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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat

Képviselő.testülete számár a

Tisztelt Képviselő.testůilet!

I. Tényállás és döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

1. Javaslat aJőzsefvátosi Gazdálkodási KözpontZrt.-ve| kötendő haszná|ati megállapodásra

A Képviselő-testület 45lf0l5. (il.19.) számu határozatával döntött arľól, hogy a Kisfalu
Jőzsefvtlrosi Vagyongazďá|kodő Kft. (a továbbiakban: Kisfalu Kft') 2015. július 01. napjától
zártkoru részvénýttsaságként mfüödik tovább. Továbbá a 99/20|5' (N.16.) szźlmu
döntésében arrő| határozott, hogy elfogadja az átalakuló jogi szemé|y, azaz a Kisfalu Kft.
átalakulási teľvét, és annak mellékletét képezó vagyonméľ|eg-tervezetét, vagyonleltár-
tervezetét, a jogutód jogi személy (nyitó) vagyonmér|eg-tewezetét, vagyonlelttn-tervezetét, az
azo|dloz kapcsolódó könywizsgálói jelentéssel együtt. Továbbá elfogadja az áta|aku|ássa|
létľejövő jogutód jogi szemé|y a|apszabźllyźĺt, amelynek értelmében a társaság cégneve:
Józsefu árosi Gazdálkodási Ko zpo Ń Zártkoruen Működő Ré szvénýaľsaság.
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A képviselő-testĺileti ülés ídőpontja: 20|5. szeptember 17. | . . . . . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Jőzsefválľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt..ve| kiitendő szerződések
elfogadásáľa
A napirendet nyílt ülésen kell targya|ni, ahattrozat e|fogaďásához egyszetu szavazattobbség
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Embeľĺ Eľőfoľrás Bizottság véleményezi
Hatźnozati javaslat a bizoÍtság száméľa: A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
i avas o lj a a Képvi s el ő -te stületnek az e|óteri esztés me úár gy a|ásźLt.



A Képviselő-testĺilet dĺjntött továbbá a 103lf0|5. (rV.16), illetve a II8|20I5. (V.14.) számu
hatátozataiban arról, a Jőzsefváĺosi Intézménymfüödtető Központ ź/rtal végzett műszaki
(karbantartói) mtíködtetői, üzemeltetői feladatokat, valamint aJőzsefvátosi Varosüzemeltetési
Szolgálat által ellátott tevékenységeket a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdálkodó Kft.
(fentiek értelmében jogutód: Józsefuiírosi GazdáIkodási Központ Zrt.) iltjźn|áttatja e|.

A Józsefuárosi Gazđźikodási Központ Zrt, a Gazdá|kodási Ügyosztá|y megkeresésére
felméľte, hogy melyek azok az onkormĺínyzatit:ulajdonú ingatlanok, amelyeket a Kisfalu Kft.
jogutóddal történő megsztĺnése, valamint fenti költségvetési intézmények (JVSZ, JIK)
me gszűné s éb ő l fakadó fe ladatel látás anak źttv éte|& e tekintettel j e l enle g haszná|.

A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ajékońatása a|apjźn a hatályos közszolgáltatási
szeľződésben foglalt közfeladatok ellátása céljából haszná|t ingatlanok az a|ábbiak (1.
melléklet):

1. 1082 Budapest, Baľoss utca63-6,7.
2. 1084 Budapest, Or utca 8.
3. 1084 Buđapest, Tavaszmező vtca2.
4. 1081 Budapest, Kiss József u. 19.
5. 1084 Budapest, Auľóra utca IZla
6. 1084 Budapest, Auróra utcalflb.
7 . 1084 Budapest, Auróľa utca 19.
8. 1086 Budapest, Kaľácsony Sándor utcaZĺ.
9. 1084 Budapest, Német ltca17-I9.
10. 1083 Budapest, Losonci vtca2.
11. 1086 Budapest, Dankó utca 3-5.
12.1084 Budapest, Baross 84.
13. I08f Budapest, Baross utca 81. fsń.5.
14. 1086 Budapest, Magdolna :utca}}.
15. 1086 Budapest, Magdolna utca24.
16. 1084 Budapest, Tolnai Lajos utcaZ3.
17. 1086 Budapest, Szerdahelyi utca 17.
18. 1086 Budapest, Karácsony Sandor utca 1.

19. 1086 Budapest, Kaĺácsony Sándor utca 3.
20. 1086 Budapest, Teleki LászIő téri I
2L 1086 Budapest, Magdolna utcał.
22.I08| Budapest, NépszínhĺŁ utca 14. pince

Magyarországhelyi ĺinkormányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX. tĺirvény (a továbbiakban:
Mötv.) 106. $ (2) bekezdés éľtelmében a helyi ĺinkoľmányzat vagyona a tulajdonából és a
helyi önkotmźnyzatot megillető vagyoni értékű jogokból á11, amełyek az ĺjnkormányzati
feladatok és célok eI|źltását szolgáljak. Ugyanezen jogszabáIy 108. $ (1) bekezdése szeľint a
helyi önkormźtnyzat kizáľólagos tulajdonában á||ő nemzeti vagyon birtoklása, használata,
hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása
csak e törvényben és a nemzeti vagyonľól szóló 20l|. évi CXCVI. t<iľvényben szabá|yozotĺ
módon engedhető át másnak.

A nemzeti vagyonľól szóló törvény 3. $ (1) bekezdés 11. pontja értelmében anęmzeti vagyon
haszná|őja az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely áIlami Vagyon tekintetében törvény vagy szeÍződés alapján, a helyi



önkormányzat vagyona tekintetében; a nemzeti vagyon birtoklására,hasznźiattlra,hasznainak
szeđésére töľvény, a helyi <inkoľmányzatrenďe|ete vagy szerzőďés alapján jogosult.

Ugyanezen jogszabáIy 11. $ (l3) bekezdése szerint nemzeti vagyon ingyenesen kizźlrő|ag
kĺizfeladat ellátása, a lakosság kijzszolgáItatásokkal valő e|Iatása, valamint e feladatok
ellátáséthoz szfüséges infľastruktuľa biztosítása céljábóI az abhoz szfüséges mértékben
haszno sítható, valamint adható vagyonkezelésbe.

Javasoljuk a fentiekben felsoľolt önkormányzati tn|ajdonú ingatlanok ingyenes használatba
adását a Jőzsefvźltosi Gazdálkodási Központ Zrt. á|ta| ellátott közfeladatok ellátása céljából'
továbbá javasoljuk ezeĺ iĺgatlanok hasznźĺ|ati jogviszonyaľa vonatkoző az előterjesztés
mellékletét képezo megállapodás megkötését (2. melléklet) is.

Szükséges továbbá a Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zĺ1.. tekintetében a taľsaság
Alapszabályban a JIK és JVSZ megszűnése következtébeĺ nem szereplő ingatlanok
telephelyként tĺjľténő feltÍintetése, és az e vá|tozások tekintetében sztikséges cég eljárásjogi
intézkedések megtétele, amely a telephely kijelölésre vonatkozó polgármesteľi dĺjntést
követően a J őzsefy áro si Gazdálkodási Kĺizp ont Zrt. ügyvezetésének feladata.

2. Javas|at az FKF Zrt.-vel, valamint a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-ve| kötendő
haszná|ati me gál l ap o dásľa.

Több alkalommal érkezett az onkormźnyzathozlakossági panasz,bejelentés a Budapest VIII.
kenilet, Baross utca köĺeľületęn ta|á|hatő 1000 liteľes Fővárosi KözterĹilet-fenntaľtó
Zártkoruęn Működő Nonprofit Részvénýársaság (a továbbiakban: FKF Zrt.) fiilajdonában
álló guľulós szeméttĺĺrolók környezetében _ munkaiđőn túli és a hétvégi időszakokban _
tap aszta|t állap oto k mi att.

Fenti helyzet rcndezése érdekébeĺ az onkormányzat megkereste az FKF Zľt.-t, amely
főváľosi cég váIaszában arro| nyilatkozott, hogy csak akkor tud tenni az ugybeĺ érdemi
intézkedést , ha az onkormányzat bíztosít részérę egy olyan teľĹiletet, aho| az éľintett gurulós
szeméfrźlrolókat el tudj a helyezni.

A Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt' Yárosizemeltetési Igazgatősága a Gazdá|kodási
TJgyoszttiy megkeresésére arľól tájékońatatÍa az onkormányzatot, hogy a jelenleg is
géptfuolő, valamint szemétlerakó helyiségkénthasznźit Budapest VIII. kerület Dankó utca 3-
5. szám a|atti,^önkormányzati t-Ü|ajdonú ingatlanon biztosítani lehetne az FKF Zrt. á|ta|
megjelöł 20m" tertiletet, amelyre tekintettel elhelyezésre kerülhetne a 4 đaľab egyenként
1100 m, kerekes szemetesedény. A napi renđszeľességgel történő tiľítés kötelezettségét
továbbra is az FKF ZÍt. |átná e|.

Tekintettel ana, hogy az onkormáĺyzat érdeke a komyezetvédelmi célok megvalósítását,
valamint a kézi úttisztítási tevékenység zavartaIan lebonyolítását elősegítő, a Főváľosi
onkormányzat jogszabályban előírt települési sz1|árd' hulladékgazdálkodási feÍadatźnak
teljesítéséhez kapcsolódóan a kerületi szolgáltatási csoport eszközeinek raktźtrozásának
biztosítása, így javasoljuk az előterjesztés mellékletét képező a Budapest VIII. kerÍilet Dankó
utca 3-5. szám a|atti' <jnkormányzati tulajdonú ingatlan 20m2 vonatkoző, az FKF Zrt. részére
tĺjľténő ingyenes haszná|atba ađására vonatkozó szerzódés megkötését (3. melléklet).



3' Jąvaslat kerületi intézmények általfenntartott helyiségekhąsznosítására

A korábban idézett 103/20]5. Q,t/.16) sz. képviselő-testüĺeti határozat értelmében ą
Józsefvárosi Gazdálkodási KÓzpont Zrt. ellát olyan szolgóltatás jellegű intézménymiÍkodtetői
feladatokat is, amelyre tekintettel szüI<séges ąZ önkormdnyzati tulajdonú ingatlanok
épület(rész)ek, helyiségek hasznosításóra vonatkozó szabályok (szolgĺźltatást igénybe vevők
fi z et é s i kot el e z ett s łź ge, ke dv ezmé ny e k) me ghat ár o z ás ár a'

Fentiek értelmében javasoljuk az alábbi épület(részek), helyiségek hasznosítósának
szabályozósát:

- Budapest VIII. kerület Losonci tért Áttalános Iskola tanuszoda használatának díja
- kerületi áItalános iskolákban lévő teľmek, egłéb helyiségek terembérleti díjának

megállapítása
- kerületi általanos iskoĺákban míiködő büíék használatónąaüzemeltetésének díja
- Budapest VIII. kerület Vajda Péter utcai sportsátor bérĺeti díja

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt' a díjtételek kalkulációja során a jogutóddal
megszűnt Józsefvárosi IntézménymĹikodtető Kozpont dltal koróbban mególlapított díjakat,
valamint a piackutatós eredményeit vette figlelembe, amelyľe tekintettel javasolják az alábbi
díj ak, ill e n e ke dv e zmény e k me gáll apít ás át.

3.1. A Budapest VIII. kerület Losonci téri Átruĺános Iskoĺa tanuszoda használati/bérteti díja
az alóbbiak szerint kerül meghatározásrą:

a' Bejeg,lzett sportegyesüIetek részére: úszásoktatás, vízilabda-edzés céljából napi 3 órą
használat, 16 órótól 19 óráig ]6.000,-Ft/óra díjazas ellenében. A használati díj
ellenĺźben az igénybevevő a teljes uszoda használatára jogosult.

b. Diákigazolvánnyal rendelkező magánszemélyekrészére úszásohatás, ]6 óra és ]9 óra
kozott 600,- Ft/alkalom.

c. VIII. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélynek a belépőjeg1ł díja
hétköznap 800,- Ft/alkalom, hénégén ]000,- Ft/alkalom, a jogosultságot aZ
i g é ny b ev ev ő l akc ímknr ý áv al kÓ t e l e s i g az o l ni.

d. Nem VIII. keľületi lakosolcnak, vagyis azok számára akik nem rendelkeznek VIII.

kerületi bejeĺentett lakcímmel, ą belépőjegł díja héftaznap ]000,- Ft/aĺkalom,
hénégén ] 200, - Ft/alknlom'

3.2. A kertileti általónos iskolákbąn lévő termek, egłéb helyiségek helyiségbérleti díja az
al áb b i ak s zer int ker Ĺil me ghat ar o zás r a :

Intézmény neve Helyiség megjelalése Alapter'ület hasznólati/bérleti
díiak

Budapest VIII. kerület
Németh László
Áhalános Iskola

Tornaszoba 60 m2 ] 500,-Ft,/óra
Kiszol gál ó he lyis é ggel : 64 m2

Tornaterem 199,53 m2 3000,- Ft. /óra
Kiszolgáló helyiséggel : 294 m2

Ebédlő 149 m2 3000.- Ft. /óľą

Kaĺ a n b ej ár atú épüI e tr é s z 333,67 m2 ]49850.-Ft/hó
Budapest VIII. kerüIet Tornaterem 158 m2 3000,- Ft. /óľa



Molnár Ferenc
Magyar-Angol Két
Tąnítási Nyelvíĺ
Altąlónos Iskola

Kiszolgáló helyis é ggel : 208 m2

Tornąterem 201,91 m2 3000,- Ft. /óľa
Kiszoĺgáló helyis é ggel : 235 m2

Tornaterem 72 m2 l500,- Ft./óra
Kis zolgáló helyis é ggel : 105 m2
'l'anterem 52 m2 l500,- l',t./óra
Pince 385,5 m2 ] I3.808,-Ft/hó

Budapest VIII. kerület
Deók-Diák Altalános
Iskola

Tornaterem 202,44 m2 4500.-Ft'/óra
Kis zoĺ góló heĺyis é ggel : 261 m2

Toľnaterem 78.8 m2 l500'- Ft'/óra
Pince 79 m2 6]787'-Ft'/hó
Ebédlő I0l m2 3000'- Ft. /óra

Budapest VIII.,kerület
Losonci Téri Altalános
Iskola

Nagy tornaterem 584,8 5600,-Ft./óra
Kis zolgáló helyis é ggel : 633 m2

Kis tornaterem 52,71m2 1500.- Ft'/óra
Kiszol gáló helyis é ggel. 63 m2

Ebédlő I17,8 m2 2500,-Ft./óra
Földszinti helyiség 284 m2 2500,-Ft./óra
TülcrÓs tornaterem 97,8 m2 I500'-Ft/óra

Budapest VIII. kerület
Vajda Péter Enek-zenei
Altąlános és
Sportiskola

Alsó tornaterem 202 m2 2000,-Ft./óra
Kiszol gáIó helyis é ggel 268 m2

FeIső tornaterem 202 m2 2000,-Ft./óra
Kiszolgáló helyis é ggel 217 m2

Tornaszoba 62 m2 1500'- Ft./óra
Kis zolgáló helyis é gge l 99 m2

Sportsátor 1043 m2 ]0000,-Ft./óra
Budapest VIII. kerület
Józsefvárosi Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
és Álntános Iskola

Toľnaterem 246,6 m2 3000,-Ft'/órą
Ki s z o I gáI ó he lyi s é gge l.. 300 m2

Tornaterem 37,1 m2 1500'- Ft./óľa
Tanterem 50 m2 ]500,- Ft./óľa

Budapest VIII. kerület
Lakatos Menvhéľt
Álrulános Iskota és
Gimnázium

Tornaterem 187,78 m2 2650'- Ft./óra
Kiszolgáló helyis éggeĺ : 233,58 m2

Földszinti ĺornąszoba 63,95 m2 ]500,- Ft./óra

Jó zs efv dr o s i Ze ne i s kol a
Alapfokú Míívészeti
Iskola

Díszterem 76,6 m2 3000.-Ft./óra

Továbbra is javasoĺjuk a Képviselő-testüIet 176/20I3. (T.08.) számú határozatóban biztosítotĺ
kedvezmény fenntartását, amelynek értelmében nem kell terem, vag,, eg,,éb helyiségbérleti
díjat fizetni, amennyiben a termet, vag1l helyiséget az onkoľmónyzat vag1ł az onkormányzat
által alapított kaltségvetési szerv veszi igénybe.



Budapest VIII. kerület Losonci Téri Altalónos Iskolában műkc;dő melegkonyha hasznosítása is
elsődleges önkormónyzati érdek, amelyre tekintettel szüIaéges meghatórozni, hogl e helyiség
mielőbbi bérbeadása is indokolt.

3.3. A kerületi óltalános islrnlákban műkÓdő bĺjfek használatánalr/üzemeltetésének díja az
alóbbiak szerint kerül me ghatározásra :

a. A Budapest VIII' kerület Deák Diák Átfutános Iskolában műkodő bi)fé havi bérleti díja
nettó 36 434'- Ft/hó.

b. A Budapest VIII. kertilet Molnár Ferenc Áltąlános Iskolában miÍkndő btifé havi bérleti
díja nettó ]6.880,- Ft/hó.

3.4. A Budapest VIII. kerijlet Vajda Péter utcai sportsátor díja az alóbbiak szerint kerĺjl
meghatározásra:

A Budapest VIII. kBrĺilet Vajda Péter utcai sportsátor bérleti díja I0.000.-Ft/óra azzal,
hogł a szorgalmi időszakban délután 19 órától este 2] óráig és hénégén igény szerint
bérelhető.

il. A beterjesztés indoka

A Tisĺelt Képviselő-testület jogosult a megállapodások megkötéséľe és a hasznźiati, bérleti
díj akra vonatkozó döntés meghozata|źtr a.

III. A dtĺntés célja' pénzüryi hatása

A dcjntés cé|ja a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. által źnett k<izfeladatok zavartalarl
ellátáSanak biztosítása, illetve az önkormányzati tulajđonú ingatlanok hasznźl|atára,
h a s z n o s í t á s ór a v onatkoző
j ogviszony konkľét rendezése.

A hasznosítós a kozszolgáltatósi szerződések keretében ellátou feladat, a teljesített bevétel a
kÖzszolgáltatási szerződésen keretében teljesített bevételként kell elszámolni, ami az
ônkormányzati kompenzóció ös szegét csökkenti.

Iv. Jogszabályĺkiiľnyezet

A Képviselő-testület dĺintése anemzeti vagyonľól szóló töľvény 3. $ (1) bekezdés 11. pontján,
l1. $ (13) bekezdésén,azMotv.23. $ (5) bekezdésén,41.$ (3) bekezdésén,42. $ 1. pontjan,
106. $ (2)bekezđésén, 108. $ (l) bekezdésén alapul.

F entieknek me gfelelő en kérem az alźtbbi hatfu o zati j avas lat e lfo gadását.



HATAROZATI JAVASLAT

A Képviselő.testület úgy dłint' hogy

1. a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt. íngyeĺes használatába adja a hattrozat I.
szźlmu mellékletében foglalt ĺinkormĺĺnyzatítu|ajdonú helyiségeket és ingatlanokat.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő: 20I 5 . szeptembeľ 1 7.

2. elfogađja a hatátozat 1. pontja szeľinti önkoľmányzati tv|Edonú helyiségek és
ingatlanok haszná|ati jogviszonyaľa vonatkoző a határozat 2. szźrrn mellékletét
kép ező hatáĺ o zat|al i dőľe szó l ó ingyenes haszná|atí me g állap o dást.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľiđő: 2015. szeptember 1 7.

3. felkéľi a polgáľmesteľt a hatźrozatŻ. pontja szerinti megállapodás a|áírźsára.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. október 05.

4. elfogadja a jelen határozat 3. szźmu mellékletét képezo, az onkormányzat és a
Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt', valamint a Főváľosi Közterület Fenĺltarto Zrt.
kĺjzött kötendő a Budapest VIII. kenilet Dankó utca 3-5. szźml a|atti cinkormányzati
tulajđonú ingatlan meghatźlrozott ľészének ingyenes hasznáIatára vonatkozó
szerzodést.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|5. szeptember 17.

5' felkéri a polgármesteľt a hatźnozat 4. poĺt1a szeľinti haszná|atí szęrződés a|áirására.

Felelős : polgĺíľmester
Hďĺáľidő: 201'5. október 05.

6. a) elfugadja a határozat 4. számú mellékletét képező önkormányzati tulajdonú
ingatlanok, intézmények épüĺet(rész)einek, helyiségeinek használatára, b,érlet.!ľe
v onatko zó díj t éte l e ke t,

b) a hasznosítós során a Józsefvárosi GazdáIkodási Kozpont Zrt. koteles a KLIK-kel
karctt s zerződé s b en fo glaltaknt b etartani'
c) a hasznosítás a kazszolgáltatási szeľződések keretében ellótott feladat, a teljesített
bevétel a kazszolgáltatási szerződésen keretében teljesített bevételként kell
elszdmolni, ami az önkormányzati kompenzóció Ósszegét csokkenti,
d) a hatórozat 6'a) pontjában megállapított díjakat 20I5. szeptember ]8. napjától kell
ąlknĺmazni, és évente a Józsefiárosi Gazdálkodási Központ Zrt. javaslatáľa feĺül kell
vizsgálni.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: ahatźlrozat 6'a) _ 6'd) pontja esetében 2015. szeptember 17.
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a határozat 2. sz. melléklete

HASZNÁLATI sZERZoons

amely létrejött egyÉszrol a
Budapest Főváros VIII. keľůilet Józsefu áľosi onkorm ányzat
székhelye: 1082 Bucĺapest, Raľoss ll, 63-67,
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester
aďősztlma: I 57 3 57 l 5 -2-42
torzsszźlm: 735715
statisztikai szám.. | 57 3 57 I 5 -84| I -32I -0I
pénzfor galmi számlas záma: l 040 3 3 8 7-0002 8 5 7 0-0 0 0 0 0 0 0 0
(a továbbiakban: O n koľ mány zat),

másrészľől a
Jĺízsefváľosi Gazdálkodási Ktizpo nt Zrt.
székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
cégegyzékszárĺa.. 01 10 048457
adő száma.. 2 529249 9 -2 - 42
bankszáml aszáma: Sberbank
képviseli : dľ. Pęsti Iv ett lgazgatóság elnöke,
(a továbbiakb an J GK Zrt.)

egytittesen Felek között jött létte az alábbi feltételekkel, a megjelölt helyen és napon.

nĺozwĺýlNYEK

A Képviselő-testtilet 45120|5. (II.l9.) sztlmuhatźttozatával döntĺitt aľľól, hogy a Kisfalu József-
váľosi Yagyongazdálkodó Kft' (a továbbiakban: Kisfalu Kft.) 2015. július 0l. napjátó| zźrtkoru
részvénýtttsaságként mtĺkcjdik tovább. Továbbá a 99l20I5' (IV.16.) számű d<jntésében arról
határozott, hogy elfogaďja az átalakuló jogi szeméIy, azaz a Kisfalu Kft. átaIakulási tervét, és
annak mellékletét képező vagyonmérleg-tervezetét, vagyonleltáľ-tervezetét, a jogutód jogi
személy (nyitó) vagyonmérleg-tewezetét, vagyonleltár-tervezetét, az azok'hoz kapcsolódó
könywizsgálói jelentéssel egyiitt. Továbbá elfogadja az átalaku|ással létrejövő jogutód jogi
személy a|apszabáIyát, amelynek értelmében a társaság cégneve: Józsefuáĺosi Gazdálkodási
Központ Zźlrtkorllen Működő Részvénýársaság.

A Képviselő-testiilet döntött továbbá a I03l20I5. (IV.16)' illetve a II8|20I5. (V.14.) számú
hattlrozataiban arľól, a Jőzsefvćrosi Intézménymfücidtető Központ áIta| végzett mriszaki (kaľ-
bantartói) működtetői, üzemeltetői feladatokat, valamint a Józsefuaľosi Váľosüzemeltetési
Szolgálat ál'tal ellátott tevékenységeket a Kisfalu Józsefuaľosi VagyongazđáIkodő Kft. (fentiek
értelmében jogutód: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpoŃZrt.)tltjtnláttatjae|.

Magyarországhe|yi önkormĺínyzatairő| sző|ő f0I1. évi CLXXXX. törvény 108. $ (1) bekez-
dése szerint a helyi cinkormányzat kiztlrő|agos tulajđonában á|Iő ĺęmzeti vagyon birtoklása,
hasznáIata,hasznai szedésének joga, fenntartźsa, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint
felújítása csak e törvényben és a ĺemzeti vagyonľól szóló 20II. évi CXCVI. t<ĺrvényben szabá-
|yozott módon engedheto át másnak.

Felek rogzítLk, hogy figyelemmel a Kisfalu Kft. jogutóddal ttlténő, valamint a JIK és JVSZ
megszűnéséből fakadó a JGK ZrÍ'. áIta| átvett közfeladatok folyamatos biztosításaĺa' valamint a



nemzeti vagyonÍól szőIő2011. évi CXCVI. tĺirvény 3. $ (1) bekezdés 11. pontjaľa, illefue a 11.

$ (13) bekezdésére; szfüséges e tevékenységek eIlátásźlra hasznźit <inkoľmányzati tulajdonú
ingatl anok hasznttlati jo gvi szonyán ak szer zo đésb en töľténő rendezé se.

A szerzőďés targyát képezo vagyonelemek ingyenes használatának és mfüĺjdtetésének részletes
szabáIyait a Felek az a|ábbiak szeľint állapítjrík meg.

ń)rte|mező ľendelkezések

Jel en me gál lapo dás alka|mazásáb aĺ:
a. használat: atárgyí eszkoz, vagyonelem hasznáIata, működtetése és fenntaľtása;
b. karbantartás: a használatban lévo ttrgyi esÄ<öz, vagyonelemek folyamatos, zavaÍta|an',

biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a terv-
szerű mege|őzó karbantaľtást, a hosszabb időszakonként, de ręndszeresen visszatéľő
nagyjavítást' és minđazon javítási, karbantaĺtási tevékenységet, amelyet a rendeltetés-
szerllhasználat érdekében elkellvégezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres
he|y r e áLlítását eľedmé ny ezi;

c. nagy karbantartás.. az olyan katbantartási tevékenység, amely azingat|anvagyon' épület
szetkezeti elemei megfelelőségének helyľeállítását eredmérry ezi;

d. felújítás: az e|használódott tźtrgyí eszkoz, vagyonelem eredeti źi|aga (kapacitása, Potr-
tossága) helyreállításźú szolgáIó, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely
mindenképpen azza| jaľ, hogy az adott eszkoz élettaľtama megnövekszik, eredeti mű-
szaki áIlapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az e|ł\á||ított
teľmékek minősége vagy aZ adott eszköz haszná|ata jelentősen javul és így a felújítás
pótlólagos ráfordításából a jövőbeĺ gazdasági előnyĺik sztnmaznak; felújítás a korszerű-
sítés is, ha az a korszerű technika a|kalmazźsáva| atárgyi eszkoz, vagyonelem egyes ré-
szeinek az eredetitől eltéľő megoldásáva| vagy kicseľélésével a tárgyi eszkoz uzembiz-
tonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi
eszkozt akkoľ kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresęn elvégzett kaľbantaĺ-
tás mellett a tárgyi eszkoz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöreged-
tek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű haszná|atot veszé|yezteti; nem fel-
újítás azę|marađt és felhalmozőđőkarbantartás egyidőben való e|végzése, függetlenüla
ko lts é gek nagy ságźńő|;

Aszerződés táľgya

1 . Az onkorm tnyzat ingyenes haszná|atba adja az 1 . sz. melléklet szeľint felsorolt, a IGK Zrt.
á|ta| már korábban is kozfeladat e||átása céljából hasznźůt ingatlanokat. A hasznźllatba adott
természetbeni fekvését,Itrsz.-t, alapteľtiletét, valamint a vagyonkatasńeri értékét az I. sz. mel-
léklet tarta|mazza.

2. A JGK ZrL felađate||átására szolgáló vagyonnal való használati jogot az onkormányzatva-
gyonáról, a vagyontźtrgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló mindenkoľi hatályos
önkormányzati rende|etben szabtiyozott módon és feltételekkel a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. gyakorolja. Ennek soľán a JGK Zrt. a vagyonelemeket a szerződési előírásoknak
és a tulajdonosi ľendelkezéseknek, valamint az onkorményzat és a JGK Zrt.kozott 20l5. júni-
us 16. napjan létrejött kozszolgá|tatási szerződésben meghatźnozott hasznosítási célnak megfe-
l e lő en kö zfe|ađat e|Iátás ár a haszná|j a,

3. A JGK Zrt. az 1. sz. mellékletben felsoľolt ingatlanokra vonatkoző haszná|ati jogát az iĺgat-
lan-nyilvánt artásba bej egyeztetheti.



Felek Jogai és ktitelezettségei

4. Rendeltetésszeľú hasznáIat

A JGK Zrt. ahasznáIat targyátképezo vagyonelemeket kizaľó|ag akozszolgálati szer-
ződésben megjelolt feladatainak e|Iátására, valamint e k<jzfeladataí e||átásźnak biĺosí-
tását nem veszéIyeńető módon váI|a|kozási tevékenységére a jelen szetződésbenszabá-
lyozott nródon lrasznállratj a.

A JGK Zrt. a haszĺźiat táľgytĺt képezó ingatlant harmadik szemé|y részére az íngatlarl
éľtékétő l fiig gő en a tulaj dono s onkormán y zat iLletékes döntésh oző szęw ének hozzáj źr
rulásával bérbe, illetve hasznźńatba adhatja. A hasznosításban - a hasznosítóval közvet-
len vagy kĺjzvetett módon jogviszonybaĺ áIIő harmadik felként - kízarő|ag természetes
személyek vagy átláthatő szeĺvezetek vesznek ľészt.

A JGK Zrt. használati joga az íngatlan rendeltetésszeru hasznáIatźlhoz sztfüséges va-
gyontárgyakingyeneshaszná|atáraiskiterjeđ.

A JGK Zrt. feladatainak e||átását szolgáló iĺgatlaĺ, valamint azingatlarl ľendeltetéssze-
ruhasznźiatához szükséges ingó vagyont aszerzőđés időtartama alatt nęm idegenítheti
el, nem terhelheti meg.

Az onkoľmányzathozzĄźlru| althoz,hogy JGK Zrt. az ingatlanok címét, székhelyeként,
telephelykéĺt bejegy eztethesse, ań. Iev e\ezésében felttintesse.

A JGK Zrt. köteles ahasznéiatában źlI|ő vagyont a központi berendezésekkel és felsze-
relésekkel együtt rendeltetésszerúen, a közvagyont használó személytől elvárható gon-
dossággal, hatékonyan, eneľgiatakaľékosan és költségtakaĺékosan, az épiletházirendjé-
nek, a vagyonľa vonatkozó biztonsági előírások betartásával, mások jogainak és törvé-
nyes érdekeinek sérelme nélkül használni.

Amennyiben a JGK Zrt. a vagyont nem rendeltetésszerűenhasznźija vagy rongálja, kö-
teles az okozott kárt 30 napon belül az Önkormányzat szttmáta megtéríteni.

A szerződés időtartama a|att. a JGK Zrt. feIe|ős az ingat|anrlal kapcsolatos, a tiĺzvédelmi,
munkavédelmi és köľnyezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályok-
ban foglaltak betaľtásáért ésbetartatásáéľt, a JGK Zr1. meglérítési felelősséggel tartoz1k
az onkormáĺyzat felé, amennyiben ezen szabályok megszegésre keľülnek és kár kelet-
kezik.

A JGK Zrt. az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és szźtĺnitőgépes hálózatot építhet
ki emeletek összekĺjtésével egyiitt. A távközlési szolgáltatóval a JGK Zrt. az onkoľ-
mányzattő| függetlentil jogosult a saját nevére távközlési vonalat beköttetni és üzemel-
tetni jelentősebb károsodás nélkril. Ezek'rő| előzetesen köteles az onkormáĺyzatot írás-
bantźljékoztatni.

A JGK Zrt. jogosu|t az iĺgat|ant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett sza-
bađon rendelkezhet, azonban a szerződés megszűnése esetén ęzeket akkor száI|ithatja
el, amennyiben a Ptk. szabályai szeľint nem minősülnek alkotórésznek, taľtozéknak és
az eredeti állapotot saját költségén helyľeállítja'

Az onkormányzat az ingatlanban lévő, a JGK Zrt. fi|ajđonátképező vagyontárgyakért
felelősséget nem vá||a|,miĺdazonákal Felek rogzítik, hogy a JGKZfi.. e vagyontáľgyak-
rubiztosítźlst köthet

5 . Haszná|at fe ltéte l er

a. A használatba adott vagyont a JGK Zrt.hasznáIja.,

a.

b.

c.

d.

o

h.

J.



b. A JGK Zrt. ahasznáIat során gondoskodik az ingatIan ľendeltetésének megfelelő hasz-
náIatárőI, valamint a hatályos tűzvédelmi' munkavédelmi és egészségügyi előírások sze-
rint tĺjľténő üzemeltetéséről, kaľbant arÍásańl.

c. A használat során a JGK Zrt. kote|es gondoskodni a vagyonelem állagmegóvásárő|,
karbaĺtartásaľól, az íĺgatlanban levő kĺizponti berendezések, az eze|đ:rez csatlakozó ve-
zetékrendszerck munkaképes állapotáróI és az átvételkoľi állapotnak megfelelő szinten
tarttsárőI.

d. A JGK Zrt. kĺiteles gondoskodĺi ahasznźtlatba adott ingatlan vagyonvédelméľől.

e. Az onkormźnyzatkĺjteles ellátni ajogszabáIy aIapjźnahasznáIatbaadőtterhelő minden
olyan feladatot, amely aŁlhoz szükséges, hogy az ingatlanban akozszo|gáItatási szerző-
désben meghatározott feladatok folyamatos, megfelelő színvonalon töľténő ellátásának
feltétęlei biztosítottak legyenek.

f. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan rendeltetésszeruhaszná|ata érdekében át-
alakítási munkákat végezhetnek ktiltin megállapodás alapján, amely kitér a költségek
viseléséľę.

g. A JGK Zrt. minđen a használattal kapcsolatos lényeges váItozásrő| haladéktalanul, de
legkésőbb 5 munkanapon belül írásban értesíti az onkoľmányzatot. A JGK Zrt. az in-
gatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárľól haladéktalanul írásban értesíti az
onkoľmanyzatot, amely köteles tűmi a veszély elhárítása vagy a kaľ következményei-
nek elhaľítása éľdekében szükséges intézkedések megtételét.

6. Tulajdonosi ellenőrzés

Az onkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalomma|, akozszo|gá|tatási szerzo-
désben foglalt feladatellátás zavarása nélkül, előzetes értesítés a|apjan ahasznáIatba adott ingó
és ingatlanvagyon tekintetében ellenőľzi az cinkormźnyzati vagyon rendeltetésszeľű hasznáIatát.

7. Kclltségek viselése

7.I. A JGK Zrt, székhelyként (Budapest VIII. keľĹilet, Baross utca 63-67.) hasznáIt
önkormányzati tulajdonú helyisége esetében az onkormányzat viseli a hasznáLat során
felmeľtilő kozlJlzem| mfüĺjdési, ferrntaľtási és egyéb a hasznáIat soľán felmerülő költségeket,
továbbá akatbantartás, nagy karbarÍartás, felújítás során felmerülő költségeket is.

7.2. A JGK Zrt' te|ephelyként hasznáIt önkormányzati íilajđonú helyiségek, ingatlanok
vonatkozás źtbarl ahaszná|atba adó onkorm ányzat ťlnanszirozźsába taftoző kiadások:

a. nagy karbantartás
b. felújítás

7.3' A JGK Zrt. által telephelyként hasznźl\t önkormányzati n|ajdonú helyiségek, ingatlanok
vonatkozásában ahasznáIatba vevő JGK Zrt. ťlnanszirozásábatartoző kiadások:

gázener gia- szolgźlltatás díj a,
villamo s energia- szolgáItatás díj a,
távhő -és melegvíz- s zo|gáItatźs dij a,
viz-és csatornadíj )

nem adatátviteli célú táVközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex)
internet díja,

g. egyéb a haszĺá|at során felmerült kiadások: szemétszá|lítás" kéményseprés, ľovar-és
rágcsá|őirtás, veszélyes hulladék kezelése, miĺkĺjdtetéssel kapcsolatos levelezés,
tűzvédelmi feladatok e||átásáva| kapcsolatos kiadások, tisztítószeľek, munkaruha

a.

b.
c.
d.
e.

f.



binosítása, éptilet orzési, takarítási đíj, kéményseprői díj, egyéb a hasznáIatta|
kapcsolatban felmerülő költség,

h. karbaĺtartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz
kapcsolódó díj,

i. egyéb, az <jnkormányzat ťtnanszírozási kĺjrébe nemtartozó kiadás.

Beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kiitelezettség

8. A JGK Zrt. vá|LaIja, hogy az tinkormźnyzat fulajdonában źiIő használatba vett ingó és
ingatlan vagyonľa vonatkozóan a hasznźl|at tekintetében taľgyévet kĺjvető hónap végéig
rendszeresen beszámol, valamint nyilatkozik, hogy e vagyonelemekĺől ktilcin nyilvántartást
vezet, illetve teljesíti e vagyonelemekkel kapcsolatos bárminemii adatszolgáItatást.

A' szerződés megszűnése

9. A szerzódést Felek a szerzođés a|źftźs napjától hatérozatlaĺ időtartamĺa kötik. Ję|ęn szerző-
dés hatálya kiterjed a szerzőđés aléirását megeIozoenhaszntit vagyonelemekľe is. A szeľződés
megszúnik,ha ahaszná|atba adott ingatlanok mindegyikében megszunik akozťelađat ellátása.
A szerződés az érintett ingatlanľa vonatkozóan szúnik meg, ha az ađott ingatlan esetébęn akoz-
feladat ellátása megszűnik. A rendkívüli felmondási jogát bármelyik féI, a másik fél súlyos
szeľződéss zegése esetén gyakoľolhatj a.

10. A szerzőđést bármely fél amásik fé|hezintézeÍt írásbeli formában, indoklás nélkül 60 na-
pos határidó tlizése mellett felmondhatja.

l 1. Amennyiben a szerz(ĺdést a JGK Zrt. egyo|dalúan meg kívánja sziintetni, kciteles aziĺgat|an
és ingóságok átadásanak lebon1'ĺolításanak időľenđjét előzetesen az onkormányzatta| egyeztet-
ni.

12. A JGK Zrt. hasznáIatíjoga megszűnése esetén - az onkoľmáĺyzat eltérő írásbeli nyilatko-
zatakivételével _ a megszűnés napjától szźtmított 15 napon beltil kcjteles az ingatlant kiüríteni
és azttisńa, ľendeltetésszeľĺĺ hasznáIatra alkalmas állapotban az onkormányzatrészére vissza-
adni.

Egyéb ľendelkezések

13. Kapcsolattaľtók kijelölése: Felek a múködtetési feladatok, illetve ahaszná|at onkoľmĺĺnyzat
által történo e||enőrzése során kapcsolattaľtóként az aIábbi személyeket jelölik meg:

onkormán y zat: dr . Hencz Ađľienn ügy o sztáIyv ezető

Elérhetőség : hencza@jozsefuaros.hu

JGKZrt.;

Elérhetőség:

14. A kapcsolattaľtók személyében bekĺivetkezo vá|tozásról Felek egymást íľásban éĺtesítik.

15. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azza| kapcsolatban felmeriilő
vitákat vagy nézetkülclnbségeket tárgyalások útj án ľendezik.

16' A szerződéste egyebekben a Polgári Ttirvénykönyvről szőIő 2013' évi V. törvény előírásai
azirányadők.

Szerzőđó Felek a szeruođést együttesen elolvasták, és a közĺjs éľtelmezést követően, mint aka-
ratukkal mindenben me ge gy ezőt, cé gszeruen a|ttírttlk.



A szerzőđés 9 oldalbóI áII' 7 megegyezo példányban készült, (4 péIdarry JGK ZÍt.-t,3 példĺĺny
pedig az onkoľmányzatotilleti) és e|vźiasńhatatLanrészetképezi aziĺgat|anok -. fordulónapi -
leltaľi vagyonj egyzékei.

Kelt: Budapest, 2015. szeptember ...

Dľ. Kocsĺs Máté polgáľmesteľ
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvá.

dľ. Pesti Ivett
ígazgatősálg elniike

JGKZrt.

pénzügyi ellenj egyzés:

ľosi onkormányzat

Fedezet:

p éĺungy i ellenj e gyzé s :

Páľis Gyulźné pénzngyi ügyosztá|yvezető Láng Szilvia gazdaságivęzętő

j ogi szempontból ellenj egyzem:

Danada-Riman Edina jegyző nevébęn

és megbízásából

Dr. Mészaľ Eľika aljegyző



természetbeni fekvés
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2.

1082 Budapest, Baľoss utca63-67

1084 Budapest, Or utca 8.

a
J.

4.

1086 Budapest, DankÓ utca 3-5.

1084 Budapest, Német utca I7-I9.

5. 1084 Budapest, Baross utca 84.

6.
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7.

1082 Budapest, Baross utca 81. fszt. 5.

3s235
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1086 Budapest, Magdolna utca 20.

35185

ąlaoterulet
(m)
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eFt
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1970
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35254101N23
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szerzódés 1. szám melléklet
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8680
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16000
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94170

34934
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139s0

8439
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35332
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r66

722

606

37060

3355

712

840
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43878
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38266

29956
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64260
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11 1086 Budapest, Teleki Lászlró tét I

12. 1 086 Budapest, Magdolna utca 4.

13. 1084 Budapest, Tavaszmezo utca}

L4

15.

1081 Budapest, Kiss JÓzsef u. 19.

1084 Budapest, AurÓra utcaI}la

I6

35r23lII

17.

1084 Budapest, AuľÓra utcaI2lb

3s264

1084 Budapest, AurÓľa utca 19. (Fecske u.
18.)
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3s 188/0/A/1 1
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18

19.
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3795

20.

1 083 Budapest, Losonci utca 2

604

l081 Népszínhazu' 14. pince

26

r20

40

50

3467410tN4

35025

948264

35024

31284

34994

szerzodés I. sztlmu melléklet
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35128142
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3467s121N33
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230

3r42

419

20338

80

20292

t0r43

22Í44

50479
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határozat 3. sz. melléklet

MEGÁLLAPoDÁs
Ingat|an használatba adására közfeladat ellátásának biztosítására

ame|y |étrejott egyrészrő|
Budapest Főváros Vll|. kerĹi|et Józsefuárosi önkormányzat
székhe|y' 1082 Budapest, Baross u.63-67.
adószám : 1 57 357 1 5-2-42
tozsszálrl: T35715
statisztikai szám : 1 57 357 1 5-841 1 -321 -o1
képvise|i: dr. Kocsis Máté polgármester
mint tuIajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos),

másrészrő| a
Józsefvárosi Gazdá|kodás i Kozpont Zrt.
székhe|y: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
adószám:
Cégjegyzékszám:
bankszám|aszám:
statisztikai szám:
képvise|i. dr. Pesti lvett Igazgatóság e|nöke
mint haszná|atba adó (a továbbiakban: Használatba adó)

harmadrészrő|
Fővárosi Közterület.fenntartó Zártköríien Működő Nonprofit Részvénytársaság
rövidített e|nevezése' FKF Nonprofit Zrt.
székhe|ye: 108.ĺ Budapest, A|fö|di u. 7.

cégjegyzékszám : 01 -1 0-0431 57
stat ĺ szt i ka ĺ je|zőszám,, 1 21 66602-38 1 1 - 1 1 4-o 1

adószám : 1 21 66602-2-44
képviseli: Dr. Horváth Bé|a Ph.D vezérigazgaÍi
mint használatba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő)

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

Fe|ek az a|ábbi megá||apodást kötik.

1. A megállapodás tárgya
1.1 Fe|ek kije|entik, hogy kö|csönösen érdeke|tek a Budapest V|||. kerÜ|etben

környezetvédeImi cé|ok megva|ósítását e|ősegítő a kézi úttisztításĺ tevékenység
működtetésében, a Fővárosi Önkormányzat törvényben előírt te|epÜ|ési szilárd
hu||adékgazdá|kodási feladatának te|jesítéséhez kapcso|ódóan a kerületi
szoIgá|tatási csopoń eszközeinek raktározásának biztosításában.

1'2 A Budapest Főváros V|||. kerü|et Józsefvárosi tnkormányzat Képvise|ő.
testü|etének...... ( ) számú határozata - 2. mellék|et - a|ap1án az
Önkormányzat, mĺnt tu|ajdonos ingyenes haszná|atába adta a kizáró|agos
tu|ajdonában álĺi, Budapest, V|||. kerü|et, be|terü|et ......hrsz-on
bejegyzett, természetben a Budapest, V|l|. kerÜlet Danko u. 3-5. szám ta|álható
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határozat 3. sz. melléklet

ingat|ant (a továbbiakban: lngatlan), ame|ynek meghatározott részét,
Haszná|atba Adó koztisztasági közfe|adat e||átásához kapcso|ódó raktározás
cé|jábó| Haszná|atba vevő kizárólagos haszná|atába adja. Az Ingat|an tu|ajdoni
lapját a 3. melléklet, az lngat|anon haszná|atba adott ingat|anrész
korÜ|határo|ását a 4. melléklet taĺla|mazza.

1'3 Haszná|atba vevő a megá||apodás 1.2. pontja szerĺnti lngat|anrészt haszná|atba
veszi.

1,4 Haszná|atba vevő a hu||adékgazdá|kodási kozszolgá|tatás részeként az
I n g at| an részt eszköze i ne k r aktár ozás cé lj ábó| h aszná l hatja.

1.5 Tu|ajdonos a megál|apodás 1.2' pontja szerinti lngat|an tu|ajdonjogát megtartja'

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

megá||apodás aláírásáva| jön |étre és |ép hatá|yba, a Fe|ek közĹi| je|en

megá||apodást |egkésőbb a|áíró aláírásának dátumával.

3. Birtokba adás
Fe|ek egyezően rogzítik, hogy az Ingat|anrész birtokbaadási e|járásáró|
jegyzőkönyvet vesznek fe|, me|y je|en megá|lapodás í. számú me||ék|etét

képezi.

4. A Felek jogai és kötelezettségei
4.1 Haszná|atba adó kiköti' hogy a megá||apodás tárgyát képező |ngat|anrészt

Haszná|atba vevő kizárő|ag a megá|lapodás 1.2' pontja cé|ra
h aszná | h atj a/Üzem e ltethetĺ.

4.2 Haszná|atba vevó válla|ja, hogy a haszná|atba vett Ingat|anrészen a
h ul|adékgyűjtő udvart üzeme|tettetĺ, fo|yamatos m űködését biztosítja.

4.3 Használatba Vevő vá||a|ja, hogy az Ingatlanrész igénybevétele során
eset|egesen fe|mertjlő üzemeltetési kö|tségeĺt részarányosan viseli.

4.4 Haszná|atba Vevó kije|enti, hogy fo|yamatosan a mindenkor hatá|yos
jogszabá|yi e|őírásoknak megfeIe|ően, rende|tetésszerűen uzeme|teti, és
köte|ezettséget vá||a| arra, hogy a teru|etet más cé|ra nem haszná|ja.

4.5 Tu|ajdonos és Haszná|atba adó hozzĄáru|, hogy a Használatba Vevő az
Ingat|ant te|ephelyként haszná|ja és je|entse be.

4.6 Használatba Vevő csak a Használatba adó e|őzetes ĺrásbe|i hozzájáru|ásáva|
jogosult az Ingat|anrészen saját kö|tségére áta|akításokat vagy beruházásokat
végezni.

4.7 Haszná|atba vevő vál|a|ja, hogy jelen megá||apodás megszűnését követően az
1.2' pontban rögzített ingat|anrészt tiszta, rendezett formában átadja a
Haszná|atba adinak.

4.8 Je|en megá||apodás megszűnése esetén a Haszná|atba Vevő az á|ta|a

fe|szere|t, a tu|ajdonát képező berendezéseket, az á||ag sérelme né|kÜ| saját
ko|tségén |eszere|heti és egyéb, a tu|ajdonát képezo ĺngóságaiva| együit
eIvihetĺ.

4.9 Haszná|atba adó jogosu|t a megál|apodásban rögzített fe|tételek he|yszíni
ellenorzésére'
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5.

hatźrozat 3. sz. melléklet

A megállapodás megszÍinése
Je|en megá||apodást a Fe|ek bárme|yike rendes felmondássa| 90 napra mondhatja
fe|. A Haszná|atba adó Vagy a Haszná|atba VeVő, Vagy a Tu|ajdonos azonna|i hatá|yú
fe|mondássa| akkor szĹjntetheti meg a megállapodást, ha az Ingatlan
haszná|aVüzemeltetés cé|ja lehetet|enné vá|t.

Használatba adó azonna|i hatá|yú fe|mondássa| akkor szüntetheti meg a szeződést,
ha a Haszná|atba vevő, az ingat|ant ľongá|ja, lelrde|tetése|lenesen Vagy
szerződése|lenesen haszná|ja, engedé|y né|kü| harmadik szemé|y használatába adja
va|amint, ha a szerződéskötéskor nem ismert okná| fogva a Haszná|atba adónak
szÜksége van az ingat|anra.

Egyéb rendelkezések
6'1 Kapcso|attartásrajogosu|t

Tu|aidonos részérő|:
Budapest Főváros V|||. kerulet JózseÍvárosi Po|gármesteri Hivata|, részérő|
Ka pcso| atta rtó : Gazd á | kodás i Ü gyosztá |y v ezető
Cĺm: 1082 Budapest, Baross u. 63-67' l||. eme|et 315.
Te|efonszám 459-2567

Haszná|atba adó részérő|:
Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.

Kapcso|attartó: Városüzeme|tetési igazgató
Cím:
TeIefonszám:
Faxszám.

Haszná|atba Vevő részérő|:
Fővárosi Kozteru|et-fenntartó ZárilkorŰen Működő Nonprofit Részvénytársaság
részérő|
KapcsoIattartó:
Cím: ,108,ĺ Budapest, A|fo|di u.7.
TeIefonszám:

6.2 A megá||apodásban fog|a|takka| kapcso|atos eset|egesen fe|merü|ő
prob|émákat, kérdéseket a Felek rovid úton kozösen e|fogadott időpontban
egyeztetik. Az eset|egesen fe|merülő jogvita e|bírálására a Fe|ek a po|gári peres
e|járás szabá|yai szerĺnt járnak el.

6.3 Fe|ek a megá||apodásban nem szabá|yozott kérdésekben a mindenkori
hatá|yos jogszabá|yok, így ku|önösen a Po|gárĺ Torvénykönyvrő| szó|ó 20'13. évi
V. torvény idevonatkozó rendeIkezéseiben fogIa|t szabá|yok aIkaImazását
határozzákmeg..

6'4. Haszná|atba vevő a nemzeti vagyonro| szi|ó 2011. évĺ 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|átható szervezetnek
minősÜ|.

6.
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határozat 3. sz. melléklet

6.5. Használatba vevő nyiIatkozik továbbá, hogy a hasznosításra vonatkozó
beszámo|ási, nyi|vántartási, adatszo|gá|tatási kotelezettségeket teljesítik, és az
átengedett nemzeti vagyont a szeződési e|őírásoknak és a tulajdonosi
rendelkezéseknek, va|amint a meghatározott hasznosítási célnak megfe|e|ően
haszná|ják.

Jelen megá||apodás elvá|aszthatat|an részét képezi az a|ábbi a (négy) darab me!léklet:
í. melléklet: Birtokbaadási jegyzőkönyv
2. me||ék|et: Budapest Főváros Vll|. kerü|et tnkormányzat Képvise|ő-testÜletének

( ) számú határozata
3' me||ék|et: Budapest, V|ll. kerü|et, be|terü|et ......hrsz-ú, természetben a

Budapest V|ll. kerü|et Dankó u. 3-5. szám a|atti ingat|an tu|ajdoni lapja
4. me||ék|et: Budapest, V|||. kerü|et, be|tertllet hrsz-Ú, természetben a

ingatlanon a haszná|atba adott ingatlanrész
körĹlIhatáro|ása.

Je|en megá||apodás 6 egymássa| egyező pé|dányban készü|t, ame|ybő| a|áírás után 2-2-2
pé|dány i||eti meg a Fe|eket'

Fe|ek a megállapodást, mint akaratukkaI mindenben megegyezőt képvise|őĺk útján
jóváhagyó|ag írták a|á'

Budapest, 2015.

Dr. Kocsis Máté Dr. Pesti |vett
po|gármester |gazgatóság e|noke

BudapestV|l|'kerü|etJózsefvárosi JózsefvárosiGazdá|kodásiKozpontZrt.
tnkormányzat Használatba adó részérő|

Tu|ajdonos részérő|

Dr. Horváth Bé|a Ph'D
vezérigazgato

FKF Nonprofit Zrt.

Haszná|atba vevő részéro|
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a határozat 4. szźmu melléklete

Az önkormźnyzati tulajdonú ingatlanok, intézmények épü1et(rész)einek, helyiségeinek
haszná|attra, bérletére vonatkozó díjtételek és kedvezmények

1. Budapest VI[. keriilet Losonci téri Általanos Iskola tanuszoda díjak, kedvezmények
megá1lapítása:

o. Bejegyzett sportegłesületek részére: úszásoktatás, vízilabda-edzés céljóból napi 3 óra
használąt, 16 órától 19 óráig 16.000,-Ft/óra díjazás ellenében. A használati díj
ellen,áben az igénybevevő a teljes uszoda hasznáĺątóra jogosult.

b. Diákigazolvónnyal rendelkező magánszemélyekrészére úszásohatás, ]6 óľa és ]9 órą
kazat ő00, - Ft/alkalom'

c. VIII. kerületi bejelentett lakcímmel rendeĺkező magónszemélynek a belépőjegl díja
héftaznap 800,- Ft/alkalom, hétvégén ]000,- Ft/alkąlom, a jogosultságot az
i gé nyb ev ev ő l akc ímkar ý áv al ka t e l e s i gaz o lni'

d. Nem VIII. kerületi lakosolcrlak, vaglis azok számára, akik nem rendelkeznek VIII.

keľületi bejelentett lakcímmel, a belépőjegy d,jo hétkaznap 1000,- Ft/alkalom,
hénégén ] 200, - Ft/alkąIom.

2. keľületi általános iskolfüban lévő teľmek, egyéb helyiségek helyiségbérleti díjának
megállapítása

Intézménv neve Helyiség megjelölése Alapterület hasznáIatilbér|eti
díiak

Budapest VIII. kertilet
Németh Lász|ő
Általanos Iskola

Tomaszoba 60 mZ 1500,-Ft'/óľa
Kiszolgáló helyiséggel : 64 m2
Tornateľem 199,53 m2 3000.- Ft.lőľa
Kiszolgáló helyiséggel : 294 m2
Ebédlő 149 mf 3000.- Ft. lőra
Külĺjn bejáratú épületrész 333,67 m2 l49850.-Ft/hó

Budapest VIII' kerület
Molnar Feľenc
Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű
Altalános Iskola

Toľnaterem 158 m2 3000.- Ft. lőra
Kiszolgáló helyiséggel : 208 m2
Tornaterem 20I,91m2 3000.- Ft. lőra
Kiszolgáló helyiséggel : 235 m2
Tornaterem 72 m2 1500.- Ft./őra
Kiszolgáló helyiséggel: 105 m2
Tanterem 52 m2 1500,- Ft./őra
Pince 385,5 m2 l13.808'-Ft/hó

Budapest VIII. kerület
Deak-Diák Általanos
Iskola

Tornateľem 202,44 m2 4500,-Ft./őra
Kiszolgáló helyiséggel: 261 m2
Tomaterem 78.8 m2 1500.- Ft.lőra
Pince 79 m2 61187.-Ft.Ihő
Ebéd1ő 101 m2 3000.- Ft.lőra

Budapest VIII. kerület
Losonci Téri Altalános
Iskola

Nagy tornateľem 584,8 5600,-Ft./óľa
Kiszolgáló helyiséggel : 633 m2
Kis tornaterem 52,77 m2 1500.- Ft.lőra
Kiszolgáló helyiséggel : 63 m2
Ebéd1ő 1I7,8 m2 2500,-Ft./őra



F<jldszinti helyiség 284 m2 2500.-Ft.lőra
Tükľös tomaterem 97,8 m2 1500,-Ft/óra

Budapest VIII. kenilet
Vajda Péter Enek-zenei
Altalános és
Sportiskola

Alsó toľnaterem 202 m2 2000,-Ft./őra
Kiszolgáló helyiséggel 268 mf
Felső tomateľem 202 m2 2000,-Ft.l&a
Kiszolgáló helyiséggel 217 m2
Tornaszoba 62 m2 1500,- Ft./őra
Kiszolgáló helyiséggel 99 m2
Sportsĺítoľ 1043 m? 10000.-Ft./óľa

Budapest VIII. kerälet
Józsefuaľosi Egységes
Gyógypedagőgiai
Módszeľtani Intézmény
és Általános Iskola

Tornaterem 246,6 m2 3000,-Ft./óra
Kiszolgáló helyiséggel : 300 m2
Tornaterem 37,1m2 1500.- Ft./őra
Taĺrterem 50 m2 1500.- Ft./&a

Budapest VIII. kerület
Lakatos Menyhért
Altalános Iskola és
Gimnázium

Tornaterem I87,78 m2 2650,-Ft./&a
Kiszolgáló helyiséggel : 233,58 m2
Fcildszinti tornaszoba 63,95 m2 1500.- Ft./&a

Józsefuarosi Zeneiskola
Alapfokú Művészeti
Iskola

Díszteľem 76,6 m2 3000,-Ft./óra

Nem kell terem, vagy egyéb helyiségbérleti díjat ťtzetni, amennyiben a termet, vagy egyéb
helyiséget az onkoľmányzat vagy az onkormányzat á|ta| alapított koltségvetési szerv veszi
igénybe.

Budapest VIII. kenilet Losonci teri Általanos Iskolában működő melegkonyha hasznosítása
is elsődleges önkormźlĺyzatí érdek, amelyre tekintettel szfüséges meghatározni, hogy e
helyiség mielőbbi bérbeadása is indokolt.

3 . általáno s iskolríkban működő büfek hasznáIatánaW izeme|teté sének díj a

A Budapest VIII. keriilet Deák Dirák Általános Iskolában működő büfé havi bérleti díia
36 434'- Ft/hó.

A Budapest VIII. kerület Molnár Ferenc Általanos Iskolában műkcjđő büfe havi bérleti díja
16.880,- Ftlhó.

4' Budapest VIII' keriilet Vajda Péteľ utcai sportsátor

A Budapest VIII. kerület Vajda Péteľ utcai spoľtsátor bérleti díja l0.000 .-FtJőra azza|,hogy a
szoľgalmi időszakban déIutan 19 őratő| este 21 óráig és hétvégén igény szerint bérelhető.


