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Tisztelt Képviselő.testiilet!

I. Tényállás és döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

1. Javaslat a Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.-vel kötenđő haszná|ati megállapodásľa

A Képviselő-testtilet 45l20I5. ([.19.) számú határozatával döntcjtt arról, hogy a Kisfalu
Józsefuĺírosi Vagyongazđálkodő Kft. (a továbbiakban: Kisfalu Kft.) 2015. július 01. napjától
zártkijrí résménýársaságként mfüĺiđik tovább. Továbbá a 99l20I5. (N.16.) szźtmtt
döntésében arró| hatźtrozott, hogy elfogađja az átalakuló jogi szemé|y, azaz a Kisfalu Kft.
átalakulási terłét, és annak mellékletét képezó vagyonmér|eg-tervezetét, vagyonleltaľ-
tervezetét, a jogutód jogi személy (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét, vagyonleltźr-tervezetét, az
azok'hoz kapcsolódó könywizsgálói jelentéssel egyĹitt. Továbbá elfogadja az átalakulással
létrejövő jogutód jogi szemé|y a|apszabá|yát, amelynek ételmében a táľsaság cégneve:
Józsefuiíľosi Gazdálkodási Közpo ft Zártkijrľjen Működő Részvénytaľsaság.

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 20| 5 . szeptember 1 7. . sz. napirend

Tárgyz Javaslat a Jőzsefváľosi Gazdálkodásĺ Ktizpont Zrt.-vel ktĺtendő szeződések
elfogadásáľa
A napirendet nyílt tilésen kell taľgya|ni, ahatározat elfogadásźůloz egyszerri szavazattöbbség
szfüséges.
EloxÉszÍr ő szĺpvłzeľl pcysÉc (nÉv, szIcNó) : GezoÁlrooÁsl
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A Képviselő-testület döntött továbbá a 103120|5. (IV.16), illetve a ||812015. (V.14.) számil
hatźrozataiban arról, a Jőzsefvfuosi Intézménymfüödtető K<izpoĺt á|ta| végzett műszaki
(karbantaľtói) műkĺidtetői, iizemeltetői feladatokat, valamint a Jőzsefvátosi Vĺĺľosüzemeltetési
Szolgálat által ellátott tevékenységeket a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft.
(fentiek értelmében jogutód: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.)tftjan|áttatjae|.

A Józsefuarosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. a Gazđá|kodási Ügyosztá|y megkeresésére
felméľte, hogy melyek azok az önkorményzati tulajdonú ingatlanok, amelyeket a Kisfalu Kft.
jogutóddal töľténő megszűnése, valamint fenti költségvetési intézmények (JVSZ, JIK)
megszűnéséből fakadó fe|adate|Iźúźtsának źivéte|ére tekintetteljelenleg haszná|.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt, ájékoztatása alapjan a hatályos közszolgáltatási
szerződésben foglalt közfeladatok ellátása céljából haszná|t ingatlanok az alábbiak (l.
melléklet):

l. 1082 Budapest, Baross utca63-67.
2. 1084 Budapest, Őr utca 8.
3. 1084 Budapest, Tavaszmező utca2.
4. l081 Budapest, Kiss József u. 19.
5. 1084 Budapest, Auróra utcaI2la
6. 1084 Budapest, Auróľa utca|Zlb.
7. l084 Budapest, Auľóra utca l9.
8. 1086 Budapest, Karácsony Sándor utcaZ1.
9. 1084 Budapest, Német utca I7-I9.
10. 1083 Budapest, Losonci utca2.
l l. 1086 Budapest, Dankó utca 3-5.
12.1084 Budapest, Baross 84.
13. I 082 Budapest, Baross utca 8 1 . fszt 5 .

14. 1086 Budapest, Magdolna utca20.
15. 1086 Budapest, Magdolna ttca24.
16. 1084 Budapest, Tolnai Lajos utcaZ3.
17. 1086 Budapest, Szerdahelyi utca 17 .

18. 1086 Budapest, Karácsony Sándorutca 1.

19. 1086 Budapest, Karácsony Sándor utca 3.
20. 1086 Budapest, Teleki Lász|ő téti I
21.1086 Budapest, Magdolna utca4.
22. l08I Budapest, Népszínhĺíz lftca 14. pince

Magyarországhe|yi önkormiínyzatairőI sző|ő 20|1. évi CLxxXx. tĺirvény (a továbbiakban:
Mĺitv.) 106. $ (2) bekezdés értelmében a helyi önkoľmányzat vagyona a fulajdonából és a
helyi önkormźnyzatot megillető vagyoni éľtékií jogokból á||, ame|yek az önkormtnyzati
feladatok és célok e||átását szo|gá|ják. Ugyanezen jogszabáIy 108. $ (1) bekezdése szerint a
helyi önkormźnyzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtok]ása, haszná|ata,
hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése' valamint felújítasa
csak e tĺiľvényben és a nemzeti vagyonľól szóló 201|. évi CXCVI. törvényben szabá|yozott
módon engedhető át másnak.

A nemzeti vagyonľól szóló tcirvény 3. $ (1) bekezdés 11. pontja éľtelmében anemzetí vagyon
hasznźiőja az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ręndelkező
szervezet, aki vagy amely állami vagyon tekintetében törvény vagy szerződés alapjĺĺn, a helyi



ĺinkormányzat vagyona tekintetéb eÍL; a nemzeti vagyon biľtoklására, haszná|atáľa, hasznainak
szedéséľe t<irvény, a helyi önkoľmányzatrcnďe|ete vagy szerzođés alapjan jogosult.

Ugyanezen jogszabá|y 11. $ (13) bekezdése szerint nemzeti vagyon ingyenesen kizětró|ag
közfeladat e|Iátása, a lakosság kłjzszo|gétltatásokkal valő e||źúása, valamint e feladatok
e||átźsźůloz szfüséges infrastruktura biztosítźlsa céljábó| az ahhoz szükséges mértékben
hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.

Javasoljuk a fentiekben felsoľolt önkoľmĺĺnyzati tulajdonú ingatlanok ingyenes hasznźiatba
adását a Jőzsefvźltosi Gazdálkodási Kĺizpont ZÍt. á|ta| ellátott közfeladatok ellátása cé|jźlbő|'
továbbá javasoljuk ezeĺ ingatlanok hasznáIati jogviszonyĺíra vonatkoző az előterjesztés
mellékletét képezó megállapodás megkötését (2. melléklet) is.

Szfüséges továbbá a Józsefuarosi Gazdálkodási Közpoft Zrt. tekintetében a taľsaság
Alapszabályban a JIK és JVSZ megszűnése következtében nem szereplő ingatlanok
telephelyként ttjľténő feltiintetése, és az e váItozások tekintetében szfüséges cég eljáľásjogi
intézkedések megtétele, amely a telephely kijelölésre vonatkoző po|gármesteri döntést
követően aJőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. iigyvezetésének feladata.

2. Javaslat az FKF Zrt.-ve|, valamint a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt..vel kĺitendő
hasznáIati me gál l apodásra.

Több alkalommal érkezettaz onkormźĺnyzathozlakossági panasz, bejelentés a Budapest VIII.
kerület, Baross utca közterületen ta|á|hatő 1000 literes Fővarosi KözteľĹilet-fenntaľtó
Zźrtkorueĺ Működő Nonpľofit Részvénýĺĺľsaság (a továbbiakban: FKF Zrt.) tu|ajdonában
álló gurulós szeméttĺĺrolók kömyezetében _ munkaidőn túli és a hétvégi időszakokban _
tapaszta|t ál l apotok miatt.

Fenti helyzęt reĺdęzése érdekében az onkoľmanyzat megkeľeste az FKF Zrt.-t, amely
fővĺĺľosi cég vá|aszában aľ.ő| nyilatkozott, hogy csak akkor tud tenni az ügyben érdemi
intézkedést, ha az onkoľmĺínyzatbinosit részére egy olyan területet, aho| az érintett gurulós
szemét1árolókat el tudj a helyezni.

A Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. Vaľostizemeltetési Igazgatősźrya a Gazdźůkodási
,ťjgyosztáIy megkereséséľe aľľól tájékoztatatta az onkormányzatot, hogy a jelenleg is
géptĺĺľoló, valamint szemétleľakó helyiségként haszná|t Budapest VIII. kerület Dankó utca 3-
5. szźlm a|atti, <inkoľmanyzati tu|ajdonú ingatlanon biĺosítani lehetne az FKF Zrt. źital
megielöł 20m2 tera|etet, amelyľe tekintettel elhelyezésre keľtilhetne a 4 đarub egyenként
1100 m, kerekes szemetesedény. A napi rendszerességgel tciľténő íiľítés kĺitelezettségét
továbbra is az FKF Zrt.IźLtntLeI.

Tekintettel arľa, hogy az onkoľmźnyzat éľdeke a köľnyezetvédelmi célok megvalósítasát,
valamint a kézí úttisztítási tevékenység zavarta|an lebonyolítasát elősegítő, a Fővárosi
onkormanyzat jogszabá|yban előíľt települési szi|árđ hulladékgazdálkodási feladatának
teljesítéséhez kapcsolódóan a keľületi szo|gá|tatási csoport eszkĺizeinek raktározásrínak
bizosítása, így javaso|jllk az előteľjesztés mellékletétképező a Budapest VIII. keľület Dankó
utca 3-5. szám alatti' önkoľmĺĺnyzati tu|ajdonú ingatlan 20mf vonatkozó, az FKF Zrt. részére
töľténő ingyenes hasznźt|atba adásźlra vonatkozó szerződés megkötését (3. melléklet).



il. A beteľjesztés indoka

A Tisztelt Képviselő-testtilet jogosult a megállapodások megkĺitéséľe vonatkozó dĺintés
meghozata|źra.

III. A döntés céIja, pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. á|tal źtwett közfęladatok zavarta|an
ellátásrĺnak biztosítása, illetve az ĺinkormányzati tulajdonú ingatlanok használatáravoĺatkoző
jogviszony konkrét ľendezése.

A dĺintésnek pénzügyi hatasa nincs.

Iv. Jogszabályĺ kłiľnyezet
A Képviselő-testület dclntése anemzeti vagyonľól szóló tĺlrvény 3. $ (1) bekezdés 1 1. pontjiĺn,
ll. $ (13) bekezdésén, azMi)tv.23. $ (5) bękezdésén, 41. $ (3) bekezdésén,42. $ 1. pontján,
106. $ (Z)bekezdésén, 108. $ (1) bekezdésén alapul.

Fentieknekmegfelelőenkéľemaza|ábbihatźtrozatí javaslatelfogadását.

HATÁRoZ^TIJAVASLAT

A Képviselő.testület rĺry dtint' hory

1. a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. ingyenes haszná|atába adja ahatźrozat 1.

szźrrú mellékletében foglalt cinkoľmanyzatitv|ajdonú helyiségeket és ingatlanokat.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺĺľidő: 20|5. szeptember 1 7.

2. elfogađja a hatánozat l. pontja szeľinti önkoľmrĺnyzati tulajdonú helyiségek és
ingatlanok hasznáIati jogviszonyára vonatkoző a hatźrozat 2. szźlmű mellékletét
képezőhatźlrozat|artidőreszólóingyeneshasznźiatimegállapodást.

Felęlős: polgáľmester
Hatźndíl: 20| 5. szeptember l 7.

3. felkéri a polgáľmestert a hatźtrozat2. pontja szerinti megállapodás a|źtírź.sátra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|5. októbeľ 05.

4. elfogadja a jelen hatźrozat 3. számí mellékletét képez(5, az Önkormźnyzat és a
Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási KĺizpontZrt., valamirrt a Fővarosi Közterület Feĺlrltaftő Zrt.
között kĺitendő a Budapest VIII. keľĹilet Dankó utca 3-5. szźtm a|atti önkormányzati
tulajdonú ingatlan meghatźrozott részének ingyenes hasznźiatáľa vonatkoző
szerzódést.



Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2015. szeptember 1 7.

5. felkéri a polgármestert a hattrozat4. pontja szeľinti haszĺá|ati szerzódés a|áirásźra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|5. október 05.

A dtĺntés végľehajtását végző szervezeti erység: Gazdálkodási Üryosztáiy, Jőzsefvárosĺ
Gazdálkodási Kiizpon t ZÍt.

Budapest, 2015. szeptember 07.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegĺző
nevében és megbízásából

/ /ĺI , 4 -(I .L//W, ľű/zł(l. f^.,.Ť
dr. Mészaľ Erika /

aljegyző
2015 s[n 0 7



természetbeni fekvés

l.

2.

1082 Budapest, Baross utca63-67.

1084 Budapest, Or utca 8.

3.

4.

1086 Budapest, DankÓ utca 3-5.

1084 Budapest, Német utca17-1'9.

5. 1084 Budapest, Baross utca 84.

6.

hrsz.

7.

1082 Budapest, Baross utca 81. fszt. 5.

35235

8.

1086 Budapest, Magdolna utca 20.

35185

alapterület
(m')

9.

1 086 Budapest, Magdolna utca 24

3sf98

10.

1084 Buđapest, Tolnai Lajos utca23.

35217/r/N1

3s2I7ntN2

352t7lyN4

35217tItN16

1086 Budapest, Szeľdahelyi utca l7.

Kaľácsony Sándor utca. 1.

Karácsony Sándor utca. 3.

70

v aglo nkntas zt e r i éľ té k

eFt

712

r970

3s2s4l0lN22

352s4t0tN23

189

115

521

85

hatátozat 1. szĺĺmri melléklet

3s723l0lAf7

35309

8680

464

42

16000

35339

94170

34934

94

I 39s0

8439

8239r

7109

3533 1

3s332

35333

r66

''.1',,. á''.'. .''',.'.

722

606

37060

3355

712

840

278

43878

4710

38266

29956

74569

64260

14734



11. 1086 Budapest, Teleki Lász|ó tét I

12. 1086 Budapest, Magdolna utca 4.

13. 1084 Budapest, Tavaszmezo utcaZ.

14.

15.

1081 Budapest, Kiss Jőzsef u. 19.

1084 Budapest, Aurőra utca lLla

16.

35123lrr

1084 Budapest, AurÓra utca1'2lb

I],

3s264

1084 Budapest, AurÓra utca 19. (Fecske u.
18.)

3s 188/0/A/8

3sr88t0tN9

3s188/0/A/11

3st88l0tN12

18. 1086 Budapest, Karácsony Sándoľ utca25.

19.

3795

20.

1 083 Budapest, Losonci utca 2

604

1081 Népszinhez u. 14. pince

26

120

40

50

34674101N4

35025

948264

35024

31284

34994

r41

hatátozat 1. számri melléklet

603

r545

943

2341

442

3546s101N8

3s728142

441

3467stztN33

204

230

3r42

4r9

20338

80

2029f

r0143

22144

50479

3759



a határ ozat 2. sz. melléklete

HASZNÁLATI szERzouÉs

amely létrejött egyrészĺő| a
Budapest Főváľo s VIII. keriilet Józsefvárosi Onko rmány zat
székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67,
képviseli: dr. Kocsis Máté polgĺĺľmester
adó szźtĺna: | 5 7 3 57 l 5 -2 - 42
torzsszám:735715
statisztikai szźm: l 57 3 57 1 5 -84l l -32I -0 I
pénzfor galmi számlas zárla: 1 04 0 3 3 8 7- 0 0 02 8 5 7 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
(a továbbiakban: onko rmńnyzat),

másrészről a
Jĺízsefu árosĺ Gazdálkodásĺ Kiizpo nt Zrt.
székhelye: 1082 Budapest, Baĺoss u.63-67.
cégegyzékszźmla: 01 l0 048457
aďő szźlma: 25 29 249 9 -f - 42
bankszáml aszźlma: S berb ank
képvi sel i : dľ. Pesti Iv ett Igazgató ság elnöke,
(a továbbiakb an J GK Zrt.)

egyĹittesen F,elek közĺitt jĺitt létre az alábbi feltételekkel, a megieltilt helyen és napon.

rcĺozwĺÉ'NYEK

A Képviselő-testiilet 45l20I5. (II.19.) sztmúhatźttozatával döntött aľľól, hogy a Kisfalu József-
vĺĺľosi Yagyongazdálkodó Kft' (a továbbiakban: Kisfalu Kft.) 2015. július 01. napjátóI zértkör(i
részvénytźrsaságként múkĺ'dik tovább. Továbbá a 99120|5. (N.l6.) szźtmil döntésében alĺól
hatćrozott, hogy elfogadja az átalakuló jogi szemé|y, azaz a Kisfalu Kft. átalakulási tervét, és
annak mellékletét képező vagyonméľleg-tervezetét, vagyonleltźlr-tervezetét, a jogutód jogi
személy (nyitó) vagyonméľleg.tervezetét, vagyonleltar-tervezetét, az azo|<hoz kapcsolódó
könywizsgálói jelentéssel együtt' Továbbá elfogadja az átalakulással létrejĺivő jogutód jogi
személy a|apszabćlyát, amelynek éľtelmében a táľsaság cégneve: Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási
Kĺizpont Zźrtkoruen Működő Részvénýársaság.

A Képviselő-testtilet döntĺĺtt továbbá a |03120|5. (IV.l6)' illetve a I|8l20|5. (V.14.) szźtmtl
hatźlrozataíban aľról, a Józsefulíľosi Intézményműködtető Kĺizpont á|ta| végzett műszaki (kaľ-
bantaľtói) mfüödtetői, iŁemeltetői feladatokat, valamint a Jőzsefuaľosi Vaľosüzemeltetési
Szolgálat á|tal e|látott tevékenységeket a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdá|kodő Kft. (fentiek
éľtelmében jogutód: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.) tĺján|áttatjaeI.

Magyaľországhelyi cinkoľmányzatairőIsző|ő2011. évi CL)ooilX. töľvény 108. $ (l) bekez-
dése szerint a helyi ĺinkoľmányzat k'tzźrőlagos tulajdonában á||ő nemzeti vagyon birtoklása,
haszĺáIata, hasznai szedésének joga, fenntartása, tizemeltetése' létesítése, fejlesztése, valamint
felújítása csak e tcirvényben és a nemzeti vagyonľól szóló 20I|. évi CXCVI. töľvényben szabźr
|yozottmódon engedhető át másnak.

Felek rögzitik, hogy figyelemmel a Kisfalu Kft. jogutóddal toľténő, valamint a JIK és JVSZ
megszűnéséből fakadó a JGK Zrt. á|ta| ź.ŕvett közfeladatok folyamatos biztosításaľa, valamint a



nemzeti vagyonról szőIő20Il. évi CXCVI. törvény 3.$ (1) bekezdés 11. pontjáľa, illetve a 11.

$ (13) bekezdéséľe, sztikséges e tevékenységek elLátására haszĺźůt <inkormányzati tulajđonú
ingatlanok hasznźůati jogviszonyán ak szerződésben tĺiľténő ľendezése.

A szerzódés taľgyát képező vagyonelemek ingyenes használatanak és mfüĺjdtetésének részletes
szabźiyait a Felek azalźlbbíak szerint állapítjfü meg.

Erte|mező ľen d elkezés ek

Jel en me gál l apo dás a|ka|mazásźlban:
a. hasznát|at: atźtrgyi eszkoz, vagyonelem haszĺźllata, mfüödtetése és fenntaľtása;
b. karbantaľtás: ahaszná|atban lévő targyi eszköz, vagyonelemek folyamatos, zavarta|an,

biztonságos iizemeltetését szolgá|ő javitási, karbantartási tevékenység, ideéľtve a terv-
szenĺ mege|őző karbarltartźtst, a hosszabb időszakonként, de ľendszeľesen visszatéľő
nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetés-
szeruhasználat éľdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres
he|yr eáI|itását eredmé ny ezí;

c. nagy karbantaľtźs: az olyan kaĺbantaľtási tevékenység, amely az ingat|an vagyon' éptilet
szerkezetielemeimegfelelőségénekheŁyreá|Iítźtsáteľedményezi;

d. felújítás: az e|használódott targyi eszköz, vagyonelem eredeti á|Iaga (kapacitása, Potr-
tossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely
mindenképpeĺ azza|' jráĺ, hogy az adott ęszköz élettaľtama megn<ivekszik, eredeti mti-
szak,l á||apota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaá||' az e|őá||ított
termékek minősége vagy az adott eszköz haszná|ata jelentősen javul és így a felújítas
pótlólagos ráfotdítźsźtból a jövőbeĺ gazđasági előnyĺik szźlrmaznak; felújítás a korszeríi-
sítés is, ha az a korszeľĹĺ technika a|ka|mazásával atargyí eszkoz, vagyonelem egyes ré-
szeinek az eredetitól eltéľő megoldásával vagy kicseréléséve| a tárgyi eszkoz iszembiz-
tonságát, teljesítőképességét, hasznźt|hatőságát vagy gazdaságosságát nĺ!ve|i; a tárgyi
eszkozt, akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, ľendszeľesen e|végzettkarbantar.
tĺĺs mellett a téngyi eszkoz oly méľtékben e|használódott (szerkezeti elemei elöľeged-
tek), amely elhasználódottság mźtr arendeltetésszeruhasznźllatot veszé|yezteti; nem fel-
újítás az e|maradt és felhalmoződőkarbantafiźts egyidőben való elvégzése, függetleniil a
kö ltsé gek nagy ságźúől';

Aszerződés táľrya

1. Az onkoľmányzatingyenes hasznáIatbaadjaaz 1. sz. melléklet szerint felsorolt, aJGKZrt.
á\ta| mat korábban is közfeladat el|átása céIjábő| hasznźit ingatlanokat. A használatba adott
teľmészetbeni fekvését,Ilrsz.-t, alapteľületét, valamint a vagyonkataszteri éÍtékét az |. sz. mel-
léklet tarta|mazza.

2. A JGK Zrt. felađate||átásaru szo|gźůő vagyonnal va|ő használati jogot az onkoľmźnyzatva-
gyonáról, a vagyontźtrgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló mindenkori hatályos
cĺnkoľmányzati renđeletben szabźt|yozott módon és feltételekkel a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási
Kĺizpont Zrt. gyakorolja. Ennek során a JGK Zrt. a vagyonelemeket a szerzodési előírásoknak
és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint az onkoľmányzat és a JGK Zrt. kozott 2015. juni-
us 16. ÍLapJźľ' létľejött kozszo|gá|tatási szeruődésben meghattrozott hasznosítási célnak megfe-
lelően közfe ladat e||átásár a hasznźij a,

3. A JGK Zrt. az 1. sz. mellékletben felsoľolt ingatlanokľavonatkozohasznźiatí jogátazingat-
lan-nyilvántartásba bej egyeztetheti.



Felek Jogai és kiitelezettségei

4. Rendeltetés szenĺ hasznéůat

a, A JGK Zrt. ahaszná|attargyátképezo vagyonelemeketkizźlrő|agakozszolgálati szer-
ződésben meg|elĺilt feladatainak e|látására, valamint e k<izfeladatai e|Iátásának biĺosí-
tiĺsát nem veszéIyeztető módon vállalkozási tevékenység&e a jelen szerződésbenszabá-
|y ozott mó don haszná|hatj a.

b. A JGK Zrt. ahasznźůat tngyát képező ingatlant harmadik személy részére az ingat|arl
értékétől fiiggően a fulajdonos onkoľmĺínyzat illetékes dĺintéshozó szervének hozzájá-
rulásával bérbe, illetve használatba adhatja. A hasznosításban - a hasznosítőva| közvet-
len vagy közvetett módon jogviszonyban á|Iő harmadik félként - kizarő|ag teľmészetes
személyek vagy étt|źtthatő szervezetek vesznek részt.

c. A JGK Zrt. hasznátlati joga az iĺgat|an ľendeltetésszeru haszná|atźthoz sztikséges va-
gyontargyak ingyenes haszĺá|atźra is kiterj ed.

d. A JGK Zrt. feladatainak eIlétásźtt szolgáló ingatlan, valamint az ingat|an rendeltetéssze-
ríjhasznźiatához szfüséges ingó vagyont aszerződés időtaľtama alatt nem idegenítheti
el, nem teľhelheti meg.

e. Az onkormányzathozzájárul al.lhoz, hogy JGK Zrt. az ingatlanok címét, székhelyeként,
telephelyké nt bejegy eztethesse, azt |ev elezésében feltÍintesse.

f. A JGK ZÍt. koteles ahasznźiatában á||ő vagyont a központi beľendezésekkel és felsze-
relésekkel egyutt rendeltetésszeruen, akozvagyonthaszná|ő személytől elvaľható gon-
dossággal, hatékonyan, energiatakarékosan és költségtakaľékosan, az épuIetházirenđjé-
nek, a vagyonľa vonatkozó biztonsági előírások betaľtásával' mások jogainak és törvé-
nyes éľdekeinek sérelme nélkiil haszná|ni.

g. Amennyiben a JGK Zrt. a vagyont nem rendeltetésszerűen használja vagy rongálja, kĺi-
teles az okozott káľt 30 napon belul az onkoľmányzat szźtmźta megtéľíteni.

h. A szerződés időtaľtamaa|att a JGK Zrt. fel'el(5s azingat|aĺalal kapcsolatos, a tűzvédelmi,
munkavédelmi és kĺirnyezetvédelmi tĺĺľvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályok-
ban foglaltak betaľtásáért ésbetartatásáéľt, a JGK Zrt. megténtési felelősséggel ĺartozik
az onkoľmźnyzat felé, amennyiben ezen szabályok megszegésľe keľĹilnek és kĺáľ kelet-
kezik.

i. A JGK Zrt. az ingatlanban riasztóľendszeľt, telefonos és szźmítőgépes hálózatot építhet
ki emeletek összekcitésével egyutt. A távköz|ési szolgáltatőva| a IGK Zrt. az onkor-
mźnyzattő| fiiggetlentil jogosult a saját nevére távközlési vonalat beköttetni és ĺizemel-
tetni jelentősebb károsodás nélkĺil. Ezekľől előzetesen köteles az onkoľmźnyzatot irás-
bantájékoztatní.

j. A JGK Zrt. jogosult azingat|ant sajźú beľendezéseivel ellátni, e beľendezések felętt sza-
badon rendelkezhet, azonban a szerzodés megszűnése esetén ezeket akkoľ szá||ithatja
el, amennyiben a Ptk. szabályai szerint nem minősülnek alkotórésznek, tartozéknak és
az ercđeti állapotot saját költségén helyreállítja.

k. Az Önkormányzat azingatIarĺbanIév(5, a JGK Zrt. tulajdonátképező vagyontargyakért
felelősséget nem váI|aI,mindazonźtltalFelek rcgzítik,hogy a JGKZrt, e vagyontáľgyak-
rabiztosítást köthet

5 . HasznáIat fe ltéte lei

a. AhasznáIatba adott vagyont a JGK Zrt.hasznźija..



b. A JGK Zrt. ahaszná|at során gondoskodik az ingatlan rendeltetésének megfelelő hasz-
nźiatérő|, valamint a hatályos túzvédelmi' munkavédęlmi és egészségĹigyi előírások sze-
rint töľténő üzemeltetéséľől, kaĺbantaľtásáról.

c. A hasznźlat során a JGK Zrt. köteles gondoskodni a vagyonelem állagmegóvásĺíľól,
karbartatźlsźrőI, az ingatlanban levő ktlzponti beľendezések, az ezelr}rez csatlakozó ve-
zetékrendszerek munkaképes állapotaró| és az átvételkori állapotnak megfelelő szinten
taľtásáľól.

d. A JGK Zľt. kcjteles gondoskodniahaszná|atba adott ingatlan vagyonvédelméről.

e. Az Önkormźnyzatköteles etlátni ajogszabáiy a|apjanahasznźiatba adót terhelő minden
olyan feladatot, amely ahhoz szfüséges, hogy az ingatlanban akózszolgáItatásí szerző-
désben meghatározott feladatok folyamatos, megfelelő színvonalon töľténó ellátásának
feltételei biztosítottak legyenek.

f. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan ľendeltetésszęríjhasznźiata érđekében át-
alakítási munkiĺkat végezhetnek külcin megállapodés a|apjźn, amely kitér a költségek
viselésére.

g. A JGK Zrt. minden a használattal kapcsolatos lényeges vá|tozásrőI haladéktalanul, de
legkésőbb 5 munkanapon beliil írásban éľtesíti az onkoľmźnyzatot. A JGK Zrt. az in-
gat|an egészét fenyegető veszélyről és a beállott kĺĺľról haladéktalanul íľásban értesitĺ az
onkormlĺnyzatot, amely köteles tíĺrni a veszély elhafitásavagy a kaľ következményeí-
nek elharítása éľdekében szükséges intézkedések megtételét.

6. Tulajdonosi ellenőrzés

Az onkoľmányzat, mint fulajdonos évente legalább egy alkalomma|, aközszolgáltatási szetző-
đésben foglalt feladatellátĺs zavarása nélkül, előzetes étesítés alapján ahaszná|atba adott ingó
és ingatlanvagyon tekintetében ellenőrzi az <ĺnkoľmźnyzati vagyon rendeltetésszeľú haszntiatát.

7. Költségek viselése

7.|. A JGK Zrt. székhelyként (Budapest VIII. keľĹilet, Baross utca 63-67.) haszná|t
ĺinkormányzati fulajdonú helyisége esetében az onkoľmźnyzat viseli a használat soriín
felmeľĹilő kozizemí, működési, fenntaľtási és egyéb a hasznźiat során felmerülő kĺiltségeket,
továbbá a karbantartás, nagy karbantaľtás, felújítás során felmeľĹilő költségeket is.

7.2. A JGK ZÍt. telephelykéĺt haszná|t <inkormanyzatí tulajdonú helyiségek, ingatlanok
vonatkozás źban ahaszná|atba adó onkorm źnvzat ťlnanszirozźlsába tartoző kiadások:

a. nagy kaľbantartás
b. felújítás

7.3. A JGKZÍt. által telephelyként haszná|t ĺinkoľmĺĺnyzati tulajdonú helyiségek, ingatlanok
vonatkozásábanahaszná|atbavevő JGK Zrt. ťlnanszirozásźtbatartoző kiadások:

gźzener gia- szolgá|tatźts díj a,
vil lamo s energia- szo |gźitatás đíj a,
távhő -é s mel e gvíz- s zolgá|tatás díj a,
víz-és csatomadíj,
nem adatáfuiteli célú távközlési szerzóđésęk alapdíjai (telefon, telefax, telex)
intemet díja,
egyéb a hasznáIat sorĺín felmertilt kiadások: szemétszá|lítás, kéményseprés, rovaľ-és
ľĘcsálóiľtás, veszélyes hulladék kezelése, mfüödtetéssel kapcsolatos levelezés,
hĺzvédelmi feladatok e||źltásáva| kapcsolatos kiadások, tisztítószerck, munkaruha

a.

b.
c.
d.
e.

f.
(r



biaosítása, épület őtzési, takaľítási díj, kéménysepľői díj, egyéb a hasznźůattal
kapcsolatban felmeľĹilő költség'

h. karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, miĺködtetési feladatokhoz
kapcsolódó díj,

i. egyéb, az ĺinkormán yzat ťlnanszít ozási kĺjľébe nem tartozó kiadás.

Beszámolási' nyilvántaľtásĺo adatszolgáltatásÍ kiitelezettség

8. A JGK ZrL vá||a|ja, hogy az önkormźnyzat tulajdonában á||ő használatba vett ingó és
ingatlan vagyonÍa vonatkozóan a hasznźůat tekintetében taľgyévet követő hónap végéig
rendszeresen beszámol, valamint nyilatkozik, hogy e vagyonelemekĺől külön nyilvantaľtást
vezet, illefue teljesíti e vagyonelemekkelkapcsolatos bĺĺrminemű adatszolgá|tatást.

Aszerződés megszűnése

9. A szerzodést Felek a szerződés aláírźs napjátő|hatźrozat|an időtanamra kötik. Jelen szerzó-
dés hatálya kiteťed a szerzodés a|áírźsétt megelőzően használt vagyonelemekľe is. A szęrzł5dés
megszúnik,ha ahasz-nźiatba adott ingatlanok mindegyikében megszíinik aközfe|adat e||átása.
Aszeruł3ďés azénntett ingatlanĺa vonatkozóan szűnik meg, ha azadott ingatlan esetében akoz-
feladat e||átása megszűnik. A ľendkívüli felmondási jogát bármelyik fé|, a másik fel súlyos
szerződéss zegése esetén gyakorolhatj a.

l0. A szerződést bĺáľmely fél a másik fé|hez intézett íľásbeli foľmában, indoklás nélkül 60 na-
pos hatĺíridó tlszése mellett felmondhatja.

11. Amennyiben a szeruóđést a JGK Zrt. egyo|dalúan meg kívanja szĺintetni, ktiteles azingat|an
és ingóságok átadásanak lebonyolításanak időrendjét előzetesen az onkoľmáĺyzatĺal egyeńet-
ni.

|2. A JGK Zrt, haszná|atijoga megszűnése esetén - az Önkormźnyzat eltérő írásbeli nyilatko-
zatakivételével _ a megszíĺnés napjától szźlmitott 15 napon belül kĺiteles az ingat|ant kitiľíteni
és azttiszta, rendeltetésszeľíi haszná|atraalkalmas állapotban az onkormányzat részéľe vissza-
ađni.

Eryéb rendelkezések

13. Kapcsolattaľtók kijelölése: Felek a miĺködtetési feladatok, illetve ahaszná|at onkoľmĺínyzat
által tĺĺnénő e||enőrzése soriín kapcsolattaľtóként az a|ábbi személyeket jelölik meg:

onkormlányzat:dr.HenczAdriennugyosztáIyvezetó

El éľhető sé g : hencza@jozse fu aľo s. hu

IGKZrt.t

Elérhetőség:

14. A kapcsolattartók személyében bekövetkezo vá|tozásrő| Felek egymást írásban énesítik.

15. Felek megállapodnak abban, hogy a szerzőđésből adódó, vagy azza| kapcsolatban felmeľĹilő
vitiíkat vagy nézetkilönbségeket targyalások útjĺĺn ľendezik.

16. A szerződésre egyebekben a Polgáľi T<irvénykcinyvről sző|ő 20|3. évi V. tĺiľvény előíľásai
azirányadők.

Szęrződó Felek a szerzódést együttesen elolvasták, és a köz<!s éľtelmezést követően, mint aka-
rafu kkalmindenbenmegegyezot,cégszeríena|áirták.



A szerződés 9 oldalbóI á||, 7 megegyezo példanyban készĹilt, (4 pé|dźny JGK Zrt.-t, 3 példány
pedig az onkoľmźnyzatot illeti) és e|vá|aszthatatIantészétképezi azingat|anok -. fordulónapi -

leltláľi vagyonj e gy zékei.

Kelt: Budapest, 2015. szeptember ...

Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ dr. Pesti lvett
Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefvá. igazgatősálg elnöke

ľosi Onkormánvzat JGKZrt.

Fedezet:

pénzugy i el lenj e gyzé s : pénzügyi ellenj egyzés:

Páľis Gyul źné pénnrgyi ügyosztál yv ezető Lang Szilv ia gazdasági v ezető

jogi szempontból ellenjegyzem:

Danada-Riman Eđina jegyző nevében

és megbízásából

Dr. Mészar Erika a|jegyző
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hatźlrozat 3. sz. melléklet

MEGÁLLAPoDÁS
! n gatlan használatba adására közfe ladat el látásá nak biztos ítására

ame|y |étrejött egyrészrő|
Budapest Főváros V|ll. kerület Józsefuárosi onkormányzat
székhe|y: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adószám: 1 57 357 1 5-2-42
tözsszám: 735715
statisztikai szám: 1 57 357 1 5-841 1 -321 -01
képvise|i: dr. Kocsis Máté polgármester
mint tu|ajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos),

másrészrő| a
Józsefvárosi Gazdálkodásl Kozpont Zrt,.

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adiszám:
Cégjegyzékszám:
bankszámIaszám.
statisztikai szám:
képvise|i: dr. Pesti lvett |gazgatóság e|noke
mint haszná|atba adó (a továbbiakban: Használatba adó)

harmadrészrő|
Fővárosi Közterület.fenntartó Zárlkor(len MÍiködő Nonprofit Részvénytársaság
rövidített e|nevezése: FKF Nonprofit Zrt.
székhe|ye: 1081 Budapest, A|fo|di u.7 .

cégjegyzékszá m : 0 1 -1 0-0431 57
stati szti ka i je|zőszám: 1 21 66602-381 1 - 1 1 4-0 1

adószám' 121 66602-2-44
képvise|i: Dr. Horváth Bé|a Ph.D vezérigazgatő
mint haszná|atba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő)

a továbbiakban egyÜttesen Fe|ek - közott az a|ábbi fe|téte|ek me||ett.

Fe|ek az a|ábbi megállapodást kötik.

1. A megállapodás tárgya
1'1 Fe|ek kije|entik, hogy ko|csönosen érdeke|tek a Budapest V|||' kerÜ|etben

környezetvéde|mi célok megva|ósítását e|ősegítő a kézi úttisztítási tevékenység
működtetésében, a Fővárosi onkormányzat törvényben e|őĺrt telepü|ési szi|árd
hu||adékgazdálkodási feIadatának te|jesítéséhez kapcsolódóan a kerü|eti

szo|gáltatási csopoń eszközeinek raktározásának biztosításában.
1.2 A Budapest Főváros Vltl. kerü|et Józsefvárosĺ Önkormányzat Képvise|ő-

testületének...... ( ) számÚ határozata - 2. melléklet - a|apján az
Önkormányzat, mint tulajdonos ingyenes haszná|atába adta a kizáró|agos
tu|ajdonában á||ó, Budapest, V|| |. kerü|et, belterü|et . . . . . . hrsz-on
bejegyzett, természetben a Budapest, Vl||. kerü|et Dankó u. 3-5' szám ta|álható
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hatźrozat 3. sz. melléklet

ingat|ant (a továbbiakban: Ingat|an), ame|ynek meghatározott részét,
Használatba Adó koztisztasági kozfe|adat ellátásához kapcso|ódó raktározás
cé|jábó| Használatba vevő kizáró|agos haszná|atába adja. Az Ingat|an tulajdoni
|apját a 3. mel|éklet, az lngat|anon haszná|atba adott ingat|anrész
kö rĹi I h atá ro l á sát a 4. m e l lé k l et taĺIa|mazza.

1.3 Haszná|atba vevő a megá||apodás 1.2. pontja szerintĺ lngat|anrészt használatba
veszi.

1.4 Haszná|atba vevő a hu||adékgazdá|kodási közszo|gá|tatás részeként az
I ng at|an rés zt eszközei nek raktározás cé|j á bó | haszná| hatj a.

1.5 Tu|ajdonos a megállapodás 1'2. pontja szerinti Ingat|an tu|ajdonjogát megtartja.

A megállapodás időtartama
Fe|ek a megá||apodást határozat|an időtartamra kötik, ame|y je|en

megá||apodás a|áírásáva| jön |étre és |ép hatá|yba, a Fe|ek közü| je|en

meg á| |apodást |eg később a lá író a|áírásának dátu m áva|.

Birtokba adás
Fe|ek egyezően rögzítik, hogy az |ngat|anrész birtokbaadási e|járásáró|
jegyzőkonyvet vesznek fe|, me|y je|en megá||apodás í. számú me||ék|etét

képezi.

A Felek jogai és kötelezettségei
4.1 Használatba adó kiköti, hogy a megá||apodás tárgyát képező |ngat|anrészt

Használatba vevő kizárő|ag a megá||apodás 1.2' pontja cé|ra
haszná| hatj a/üzemeltetheti.

4.2 Haszná|atba vevő vál|a|ja, hogy a haszná|atba vett Ingat|anrészen a
h u | |adékgyűjtő udvart Üzem e|tetteti, fo|yam atos m ű ködését biztos ítja'

4'3 Haszná|atba Vevő vá||a|ja, hogy az Ingat|anrész igénybevéte|e során
esetleg esen fe| merĹl lő tjzem e ltetési kö|tségeit résza rányosan visel i.

4.4 .Haszná|atba Vevő kije|enti, hogy fo|yamatosan a mindenkor hatályos
jogszabá|yi e|őírásoknak megfe|e|ően, rendeltetésszerűen uzeme|teti, és
kote|ezettséget vá||al arra, hogy a terü|etet más cé|ra nem használja.

4'5 Tu|ajdonos és Haszná|atba adó hozzájáru|, hogy a Haszná|atba Yevő az
Ingat|ant te|ephe|yként haszná|ja és je|entse be'

4.6 Haszná|atba Vevő csak a Haszná|atba adó e|őzetes írásbelĺ hozzĄáru|ásáva|
jogosult az Ingat|anrészen saját kö|tségére áta|akításokat vagy beruházásokat
végezni.

4.7 Haszná|atba vevő vá||a|ja, hogy je|en megá||apodás megszűnését követően az
1.2. pontban rögzített ingat|anrészt tiszta, rendezett formában átadja a
Haszná|atba adónak.

4.8 Jelen megá||apodás megszűnése esetén a Használatba Vevő az á|tala
fe|szerelt, a tulajdonát képező berendezéseket, az á|Iag sére|me nélkÜ| saját
kö|tségén |eszere|heti és egyéb, a tuIajdonát képező ingóságaivaI egyÜtt
e|vihetĺ.

4'9 Haszná|atba adó jogosu|t a megá||apodásban rögzített fe|téte|ek he|yszíni
elIenőzésére'
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A megállapodás megszűnése
Je|en megá||apodást a Fe|ek bármelyike rendes fe|mondássa| 90 napra mondhatja
fe|. A Haszná|atba adó Vagy a Haszná|atba VeVő, Vagy a Tu|ajdonos azonna|i hatá|yú

fe|mondássa| akkor szüntetheti meg a megá||apodást, ha az !ngatlan

h aszn á|atlüzemeltetés célj a |ehetet|en né vá|t.

Haszná|atba adó azonna|i hatá|yÚ fe|mondássa| akkor szüntetheti meg a szerződést,
ha a Haszná|atba VeVő, az ingat|ant rongá|ja, rende|tetése|lenesen Vagy
szerződése||enesen haszná|ja, engedély né|kü| harmadik szemé|y haszná|atába adja
va|amint, ha a szerződéskötéskor nem ismert okná| fogva a Haszná|atba adónak
szüksége van az ingat|anra.

Egyéb rendelkezések
6'1 Kapcso|attartásra jogosu|t

Tulaidonos részéről:
Budapest Főváros Vl||. kerület Józsefvárosi Po|gármesteri Hivata|, részérő|
Ka pcso| atta rtó : Gazdá| kodási Ü gyosztá |y vezető
Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. Il|. eme|et 315'
Te|efonszám. 459-2567

Haszná|atba adó részérő|:
Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt'
Kapcso|attartó: VárosÜzeme|tetési igazgató
Cím:
TeIefonszám:
Faxszám:

Haszná|atba Vevő részérő| :

Fővárosi Közterti|et-fenntartó Zártkorűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
részérő|
Kapcso|attartó: ...

Cím: 1081 Budapest, A|fö|di u.7 '

TeIefonszám:

A megá|lapodásban fogIa|takkaI kapcso|atos esetlegesen fe|merĹ1|ő

prob|émákat, kérdéseket a Fe|ek rövid úton közösen e|fogadott időpontban
egyeztetik' Az eset|egesen fe|merü|ő jogvita e|bírá|ására a Fe|ek a po|gári peres
e|járás szabá|yai szerint járnak el.

Fe|ek a megá|lapodásban nem szabá|yozott kérdésekben a mindenkori
hatá|yos jogszabá|yok, így kü|önösen a Po|gári Törvénykönyvrő| szóli 2013' évi
V. törvény idevonatkozó rendeIkezéseiben fogIalt szabá|yok aIkaImazását
határozzákmeg.
Haszná|atba vevó a nemzeti vagyonró| sző|ó 2011. évi cXcV|. torvény (a
továbbiakban: Nvtv.) 11. s (11) bekezdésére figyelemme| nyi|atkoznak, hogy az
Nvtv' 3. $ (1) bekezdés 1' pont a) a|pontja a|apján át|áthato szervezetnek
mĺnősÜl.

6.

6.2

6.3

6.4.
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hattlrozat 3. sz. melléklet

6.5' Haszná|atba vevő nyĺ|atkozĺk továbbá, hogy a hasznosításra vonatkozó
beszámo|ási, nyi|vántartási, adatszo|gá|tatási köte|ezettségeket te|jesítik, és az
átengedett nemzeti vagyont a szeződési előírásoknak és a tu|ajdonosi
rende|kezéseknek, va|amint a meghatározott hasznosítási cé|nak megfe|e|ően
haszná|ják.

Je|en megá||apodás e|választhatat|an részét képezi az a|ábbi a (négy) darab met!éktet:
í. me||ék|et: Bĺrtokbaadási jegyzőkönyv
2. mellék|et: Budapest Főváros V||l' kerÜ|et Önkormányzat Képvĺse|ő-testĹi|etének

( .)számúhatározata
3. melléklet: Budapest, Vl||. kerü|et, be|terü|et ....hrsz-ú, természetben a

Budapest Vl|l. kerü|et Dankó u. 3-5. szám a|atti ingat|an tu|ajdoni |apja
4. me||éklet: Budapest, Vlll. kerü|et, be|terü|et hrsz-ú, természetben a

ingat|anon a haszná|atba adott ingat|anrész
körülhatáro|ása.

Je|en megá||apodás 6 egymássa| egyező pé|dányban készü|t, amelybő| a|áírás után 2-2-2
pé|dány i||eti meg a Fe|eket.

Fe|ek a megá|lapodást, mint akaratukka| mindenben megegyezőt képviselőik útján
jóváhagyó|ag írták a|á.

Budapest, 2015.

Dr' Kocsĺs Máté Dr. Pesti |vett
po|gármester |gazgatóság elnoke

Budapest V|||. kerÜ|et Józsefvárosĺ Józsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.
tnkormányzat Haszná|atba adó részérő|

Tu|ajdonos részéről

Dr. Horváth Bé|a Ph.D
vezérigazgato

FKF NonprotitZĺt'
Haszná|atba vevő részérő|
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