csönosen tájékoztatják egymást a vagýon-
haszná|atot érintó n,lĺnden lényeges korülményro|, tényró| Veszé|yról, illetve Változásro|'

11' Átadó ko'telezettséget vá||a| arľa, hogy Átvevcit 'je|en megállapod.ás aĺáírását kovető 3 mun-
kanapon belíjl tajékoztatja a múkodóképesség fenntartása érdekében szÜkséges azonnali teendők
(p|. pénzugyi müveletek, beszámoĺók, eĺszámo|ások, adatszo|gáltatások tetjesítése, meghosszabbĺ-
tandó, felmondandó szerződések, kĺírandó kozbeszerzések stb.) megtételéro| és határidejéró|'

12. Átadó kłitelezeitsěget váĺ|a| ana. hogy az ingyenes haszná|atba kerü|ő ingatlánok ěs ingi-
ságok mÜkodését bÍztosĺto, a FeIek á|ta| kdzÖsen meghatározoit szerzódéseket _ a szeződések
feltéte|eit tekintve Átvevóvei egyéztetve - Átvevő jogutód|ásához és a sferzódésbe va|ó be|épésě-
hez a szerződő fé| áltä|i í|ásbeli hozzájárulás ideJéig' |egkésőbb 20,13. március 3.|' napjáig meg-
hosszabbítja azzal, hogy a 2013. január J-jét köVeÍóen a krtelezettségvá||aiás kÜ|ön megál|apodás
szerjnt az Átvevőt is terheĺheti. A je|en pont sŻerint a Fe|ek á|tai klzÖsen meghatározott és 2013.
mářcĺus 31.ig meghosszabbÍĺandl szezódések adatait a 12, számú melléklet tarta|maz.g'

í3. Felek kije|eńtik. hogy je|en megáĺ|apodás végíehajtása során a Vonatkozó jogszabá|yi rendel-
kezéseket figyelembe véve az eljárási cselekmények során jóhiszemĺien, egytlitmiĺkôdve járnak e|.

14. Fe|ek tudomással bÍÍnak aĺró|, hogy a järások kĺalakĺtásárl| szô|o 12ggt2o11. (|X, 1') KoÍm.
határozat 6. pontja 2012. november 30.ig biztosít ĺehetőséget.a jáÍási hĺvata|ok |étÍehozása,miatt
szÜkséges minĺszteÍi ľendeletek, mĺniszierĺ Íendé|etmódosítások eĺokészĺtésére, ezért a je|en meg.
á||apodás ąĺapját képezo, átkerÜiő áĺ|amigazgątási feĺadaĺkÔĺok bovÜ|eséveIjęlen megáł|apodásnak
és me|ĺék|eteinek módosítása is szijkségesśé vá|hat. Mindezekre tekintetteĺ Felek vá|iaiják, hogy a
jelen megállapodást - annak aĺáíÍása utän - ąz eset|eEes jogszabályĺ váĺtozások fÚggvényében
ĺendszeresen feIijĺvizsgáĺják és szÜkség szerint kozösen midosíqák'

15. Feĺek rögzítik, hěEy azáĺvett á|lamigazgatási íe|adatok e||átásáľa szo|gá|ó vagyon e|idege-
nítéséĺe és megterhelésére a TÖrvény,hatá|ybalépését kÖVetÓen 2013. január 1.jéig nem kerü|heJ
sor. E rende|kezés a|TI kivételt képeznek azok a vagyonelemek, ame|yeket érinto jogtigyietekrÔ|

Aadr a 2011. vagy a 2012- éVben hozoti döntést, és az abbll befolyó bevěteĺt Átadó a 2a12, évi
kö|tségvetésében tervezte, továbbá Átvevő egyes vagyonelemeket ér|ntően.Átadó kéreimére fe|.

mentést adhat az eĺidegenĺtési es lerhelési tĺla|om aĺTl. Az Átado nyi|atkozĺk anrl, hogy az átadásra
kerüĺő vágyone|emek tekĺntetében é|idegenĺtésre vagy megteĺhéĺésre hém kéÍÜ|i sor (í3. számri
mel|ékIet}.
16. Fe|ek tudomässa| bírnak ari.oĺ, hogy a megál|apodást 2012. oktÓber 31-ig' a Vagyonkezelésĺ
szerzödést legkésőbb 2013' jÚnÍus 30.ig meg ke|l kÖtniük és tisztában vannak azzal a ténńyel. hogy
e hatáľidÓ elmuĺasztása az átvéÍe|Íe keri!|ő á||amigazgatási feladatok e||átását biztosĺti Vagyonra
vonatkozó ĺngyenes használati jog a|apÍtását nem akadá|yozzä.

$^l



előteľjesztés 1. sz. melléklete

17. Feĺek vá|ĺaĺ'!ák' hogy.jelen megá|lapodás elvá|aszthatatĺan me|lékleté,{ ĺ<épezci ,ĺ-13' számú
me||ékĺeteket elektronikus adathoĺdozon' szeÍkesztheto (pl' Exce| tĺpusú) foťmátumban is ÍÖgzítik,
toväbbá meĺ|ékelten csato|ják.

Felek a megál|apociásban Íog|alt ťettéte|ekkel egyetértenek, azokat e|fogadják' és azt' mint äkara-
iukkaI rnindenben megegyézot' jóVáhagyTlag írják atá'

Je|en megá|lapodás 8 eredetĺ példányban készü|i és 7 számozctt oĺdalbrl ált, ame|ybóĺ négy péĹ
dány az Átadot, négy példény Átvevöt ilieti n]eg.

tí\
Ke|t: Budapest. 2012. okióber .."t..',
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Teĺjesśégi nyĺlatkozat
1. szěmÚ mel|éklet: tnkormányzati hivatal elhe|yezésére szolgáló ĺngat|anok, i|letve a jáĺási hivata|

Íészére áiadott ęgyéb ĺngatĺanok
2. számÚ me|léklet: Önkormányzati hivatal e|he|yezésére bérleti, vagy egyéb szezódés aĺapján

häsŻnáĺt ĺngatIanok
3' számú mel|ék|et: tnkormányzat tulajdonában |évo, járási hivataI elhe|yezésére szo|gá|ó,'je|zá|ogga|

terheĺt ingatĺanok
4' szám() me||ék|et: Az linkormányzati hivatal rendelkezésére áĺ|ó' járási hĺVatal feladatainak e||átás-

hoz átadásra kerii!ő gépjármüvek felsorolása
5. számÚ melléklet: Önkormányzati hivata|tó| a járási hivatalhoz átadásra keru|ö ĺétszám adatai
6. számú mel|ék|ei: Járási hiyatalnak átengedett Vagyonelemeket érĺntö peĺek, végrehajtásĺ e|járások
7' számú me|ĺéklet: Az Önkoľmányzat á|tal járási hivata|nak átengedett ingókhoz és ĺngatĺanhoz

kapcso|ódl pályázatok
8. számÚ mel|ék|et: A jářési hivaia| fe|adatainak ellátásähoz átadásľa kerülő inÍokommunikációs

eszkÖzÖk és ä szezćĺł jogvédeĺem alá eső termékek
9' szämú me|iék|et: ĺngatIanokkaI kapcso|átos szezldésá|lomány acatai
10-számú me||ék|et: Haszná|atba átadott ingó eszközÖk leltára (eszktukarton)
11.szárnú me|lék|et: A 8' és 10, me||ék|etben szereplő ingóságokkal kapcso|atos szerzódésállomány

adaiai
12.számú melłék|et A2013. máÍcius 31-ig meghosszabbítandó szerzŐdésállomány adataĺ
13.számů mel|éklet: A TÖrvény hatá|ybalépése (2012. ju|ius 5.) napját kŕjvetóen megterhelt vagy

elidegenített vagyoniáÍgyak adatai
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MEeÁll.ĺpooÁs
Az ö n korm á n y z at á|ta|' 

Tľ,? il ľ"iĹ"ľ i:: ;:Y.Tů: äo 
r m á n y h i v a ta ł a á lt a l h a s z.

amely |étrejött

egyrészĺo|:BudapestFővárosVl|l.KerületonkoÍmányzat(székhe|y:1o82Budapest,Barossu.63-
67; törzskönyvi azonosito: 735ŕĺ15'; statisztikai szämjele:15735715-84,11-321.01képviseĺoje: dÍ. Ko-

csis Máté potgármester) (a továbbiakban: onkormányzat),

másrészrő|:BudapestFővárosKormányhiv.atala.(székhe|y:1056Budapest.VáciUtca62.64';PlR
törzsszáma: 789235., st"tĺ.ziiřJĺ .;á*j;l;' łszggzs.3.eł1ĺ-ilz-ol. képv|seĺóje: Dľ. Pesti lmre kor.

'Iňńägbĺ.ttl, {a továbbiakban: Koľiĺányhivataĺ)

(együties em|ítésÜk esetén: Szerzôdő Fe|eki kozött az alulĺIott napon és he|yen az aĺäbbi fe|téte|ekkel:

E|őzmények

Szerzödó Felek ĺögzítik, hogy a kozrttÜk 2012. október 30. napjän a fóváĺosĺ kerületi hivata|ok kia|aki-

tása érdekében létíejőtt megá|ĺapodás alapján Budapest FőVáfos V||l. Kertilet Józsefuárosi tnkor.

mányzat a kĺzáro|agos tu|ajdonában łévó;

- 35232t0lú2o,35232ĺotN26helyrajzi szämú, Bp., VIll. Baross u. 59, sz. alatti 263 + 184 m2 aĺaptefÜ.

|etű inEat)ant'

.35682/o/r'J17,35682/o/N18,35682iolA/19'35682loĺN2ohelyĺa,iziszámú,Bp..Vlll.Práteru.22-śz.

a|al|i 17 2+24+33+1 67 m2 aiapterü|etÚ ĺn gailant,

.irattárcéljábó|a34s44ĺotúôhetyrajziszámú'Bp.,VlIl'Vĺgu'32.sz.aiatti66,25m2a|apteru|etÜ
he|yiségcsopońot rt. . !. |.í4.
ťtovábbiakban: he|yiseg} iĺlgyeIles llaszllá|atba és bĺltokba adta Koľmányhjvaia| részére 2013. január

ł. napjáva| kezdódö hatál|yal-

SzezódcĺFe|ekmegällapodnak.hogyahelyĺségeketaKormányhivaia|20.13.januáľ1-jétölhaszhálja
úgy,hogyaKormán)'hivatJigenyběv""ziáztnkormánvzatésannakHivatala,i||etveazá|talameg.
bĺzott szo|gáltató* ,,.", nn.ii.ľř.ůä;;"Ě:u;;i='"lsá|tataśonat, a 2013. január o.|-io| fe|merĹ]lö koltsé.

gel(et éz onkořmányzal "i;;;"iiaäř 
ilšääl"i"-á.anvaban továbbszám|ázza a Kormányhivata| ré-

szeÍe.

SzeľzödóFelekjelenmegá||apodást.annak'érde'kéb-enkÖiik,hogyrögzítséka3494410lN6he|yrajzĺ
számú. Bp', V|ll. Vĺg u. sä. si. álatti helyiségcsopoń esetében fěimerü|ó kö|tségek viselésének ará.

nyát.

Rendelkező rész

1. Az üzemeltetési rnegállapodás tárgya

1.1A34944/oipl6helyrajziszämúBp.,VllI'Vígĺl.'3!,sz'alattiingat|anüzeme|tetójeaztnkormány.

'äi,.ar.i "]rar;" 
á' ingatĺan i.Öioi naszná|atú részeĺnek ÜzemelteÍését'

1'2 Az Önkorm áńyzatte|ada|a a34g44lotN6he|yr?łziszámú Bp., V|lĺ. Víg u- 32.. sz. a|atti ingat|an

közös hasznáĺaĺú részei t"řtäteo-"n " '"noettet*aerĺ.nasznalät 
oiztosĺtaśa, az üzeme|tetési felada.

tok e|látása, .t.o=o,o"n..xülšä-välláxozoĺ< igenyuevei;lével. AŽ onkormányzat á|tal biztosĺtott

iěi"ĺátor< ĺerśo' o|ásáÍ. a 2.2. pont tarta|r.1azza.
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2' UzemeItetéstevékenység

2.1 Az onkoľmányzat vá1|alja, hogy e|látja harmadik féI igénybevéte!éVe| - a 2.2. poniban felsoroĺt
Üzeme|teiési Íeladatokat, me|y a Kormányhivatal kĺzárólagos használatában |ér,Ő terü|eteket is magá.
bsn Íog|alje. A fe|adet eĺĺátás soľárr alllel.lľtyibelt äz oľrktll.lt'táttyzallłak a !lallĺtaüih IÚĺ|el k0tött ŚzeÍfö-
dése ĺnegszúnik vagy módosu|. a fe|adate|látásra vonatkozó új szeeodés tervezetét táiékoztatásuĺ
megkiiĺdi a Kormányhĺvaia|nak. Amennyiben a 2,2' pontban fe|adatoi az tnkoĺmányzat a korábbináÍ
magasabb osszegéít láttaija el. abban az esetben a fe|adai további eĺiátása érdekébeil kriteĺes írás.
ban egyezietni a KormányhiÝata|ĺa|' Amennyiben a Kormányhivaiaĺ a jÖVöben nern kívánja az Öłĺ(or.
mźnyza|ta| e|łáttatni a 2'2. pontban fog|aĺt íeladatÔkat Vagy a fe|adatok egy részét, koteles azt haĺa.
dékta|anul írásban az onkormányzai fe|é |egalább 3 hônappa| korábban beje|enteni, az üZ€meItetésĺ
tevéken-Vség megsZüntetéséveI kapcsoIatban fe|merÜ|ő kôltségek azonban a Koľményhivatatt terheIik.

2.2 Ónkoĺmányzat az |ngaź|anban az aiábbi szolgáltatásokat |áttatia ei kü|sö szoígá|tatóval:
a) e|ektrornos energia e|látás'
b) hufiadékkezelésí szoIgá|tatás,
c) vízszoIgáltatás,
cÍ) ingat|an Vagyon. és fe|elosségbiztosĺtás'
e) javításĺ, karbantaftäsi munká|atok. beĺen<lezések cseréje a 2'5. pont szerinl.

2.3 Au épĹj|et szerkezetét ĺs éĺinto ätalakítások, fe|újitások' rekonstrukciók e|r.égzése ěs kÖ|tségeinek
vise|ése annak a fé|nek a köteĺezettsége, akinek az átaĺakítás, a fe|újítás' a ĺekonstrukcĺó az érdeké-
ben ái|, ii|etve aki azt szükségesnek taŕła.

2.4 szerződó Felek megá|lapodnak, hogy a Kormányhĺvate| az épületen fe|Újíiás!' beruházásĺ munká-
|atokat csak az tnkormányzat, mint tu|ajdonos írásbeli hozzájáľu|ásáva| végezhet, Szerződő Fe|ek
ko}csönös megá|lapoiása alapján. Szerzcido Fe|ek rôgzítik' hogy a tárgyĺ inEailanokon a Kormányhi-
vatal á|taI végzett beruházások, fe|újítások tu|ajdoni igéný nem keletkeztetnek.

2'5 Szezcjdo Felek rögzítik, hogy a 2^2' e) pont a|apjän a Kormányhĺvaia| á|ta| kizáró|agosan hasz.
nált helyiségek javĺtásĺ, karbantartási munká|atait, berendezéseinek cseréjét a Kormányhi\'atal végzi,
a közÖsen használt terület, Va|amint az tnkormányzaÍ áita| kizáró|agosan haszná!ż te|Ület ',avĺtási,
karbantartási munkáĺatait' berendezések cseréjét az tnkoĺmányzat végzi.

2.6 Szerzódö Felek megá|lapodnak, hogy, amennyiben a 2.2. és 2.5. pontban rnegha,iärozott
tevékenységek Kormányhivataĺt te!.he|ö esetj megrende|ésének költsége megha|adja a bruttó
100.000j'Ft összeget, az tnkormányzat a megrendelés elott' kÖteĺes a Kormányhivata|ial e|ózetesen
ííásban egyeztetnĺ, a Kormányhivatai az Önkoĺmányzat írásbe|i megkeresěsét kovető 3 munkanapon
be|ü| kote|es ĺrásban nyilatkozni a megrendelés SzükségességérÖl; amennyiben a Kcrmányhĺvata!
ezen határidőn belül nem nyilatkozik, a meg|endeĺést az tnkorĺnányzat a Kormányhivata| részéril
e|íogadottnak tekinii.

2.7 Aie|en megál|apodásban |ôgzítettek nem- Vagy késede|mes te|jesítése esetén a szerzôdö Fete-
ket nem terheli feĺe|össég, ha a késedelem vagy rneghiúsuláS oka Ątuk kíVÜ|á||ó. á|taĺuk eli1áríthataĹ
Ían kÜlso ok. A Vĺs maior fe|mertl|ésének,tényét és várható tańamát az érintett féĺ kôteies a másik fé|ĺel
heladékta|anul írásban közöĺni'

3 Uzemeltetési és köziizemi költségek viseĺése

3.,i szeÍzódó Felek megáĺiapodnak, hogy a 2.2 a}-e) pontban Íe|soro|t üzeme|tetěsi, továbbá az
igénybevétt közüzemi szo|gá|tatások köĺtségek Vise|ése (továbbiakban: t'izemeltetési költség) a

hasznáiók á|taĺ az épüietběn e|ĺogIaIt imz} szerint ker.jI megosztásra, Az ełfogIalt ierÜlet számítása:

1

3.2 Szeĺződö Fe|ek rögzítik, hogy az |ngat|aĺnal k'apcsilatos kôzüzemi szolgä|tatások igénybevéteĺe

ércekében a kozijzemi szolgáltatokkaĺ szerzódéses jogviszonyban az lnkormányzat vagy annak
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Hivataĺa á||. Amennyiben a Koímányhivata| á|tal hasznä|t ĺngat|an|észen öná|io mérola|méró kerÜl
felszere|ésre, akôzúzemi dĺjat a mért'fogyasztás alapján a Kormányhiváta| viseli.

3.3 szerzodő Felek megáłlapodnak, hogy az Önkormányzai a kozüzemi kĐ|tségek, tizemeltetési
koltségek Kormányhivataĺra eso hányadát toväbbszámĺáz.za Kormányhĺvataĺ fe|é; melynek összegel a
Kormányhivataĺ a számla kézhezvéte|éi kovetó 30 napon be|,űĺ az onĺ<oĺrnányzat részére bankĺ
áluta!ássa| te|jesíti, az onkprmányzat álta| kibocsátott számĺán megadott számjaszámĺa.
ÔnkormányzaÍ az üzeme|letési, .kozÜzemi szo|gáitatásokró| kiél|ításra kerü|ő szám|äkat a
szoIgáĺiaiások szerint megnevezés sfěÍintĺ bontásban készítĺ é|.

3.4 szerződo Felek megáI|apodnak' hogy a Kornränyhĺvatalt az üzeme|letési' és kozüzemł
szoĺgá|tatások kö|tségéi 2013. január,ĺ -jétoI terhelik.

3.5 tnkormányŻat az ĹizemeltetéSi, közÜzemi szo|gá|tatásokróI kiáĺiításra keru|ó Számlákat a
szoĺgáitatások szeíint megnevezés szerintĺ bontá$ban készíti el, melyek rne|ié csatolni köieles a
te|jesités ĺoazoli számlamÉso|aiokai, számításokäi,

4 A megál|apodás hatálya

Jelen m3gál|apodás határozat|an idŐre jÖn |étre, és az a|áĺrás napján |ép hatá|yba. Amennylben az
aláírás napja nem egy napiári napra esik' a hatá|yba lépés napjának a Szerzócjő Fe|ek kÖlcsönosen a
késóbbi ĺdöpontot ismeĺik el.

5 A megá||apodás rhódosítása, megszűnése

5.1' szeŹödo Feiek megäl|apodnak, hogy je|en megállapodás ęgyo|daĺú nyilatkozattéj |egalább 3
honapos fe|mondási idöVel mondható fel. A megál|apodás megszĹinik abban az esetben, ha a Rar.
mányhivataInak jeIen megá||apodássa| éÍinteit ingat|anqkban az ingyenes használaira Vonalkozó jog-
címe ńegszijnik.

5,2 A megá||apodás kizárólag ĺrásban és kizárólag a Szeĺződő Fe|ek közcis megegyezésével mó.
dosĺtható.

Kapcso Iattartás.

Szeĺzodo Felek jelen ĺnegálĺapodássa| kapcso|atban az a|ábbi kapcsolattartókat je|ôlik ki

önkormányzat részéĺőI: belsó el|átási iroda vezetője, Fábián Telefon: 459.z261
Márta Ernai|: be|soeiĺaias@jcz9ěfvaľc-s hu
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Kormányhivatal Rozgonyi MĺkIós
ľészérőI fóosztá|yvezeto

Te|efon: 0đ- l -288-5227
Email: gufo(łib11.úr.hu

A kapcsolattartók személyében bektveikező Vá|tozásíó| Szezorjo Fe|ek egymást ĺrásban értesítik.

6.2 A jelen megá|lapodássa| kapcso|atos báľńilyen inÍormáció, értesítés akkor hatáiyos. ha a szer-
ződö F.elek á|talle|en rnegáĺ|apodäsban Íögzített székhe|yre iräsbán postai Úton vagy te|efaxon törté.

nik. A haladéktaÉn dontéshozaialt řgény|ö ilgyekben a.Szeľzodő Feĺek mégá||apodnak abban, hogy

az értesítéseket eĺektronÍkus forrnában - e.maiĺ - is e|fogadják egymásłó|' Bármely íéi álta| észle|t, a

szeződésszerű te|jesĺtést |ehetet|enné tevó atGdá|y fe|merü|ése, illetve szerzocésrnodosítáS kezde.

ményezése esetén az értesítést a|áírt |evé|ben postai Útbn e|kij|dve, vagy szemé|yes átvéte|ĺel is meg

ke|| eroŚíteni.

6.3 Szeződĺĺ Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben bárme|yik ŕél írás.ban kozôĺt jognyi|atko-

zata a címzetÍ. érdekkörében íe|merÜlt okbó| nem jut a címzett tudomására, a jognyiĺatkozatot a kéz-

besítés második megkĺsěrlését' koveto 5. munkanapon kézbesitettnek teKintik.



előteľjesztés 3. sz. melléklete

7 Zärő ľende|kezések

7.1 Fe|ek kije|entik' hogy a Bp., V|ll. Vĺg u, 32' sz. a|atti ingatlan haszná|ata soĺán fe|elĺlsséget Vá||a|.
nak a képvĺseietükben eĺjáló szemé|yek munka, tűz, adaivéde|mi és egyéb,logszabályok maradékta.

'an 
beiartásáéń.

7'2 szerztidó Feleket a je|en ínegá||apodás tełesĺtése során tudomására jutott adatok és infoĺmációk
iekintetében mind a megá||apodás hatá|ya a|att, rnĺnd annak megszÚnéśét kÖVetően te|jęs kÖni tiłok-
tańäsi kÔtelezetiség terheli, azokat a rnásik fél e|őzetes lrásbeli hozzájárú|ás néĺkij| - jogszabá|yi e|ó-
íráson a|apu|i adatszolgá|iatási köte|ezettséget kivéve - másoknak nem szo|gá|taiják ki. E kórben
Szerződő Fe|eket va|ameňnyi aIka|mazottja, munkaiáľsa, szerződéses parinere.ievékenységéěń fele.
lősség terheiĺ. A titokiaĺtási kŐielezetiséE megszegése eseién a másik fél valamennyi ebbő| erecő
kárát koteles rnegiériteľlĺ.

7 .3 Szerződó Felek egyÜttmÚkÖdnek a jelen megái|apodássa| Összefüggésben a Saját szabá|yzataik'
be|ső rendelkezěseik, szo|gáitatási szeződéseĺk Összehango|ása érdekében.

7-4 ..}e|en megál|apodäsban nem rögzíteil kérdésekben a Po|gári Tórvénykonyvró| szóIó, 1959' évi
lV' torvény rendeIkezéseĺ az irányadóak.

7.5 Je|en n"egáiIapodás 5 (ot) egymássaĺ szó szelint megegyező eredeti pé|dányban ľnagyar nye|ven
kěszillt' ľne|yet Szerzodó Fe|ek . mint akaratukka| mindenben megegyezőt - annak elo|vasása és ér.
te|mef,éSe után, jóváhagyóĺag ĺrtak a|á azza|, hogy a megá||apodás 4 (négy) számozott o|da|bói áll.

7.6 Szeęődó Felek ľnegá|lapodnak abban, hogy a je|en szerzodésse! kapcso|atos eset|eges vitáikat
megkísériik peren kíVü|, tárgya|ásos úton rendeeni, Amennyiben ez nem vezet eredményre. az e|jáń
bÍĺóság meghatározására a po|gáÍi perrendtartásrl| szó|ó 1952. évi |łĺ. töĺvény szabá|yai azlĺány.
adók'

7.7 Szerződ,ó Feĺek jelen megállapodást, annak eloĺvasása és értelmezése után' mint akaratukka|
mindenben megegyezöi' jovähagyT|ag íriak a|á'
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