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Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testiilet!

I. E|őzmény

1) A Képviselő - testület 13612008. (III'12.) határozatában döntött a 35094 hľsz. alatti
Homok ,l'. 7. sz. ingatlan bontásaról' A Vĺíľosgazďá|kođási és Pénzügyi Bizottság 989/2012.
(Vn.01 .) számíhatátozatával döntott a 35086 hrsz.Mátyás tér 15., a 35087 hrsz. Bauer S. u.

4. és a35094 hrsz. Homok utca 7. ingat|ante|eIchatárának módosításarőI és telekalakításárőI.

A Képviselő - testület a 11'012013. (III.27.) számuhatározattnal önkormányzatikozfeladatok
e|Látása érdekében a Jőzsefvárosi Közclsségi }{azak Nonprofit Kft. ( a továbbiakban JKH
Nkft.) kezelésébe adta a Homok u.7. szám aIatti valamint a Dankó u. 18. szám alattj
ingatlanokat, és vagyonkezelési jogot létesített szerzodés megkötése mellett, mely
2013,06.07-én 1028491112013113.06.07 számon bejegyzésre kęrült a földhivatali ingatlan.
nyi1vántaľtásban.
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselo-testületi ülés időpontj a:2014. március 05. . sz. napirend

Tá ľgy : Javaslat vagyonkez e\ési szer ződések módo sítására

A napirendet nyílt iilésen kell tárgya|ĺi, dĺjntés elfogadásához egyszerrĺ/minősített
szav azattobb sé g szük sé ge s.

ElirÉszÍr o szpxvpzerI pcysÉc (NÉv, szlcNo): Ve,cyoNc.q,zoÁlrooÁsl És ÜzpveLrerÉsl
ÜcyoszľÁ ĺv c ĺzo ĺĺroo,ą'sl IRoo,ł

KÉszÍrprľe (ÜcvINrÉzoNevp, szIcNi): DR. HENCZ ADRIENN !.d- ,Ĺ-,
PÉNzÜcvl FEDEZETETIcÉNyEl-/NtMjGl'lytl-,lce'zoLÁs: ?*- [ ĺ

Jocr <oNrRoLL: L'f.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatáľ ozati jav as|at a bizotÍság számfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselo-testtiletnek az e|őterjesztés
mestáľsvalását.



A 989120|2 (VIII.Ol.) számon meghozott VPB hataĺozat szeńĺti telekalakítási eljĺárás a
ftjldmérésen lezajlott és 8002851312013. számu, 2013.I2.30-án jogerőre emelkedett
ftjldhivatalihatározat a|apjźn kezdeményezni kell annak átvezetését a ftjldhivatali ingatlan-
nyilvántartáson, valamint nyilatkozni szfüséges a bejegyzettvagyoĺtkezelői jogźi1egyzésérőI.

2) A Képviselő-testület a 33112012. (X.04.) számű hatźtrozatában döntĺitt arról, hogy a
Hoľánszky u. 13. szźrn a|atti ingat|anĺa a JKH Nkft. javáľa a gyęrmęk és ifiúsági feladatokľól
való gondoskodás, a közösségi téľ biztosítása, kcizművelődési, tudományos, művészeti
tevékenység ttlmogatása, mint onkormáĺyzati kozfeladat túadásához kapcsolódva
vagyonkezelői jogot létesít, melynek alapjźn vagyonkezelési szerződést kötött az
onkoľmány zat a JIíJI Nkft -vel.

A Képviselő-testület a 466|20I3.(XII.18.) szźlmu hatźtrozatźlban d<jntött arľól, hogy a JKH
NKft.-nek, mint a 36615 he|yrajzi szám a|att felvett, a Budapest, VIII. kęľiilet Hoľánszky utca
13. a|atti - Diák és Yá||a|koztls-fejlesztési Központ _ ingatlan vagyonkezelőjének, a
vagyonkezelési szeľződésben meghatźrozott, az onkormanyzattal szemben fennálló hosszú
|ejátatt kötelezettségét a bevételekben meg nem tériilő elszĺámolt értékcsökkenésnek
megfelelő összeg erejéig elengedi, a vagyonkezelési szęrzódéskĺités időpontjára, 2012.
október 04-tő| 2017, augusztus |2. napjáig.

A JKH NKft. 2012. évi egyszeľűsített éves beszámolójában a bęvételekben meg nem térülő
elszámolt és elengedett értékcsökkenés összege 19.|74 ęFt.

II. A beterjesztés indoka

A Horánszky u. 13. és a Homok \.7,, Dankó u. 18. szttm a|atti ingatlanokra létesített
v agy onkezelé si szer zodé s ek mó do sítása szüksé ge s az a|ábbíak mi att.

1. A 466/f0I3. (XI.18.) szźtmu határozatában a Képviselő-testület felkérte a
Józsefuarosi KözösségiHazak Nonprofit Kft. ügyvezetójét, hogy a Horánszky u. 13.

szźlm alatti ingatlanĺa létesített vagyonkeze|ési szerződés módosítását _ tekintettęl az
az onkormźnyzatta| szemben fennálló hosszú lejáratíkĺitelęzettségnek a bevételekben
meg nem térülő ęlszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig tĺirténő
elengedésľe - elfogađás céljából terjessze elő a Képviselő-testület elé.

2. Ezen kívül a Homok u. 7. és a Dankó u' 18. szám a|atti ingatlanokĺa vonatkoző
vagyonkezeIési szerzódés módosítása is szükségessé válik a kĺjvetkezők szeľint:

egyrészt az onkoľmtnyzatta| szemben fennálló hosszú lejaľatú kötelezettségnek a
bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcs<jkkenésnek megfelelő összeg
eľejéig töľténő elengedés miatt,
az e|ozményekben is említętt telekalakítás során meg kell határozni, hogy az
újonnan kialakult ingatlanból htlny m"-t illet a vagyonkezelői jog, mivel' az
újraosztást követően megvá|tozLkazingatlanhelyrĄzi száma, címe és a teľĹilete is.
módosítani szfüséges a vagyonkezelésbe adott ingatlanok értékét is, a kĺjvetkezők
szerint: A Homok u. J. szám alatti telek bruttó bekerülési értéke 22.400.000 Ft, a
felépítmény nettó átadáskori értéke 61.422'437,- Ft. A Dankó u. 18. szźlm alatti
telek bruttó bekerĹilési értéke I27.263.000 Ft' a felépítmény nettó átadáskori éľtéke
48.794.026,-Ft.



ilI. Tényállási adatok

Telekalakítás:
A Polgĺíľmesteri Hivatal elkészíttette a váItozźsi vźvrajzot, mely a|apján a Földhivatal
engedélyezte a telekalakítást. Ennek alapjźn a Homok u. 7. szám alatti ingatlan egyesítésre
keriil a 35086 helyrajzi szźrní ingatlan a|att, majđ megosztás során terĹilete a 35086/I
helyrajzi szźnrń ingatlan tészévé válik. EzáIta| 35086 helyrajzí szźmľű ingatlan (Homok n.7.)
mint <jnálló he|yrajzi szénnu ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban megsziĺnik. Ez a
vagyonkezelői jog teľmészetbeni fennmaľadását nem érinti. Ingatlan-nyilvĺĺntaľtási
szempontbő| azoĺban a telekalakítást engedéLyező ftjldhivatalíhatározat végľehajtása során a
vagyonkezelői jog a 35086 heLyrajzi szálmu ingatlanľól a telekalakítással létrejövő 35086/I
hely r aj zí számi ingatlanľa keriil átj e g y zésr e.

Kötelezęttség elengedés:
Az Mĺjtv. 109. $ (6) bekezdése szeľinti ,,A vag/onkezelő a vaglon felújításáról, pótlólagos
beruházásáról legalább a vagloni eszkt)ztk elszámolt értékcsökkenésének meýlelő
mértékben koteles gondoskodni és e célolĺra az .éľtékcsökkenésnek meýlelő mértékben
taľtalékot képezni. Ha a vagyonkezelő olyan kazfeladatot lát el, amely után bevételének rcbb
mint fele az államháztartás valamely alrendszeréből származik, a helyi onkormányzat a
vagłonkezelési szerződésben részletezett feltételekkel a bevételekben meg nem térülő
elszámoĺt éľtékcsökkenésnek meýlelő Ósszeg erejéig elengedheti a vagłonkezelőnek a helyi
ônkoľmányzattal szemben fennólló, a kezelt vagyonnal osszefi)ggő hosszú lejáratú
kÓtelezettségét'',

A fenti esetben a JKH NKFt., mint vagyonkezelő kötelezettsége az éľtékcscikkenés összegéig
áll fenn.
Tekintettel arua, hogy a JKH NKft. bevételeiben nem térĹil meg a vagyonkezelésébe adott
vagyon éľtékcsĺjkkenése, ezért a meg nem téľült ĺjsszeg erejéig az onkormányzatnak
tźmogatást kellene nýjtani a JKH NKft. tészérę a}thoz, hogy a saját tőke összege ne keľüljön
mínuszba.

A vagyonkezelési szerződésęk26, és 38. pontja szerint az eszkozok állapotát és éľtékét az
ingatlan hasznosításából keletkező bevételekből kell fenntartani, erre az onkorményzat
fedezetet nem biztosít.
Ugyanakkoľ a JKH NKft. számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenési leírás
ęlszámolásra került' emiatt atársaság alaptevékenységének eredménye összesen: .I9.I74 eFt
lett.

A vagyonkezelésbe adott ingatlanok és egyéb eszk<jzök értékcsökkenése hatással lesz a
kĺjvetkező évek mérlegének alaku|ásáĺa is, ezért javasolt a vagyonkezelési szerződések
felülvizsgá|ata a bevételekben meg nem téľülő elszámolt éľtékcsökkenésre vonatkozóan,
amely érinti a JKH NKft, mint vagyoĺlkezelőnek az onkormányzattal szemben fennálló
ho s szú lej ár atű köte l ezettsé gének a me gléntési mó dj át.

A Józsefuarosi Kĺjzĺjssésj HźIzak NKft. elkészítette az értékcsĺikkenésľe vonatkozó alábbi
számitást:

Eľtékcsökkenés a kiivetkező évekre

Atvett
eszkiizök

Beszerzett
eszközök

2012 tény 2013 201.4

várhztő
2015
várhatő



Hoľánszlĺy
13.

819 319 eFt 16 949 eFt 3212',7 eFt 23 300 eFt 21 000 eFt 21 000 eFt

Egyéb I 012 eFt I 476 eFt

Homok 7. 850 eFt 1 400 eFt I 400 eFt

Dankó 18. 630 eFt 1 050 eFt I 050 eFt

Iv. A dtintés tarta|mának részletes ismertetése

A fenti tényállási adatok a|apján, az onkoľményzat úgy dĺint, hogy a bevételekben meg nem
térült értékcs<jkkenés méľtékéig minden évben a JKH NKft. onkormányzatta| szemben
fennálló, a Hoľánszky u. 13. szám illetve a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. száma|atĺi épülettel
ö s szefü g gő, ho s szúl ej iír atű kote|ezettsé gét en ge dj e el.

Az értékcsökkentést a telek éľtéke után nem lehet elszámolni, csak a felépítmények,
építmények után.

A Horĺĺnszky u. 13. szám alatti ingatlan tárgyábarl kötött vagyonkezelési szeruőďés
módo sítása az előteľj es ztés | . szźlmu męll ékletét képezi.

A Homok u. 7. és a Dankó u. 18. szám a|atÍi ingatlanok táĺgyában kötött vagyonkezelési
szęrzodés módosítása az előteľj es ztés 2. szátrnű melléklętét képezi.

Y. A dtintés céIja' pénzügyi hatása

A dĺjntés pénztigyi hatźsa, hogy ha a JKH NKft' hosszúlejĺáľatú ktitelezettséget a tfugyévi
éľtékcscikkenés mértékéig az onkoľmányzat e|engedi, akkor az értékcsokkenés méľtékének
megfelelő támogatást nem kell biztosítani a JKH NKft. részéte.

vI. Jogszabályiktĺrnyezetĺsmeľtetése

A Képviselő-testület dĺintése a Magyarcrszág helyi ĺinkormányzataírő| sző|ő 2011. évi
CL)o(Xx. tcirvény 41' $ (3) bekezdésén,I07. $ és 109. $-ĺán alapul.

HłľÁnoz,ł,TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesńés I. és 2. számú mellékletétképező Horĺínszky u. 13. illetve a
Homok u. 7. és Dankó u. 18. sziím alatti tinkormányzatí tulajdonú ingatlanokľa
vonatkozó vagyonkezelési szerződések módosításának taľtalmi elemeit és
felhata|mazzaapolgármestertazokaláirásźtra.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: 2014' maľcius 05. aszerződések a|áfuása2ll4. máľcius 31.



2. aJőzsęfvttrosi KözĺisségiHźzakNonprofit Kft.-nek, mint a 35094he|yrajzi száma|att
felvett, a Budapest, VIII. keriilet Homok u. 7. szétm alatti és a 35315 helyrajzí szám
a|att felvett, a Budapest, VIII. keriilet Dankó u. 18. szźrrl a|atti ingatlan
vagyonkezelőjének a vagyonkezelési szerződésben meghatározotl, az
onkormrányzatta| szemben fennálló hosszú |ejaratÚ kötelezettségét a bevételekben
meg nem térĹilő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedi, a
vagyonkez e|ésí szerzódés kötés iđőpontj átóI 2017 . június 12. napjáíg.

Felelős: Polgármesteľ
Hatlíridő: 20|4. március 05.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosaály Gazdálkodási Iľoda

Buđapest, 20L4. februaľ 14.

ł^wĄ
Dr. Kocsis Máté

polgáľmester

Törvényességi ellenoľzes :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:/ /ľ ./.ŕ--' rd,t.ľĺ{/głĺ ?#á- 

ě,. ľvĺe",K Erika . , _/
aljegyző ,/

7Ĺĺi4 t[$ll 2 ł



VAGYoNKEZELÉSI sZERZoDÉs

amely létrejtitt egyrészrőI Budapest Főváľos YIII. keľület Józsefuáľosĺ
onkoľmányzat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
aĺ1ősz,ttm: 1 57 1 57 1 5 -7'-4?,

totzsszám.. ]35715
bankszĺáml aszám: 1 4 1 0 03 09- 1 0213 9 49 -0 1 00 0 00 6
statisztikai szám: 1 57 3 51 1 5 -84I I -32I -0|
képviseli: dr. Kocsis Iľĺ4áté polgáľmester, mint a
vagyonkezelői jogot atruhaző tulajđonos (a továbbiakban:
onkoľmányzat),

másrészről a
Józs efv á ľo s Í Kiiz łi s s é gi H:ának N o n p ro f it Kft.
székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

adő szána: 227 6 6 I 1 7 -2 - 42
cé gs e gy zékszźnna: 0 | - 09 -9 42622
bankszĺĺml aszám.. I4I00I27.1'657 3249 -01 000008
képviseli: Kovács Barbaľa lgyvezetó, mint a vagyonkezelői
jogot szeľzó (a továbbiakban: Vagyonkezelői jog
j o gosultj a/Vagyonkezelő is)

(onkormányzat és Vagyonkezelő a továbbiakban együttesen Felek)
kĺjzött az alulíľott helyen és időben Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi
onkormanyzat Képviselő-testtiletének .....'D0l4. (III.05.) szźtmuhatźtrozata a|apján alábbi
feltétęlek mellett:

Előzmények

A Felek kozoÍt 2012' november 07. napjźxal vagyonkezelési szerzódés j<itt létľe a
Buđapest VIII. kerĹileti ingatlan-nyilvántartásban 36615 helytajzi szám a|att felvett,
Buđapest, VIII. keriilet Horánszky u. 13. szźtm a|atti - Diák és Vállalkozás-fejlesztési
Központ - ingatlanľa _ a gyermek és ifiúsági feladatokról való gondoskodás, a
közösségi tér biztosítása, kĺĺzművelődési, tudományos, múvészeti tevékenység
támo gatása, mint önkormány zati kozfę|adat átađźtsźlhoz kapcsolódva vagyonk ęzęIói
jog létesítésére - a felsorolt k<jzfeladatok átadásával egyidejűleg.
Az 1. pontban köľiilírt szerzőđést az alźlbbiakd<al egészíti ki:
,,A vagyonkezelési szerzóđés 26. és 38. pontja szerint az eszkozok á|Iapotźĺt és értékét
az ingat|arl hasznosításából keletkezo bevéte|ekből kell fenntartani. Az Mötv. 109. $
(6) bekezdésében foglalt szabáIyok értelmében az onkormźnyzat a Vagyonkezelő
részére az onkormányzattal szemben fęnnátló hosszú |ejaratu kötelezettségét a
bevételekben meg nem térülő elszrĺmolt étékcsökkenésnek megfelelő összeg eľejéig
elengeđi, a vagyonkezelési szerződéskötés időpontjĺĺľa visszamenőlegesen.
A hos szú lejar atu kötelezettsé g ö s sze ge : 7 9 | .5 4 6.3 02 F t.

Az Mötv 109. $ (6) bekezdésében foglalt elengedés egyik feltétele, hogy az ađott
ingatlarľa vonatkozó éľtékcsökkenésnek meg kell haladnia az íngat|anra vonatkozó
bevételt. A külĺjnbségként jelentkezett összeget engedi el az onkormźnyzat,

1.

2.



2

Az elengedés további feltétele, hogy a vagyonkezelő a szerződés 30. pontjában
foglaltaknak megfelelően az ingatlanonként vezetett nyilvántaľtást a szerzí5dés 37.
pontj ában rö gzítettekkel egyidőben bocsát az onkorm tny zat ľendelkezésére.

Ję|en szetződés készült 2 oldalon, 5 egymással egyező példanyban.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt képviselőik útjan jőváhagyő|ag
íľtak alá.

Budapest,zll4. Budapest,zlI4.
Budapest Főváľos VIII. keľület' Józsefvárosi KiizösségiEázakNonpľofit

Jĺózsefuárosĺ Onkoľmányzat Kft.
képviseletében: képviseletében:

dr. Kocsis Máté
polgĺĺrmester

onkormránv zat r é szér ól

Kovács Baľbaľa
ugyvezető

Vagyonkeze|ő részéroI

Dr. Bálint Tiboľ ügyvéd
Dr. Bálint Tiboľ Ügyvédi Iroda

(1052 Budapest, Régiposta u. |2.U3.)
Ellenjegyzés kelte: Budapest, 2014.

Fedezet:
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
p énzugy i ĺjgy o sńá|yv ezeto



amely létľej ött egyrészrol

másrészľőla

VAGYONKEZELESI SZERZODES

Budapest Főváros YIII. keľület Józsefuárosi
onkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adőszám I 57 3 57 I 5 -2-42
torzsszźlm: 735715
bankszámla szám: 1 4 1 0 03 09- l 021 3 9 49.0 1 000 0 06
statisztikai szźtm: I 57 3 57 15 -8411 -32I -Ot
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester, mint a
vagyonkezelői jogot átnlháző tulajdonos (a továbbiakban:
Onkoľmányzat),

Jĺízsefu áľosi Ktiziissé gi Házak Nonprofit Kft.
székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

adő szźnĺa: 22] 6 6 I I 7 -2 - 42
c é gs e gy zékszźtma: 0 1 - 09 -9 42622
bankszámla szám: 1 41 001 27 -| 6 57 3249 -01 000 0 0 8

képviseli: Kovács Barbaru ugyvezető, mint a vagyonkezelői
jogot szerző (a továbbiakban: Vagyonkezelői jog
j ogosultj a/Vag5''onkezelő is)

(onkormĺányzat és Y agyonkezelő a továbbiakban egyrittesen Felek)
között az alulírott helyen és időben Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi
onkormanyzat Képviselő-testiiletének ...'../2014. (Iil.05.) szźlmu határozata a|apján atábbi
feltételek mellett:

Előzménvek

A Felek közĺjtt 20|3. május 27. napjánal vagyonkezelési szerzodés jött létre a
Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvántaľtásban 35094 helyrajzi szźĺn a|att felvett,
Budapest, VIII. keľĹilet Homok u.7. száĺrl a|atti, és a 35315 he|yrajzi szźtm a|att
felvett, Budapest VIII. kerĹilet Dankó u. 18. szám a|atti _ kivett beépítetlen teľiilet
megjelĺllésű _ ingatlanÍa egészséges életmód segítését cé|zo szo|gáltatások, kerületi
sport és szabadidősport tĺímogatása, ifiúsági rigyek; mint önkormźnyzati kozfe|adat
átadásához kapcsolódva vagyonkeze|ői jog létesítésére - a felsorolt közfeladatok
átadásáv a| e gyidej rĺl e g.

Az felek rogzítik, hogy az onkoľmrínyzat Képviselő-testĹiletének Váľosgazdálkodási
és Pénzngyi Bizottsága 989120|2. (VIII.Ol.) szźlmű' hatźnozatában tulajdonosi
hozzájtru|ását adta a Homok u. 7., Bauer Sándor u. 4. és aMźúyás téľ 15. szźtm a|atti
ingatlanok at ériĺtó telekalakításhoz.
A 2. pont alapjźn elkészült T-86544 száníl vá|tozási vźnrajz alapjźn a Földhivatal
engedé|yeńe a telekalakítást, melynek a|apjtn a Homok v 7. száłrl alatti ingatlan
egyesítésľe kerül a 35086 helyrajzi számu ingatlan alatt,majđmegosztás során tertilete
a 35086i1 he|yrajzi sztlmű ingatlan részévé válik. Ezá|ta| 35086 heIytajzi szźlmu
ingatlan mint <jnálló he|yrajzi szźlmű ingatlan az ingat|arĺ.nyí|vźntartásban megszűnik.
Ez vagyonkezelőíjog természetbeni fennmaĺadását nem érinti. Ingatlan-nyilvantartási
szempontbő| azonban a telekalakítást engedé|yezo ftildhivatalihatźnozat végľehajtása
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során a vagyonkezelői jog a 35086 helyrajzi számt ingatlanról a telekalakítással
létrejövő 35086i 1 he|ytajzi számű ingatlanľa keľül átjegyzésre.

A vagyonkeze|ói jog az engedéIyezett telekalakítás végrehajtásźrő| szóló okirat
ingatlan-nyilvántartásban töľténő jogerős átvezetése napjáva| az onkorm ányzat Il I
aráný tulajdonába kertilő 35086/1 he|yajzí számí ingatlanból 525 mz-t teľheli.
Természetben a vagyonkezelői jog _ aMátyás tér 15. szám a|atti _ 35086/1 he|yrajzi
számuingatlannak azonarészénmaľad fenn, ahol atelekalakítás végrehajtásaelőtta
35086 he|yrajzi számú ingatlan volt található.

A felek ismerik az Inýv. 65. $ (2) bekezdésének azon e|őirását, hogy az ingatlan
természetben meghatározottvagy terĹiletnagyságban kifejezett részére vonatkozó jog
vagy tény bejegyzéséhez, illetve feljegyzéséhez az ingatlan érintett részét źlbrázolő és
a ftjldhivatal tůtal hatályos zźxadé|<ka| ellátott vá|tozási vtzrajz szfüséges. A
vźzrajzot az onkormźnyzat készítteti el a telekalakítás végrehajtásárő| szo|ő okiľat
ftjldhivatalba való benyúj tásáig.

Az engedélyezett telekalakítás ingatlan-nyilvántaľtásban töľténő źivezętéséhez
sziikséges okiratot az onkormányzat és a Vagyonkezelő is a|áírjźk. Az
onkoľmányzat és a Vagyonkezelő is ilgy nyilatkoznak, hogy feltétlen és
visszavonhatat|an hozzájźlru|ásllkat adjźk, hogy vagyonkezelői jog a 35086lI
helyrajzi számis' ingatlan vźitozási vźnrajzon megjelölt 525 négyzetméter területére a
V agyo nkez e|ő j av źn a az íngatlan-nyi lvántartásb a b ej e gyzé sre kerĹilj ön.

A szerzódés 6. pontját a Felek a kĺjvetkezőképpen módosítják:
A Homok u.7. szźrrl alatti telek bruttó bekeľülési értéke 22.400.000 Ft, a felépítmény
nettő átadäskori értéke 6I.422.437,- Ft. A Dankó u. 18. sztlm alatti telek bruttó
bekeľülési éľtéke 127.263.000 Ft, a felépítmény nettó átadáskori éľtéke 48.794.026,-
Ft.

Az 1. pontban körülíĺt szerződést az a|ábbia|&al egészíti ki:
,,A vagyonkezelési szerződés 26. és 38. pontja szeľint az eszkozök áI|apotát és értékét
azingat|an hasznosításából keletkezobevételekből kell fenntartani. Az Mötv. 109. $
(6) bekezdésében foglalt szabályok éľtelmében az onkormányzat a Vagyonkezelő
részére az onkoľmányzattal szemben fennálló hosszú |ejáratiĺ kötelezettségét a
bevételekben meg nęm térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő ĺisszeg eľejéig
elengedi, a vagyonkezelési szerződéskĺités időpontjĺáľa visszamenőlegesen.

A Homok u. 7. szám alatti ingatlanĺa a hosszú lejaratu kötelezettség összege:
85.350.000 Ft
A Dankó u. 18. szám alatti ingat|aĺlra a hosszú |ejáratű kcjtelezettség cisszege:
177 .415.258 Ft.

Az Mötv l09. $ (6) bekezdésében foglalt elengedés egyik feltétele, hogy az ađott
ingatlanĺa vonatkozó értékcsökkenésnek meg kell haladnia az ingat|anra vonatkozó
bevételt. A külĺinbségként jelentkezettösszeget engedi el az onkormźnyzat.
Az e|engedés további feltétele, hogy a vagyonkezelő a szerzodés 30. pontjában
foglaltaknak megfelelően az íngatlanonként vezetett nyilvantaľtást a szerződés 37.
pontj ában ľö gzítettekkel egyidőben boc sát az onkorm áĺy zat ręndelkezésére.
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6. Je|enszerződésmódosítás készĹilt 3 oldalon, 5 egymással egyezó példanyban.

Felek a szerzódést' mint akaľatukkal mindenben megegyezot képviselőik útjan jóvahagyólag
írtźů< aIá.
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