
19]l20I5. (IX.17.) hatátozat 2. sz. melléklete

HASZNÁLATI SZERzolÉ,s

amely létrejott egyÉszróI a
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi Onko rmányzat
székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester
ađő szélma: l 5 7 3 57 I 5 -2 - 42
tötzsszám: 135715
statisztikai szźlm: | 57 3 57 I 5 -84| I -32I -01
pénzfor ga|mi számlas zźma: 1 04 0 3 3 8 7-0 0 02 8 5 7 0- 0 000 0 0 0 0
(a továbbiakban: Onko rmányzat),

másrészrol a
Józsefu áľosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.63-61.
cégegyzékszáma: 01 10 048457
adő száma: 2 529 2 49 9 -2 - 42
b ankszáml asztnna: S berbank
képvi sel i : dr. Pesti Iv eÍt I gazgatő ság elnöke,
(a továbbiakban J GK Zrt.)

együttesen Felek kozĺitt jĺitt \étre az alábbi feltételekkel, a megjelölt helyen és napon.

ĺĺ,őzĺvlÉNYEK

A Képviselő-testtilet 4512015. (II.19.) számu határozatźxal d<jntött arról, hogy a Kisfalu
Józsefuarosi Vagyongazđźikodő Kft. (a továbbiakban: Kisfalu Kft.) 2015. július 01. napjától
zźntkoru részvénfiársaságként működik tovább. Továbbá a 99l20I5. (IV.16.) számis'
dĺjntésében arrőI haÍénozott, hogy elfogadja az źÍalakulő jogi szeméIy, azaz a Kisfalu Kft.
átalakulási tervét, és annak mellékletét képező vagyonmérleg-tervezetét, vagyonleltar-
tewezetét, a jogutód jogi szemé|y (nyitó) vagyonmér|eg-tervezetét, vagyonleltár-tervezetét, az
azok<hoz kapcsolódó kĺinywizsgálói jelentéssel egyĺitt. Továbbá elfogadja az źúalaku|ással
létrejövő jogutód jogi szemé|y a|apszabźiyźń, amelynek éľtelmében a tźrsaság cégneve:
Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zártkoruen Működő Részvénýaľsaság.

A Képviselő-testĺilet döntött továbbá a I03l20I5. (tV.16)' illetve a 1t8l20l5. (V.14.) szźnnu
haÍáĺozataiban aľról, a Jőzsefvárosi Intézményműkcidtető Központ éita| végzett műszaki
(karbantaftói) mfüödtetői, üzemeltetői feladatokat, valamint aJózsefvźlrosi Vaľosüzemeltetési
SzolgáIat által ellátott tevékenységeket a Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdálkodó Kft.
(fentiek éľtelmében jogutóđ: Józsefüárosi Gazdálkodási KözpoftZrt.)tĺť1źnIáttatjae|.

Magyaľország helyi önkoľmányzatairő| sző|ő 2011. évi CLX)oilX. töľvény 108. s (1)
bekęzdése szerint a helyi önkoľmányzat kizźnőlagos tulajdonában áIIő nemzeti vagyon
biľtoklása, haszná|ata, hasznai szedésének joga, fenntartása, iizemeltetése, létesítése,
fejlesztése, valamint felújítása csak e tĺiľvényben és a nemzeti vagyonĺól szóló 20II. évi
CXCVI. ttirvényben szabźl|yozott módon engedhető át másnak.
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Felek rogzítik, hogy figyelemmel a Kisfalu Kft. jogutóddal torténo, valamint a JIK és JVSZ
megszűnéséből fakadó a JGK Zrt. tLlta| átvett közfeladatok folyamatos biztosításáľa, valamint
a nemzeti vagyorľól sző|ő2011. évi CXCVI. tcirvény 3. $ (1) bekezdés 11. pontjára, illetve a
11. s (13) bekezdésére, szükséges e tevékenységek e||éútsźĺa hasznáIt onkormányzati
tulajdonú ingatlanok haszná|atijogviszonyának szerzodésben tcjrténő rendezése.

A szerzőďés táľgyát képező vagyonelemek ingyenes használatának és működtetésének
részletes szabtiyait a Felek az a|thbiak szerint állapítják meg.

Erte|mező ľendelkezések

Jel en me g ál l ap o dás a|ka|mazásáb arl:

a' haszná|at: atárgyi eszkoz, vagyonelem hasznáIata, működtetése és ferľrtaľtása;
b. karbarýartás: a hasznáIatbanlévő ttxgyi eszkoz, vagyonelemek folyamatos, zavarta|an,

biĺonságos üzemeltetését szolgá|ő javitási, karbantartási tevékenység, ideértve a
tervszerű mege|oző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de ľendszeresen
visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, kaľbantaľtási tevékenységet, amelyet a
rendeltetésszerú hasznźiat érdękében el kell végezni, amely a folyamatos
elhasználó dás rendszeres helyreál lítását eredm ény ezi;

c. nagy karbantartźs.' az olyan katbantartźtsi tevékenység, amely az ingaÍlan vagyon,
épül et szetkezęti el emei me gfelel ő s é gének he|y ľ eáI|itás át eľedmény ezi ;

d. felújítás: az e|használódott tárgyi eszkoz, vagyonelem eľedeti áI|aga (kapacitása,
pontossága) helyreállítását szo|gá|ő, időszakonként visszatérő olyan tevékenység,
amely mindenképpen azza| jaľ, hogy az adott eszkoz é|eftartarĺa megnövekszik,
eredeti műszaki á||apota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaá||, az
előállított termékek minősége va1y aZ adott eszkt!zhasznźiata jelentősen javul és így a
felújítás pótlólagos ńfordításábóla jövőben gazdasági előnyök szźlrmaznak; felújítás a
korszerúsítés is, ha az akorszenĺ technika aIka|maztsával at(rgyi eszkoz, vagyonelem
egyes részeinek az ereďetitől eltérő megolđásáva| vagy kicserélésével a tźngyi eszkoz
üzembiztonságát, teljesítőképességét, haszná|hatőságátvagy gazdaságosságát növeli; a
tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen e|végzett
katbantartás mellett a tárgyí eszkoz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei
elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszęrű haszná|atot
veszé|yezteti; nem felújítás az e|marađt és felhalmoződő karbantaľtás egyidőben való
e|v é gzés e, fü g getlenül a ko lts é gek nagy ságátő|;

Aszerződés táľgya

1. Az onkormtnyzat ingyenes haszná|atba adja az 1. sz. melléklet szeľint felsorolt, a JGK
Zrt. áLta| mźn korábban is kozťeladat e|Iátása cé|jábő| haszná|t ingatlanokat. A hasznáIatba
adott természetbeni fekvését, |tsz.-t, alapterĺ.iletét, valamint a vagyonkatasńeri értékét az |.
sz. mellékl et tarta|mazza.

2. A JGK Zrt. fe|ađatę||átástra szo|gáIô vagyonnal való használati jogot az onkormźnyzat
vagyonaľól, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról sző|ő mindenkori
hatályos önkormányzati rendeletben szabźiyozoľt módon és feltételekkel a Józsefuáľosi
Gazdá|kodási Ktizpont Zrt. gyakorolja. Ennek soľán a IGK Ztt' a vagyonelemeket a
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szerződési előíľásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint az onkormtnyzat és a
JGKZrt. kĺizött 2015.június 16. nĄán létrejött kozszo|gáItatásí szerződésben meghatározott
has zno s ítás i cé lnak me g fe l el ő en k ö zfe l adat ellátás źr a haszná|j a,

3. A JGK Zrt. az 1. sz. mellékletben felsorolt ingatlanokľa vonatkoző hasznáIati jogát az
iĺlgatlan-nyilvánĺ.zľtásb a bejegy ezLctheĹi.

Felek Jogai és kötelezettségei

4. Rendeltetésszerű haszná'|at

A JGK Zrt. a haszná|at ttlĺgyát képezo vagyonelemeket kizárő|ag a kozszo|gálati
szerzodésben megjelölt feladatainak ellátására, vaIamint e kozfeIaďatai ellátásĺának
biztosítását nem veszé|yeńető módon vti|a|kozási tevékenységére a jelen
szerzőďésbenszabá|yozottmódonhaszná|hatja.

A JGK Zrt. ahaszntiattárgytltképező ingatlant harmadik személy részéte azingatlan
értékétől fuggően a fulajdonos onkormányzat illetékes döntéshozó szervének
hozzájtrulásával bérbe, illetve hasznáIatba ađhatja. A hasznosításban - a hasznosítőva|
kĺjzvetlen vagy kozvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárő|ag
természetes személyek vagy átláthatő szervezetek vesznek részt.

A JGK Zrt. hasznźiati joga az ingatlan rendeltetésszeru haszná|atához szükséges
vagyontárgyak ingyenes használatára is kiterj ed.

A JGK ZÍt. feladatainak e||tĺźlsźĺ szolgźllő ingatlan, valamint az ingatlan
ľendeltetésszęru hasznáIatához szükséges ingó vagyont a szerzodés időtartama alatt
nem idegenítheti el, nem terhelheti meg.

Az onkormányzat hozzäjáru| a\thoz, hogy JGK ZÍt. az ingatlanok címét,
székhelyeként, telephelyként bejegyeztethesse, ań.|evelezésében felttintesse.

A JGK Zrt. koteIes a haszná|atában á11ó vagyont a központi berendezésekkel és
felszerelésekkel egyiitt rendeltetésszeriíen, a közvagyont haszná|ő személytől
elvaľható gondossággal, hatékonyan' energiatakaľékosan és költségtakarékosan, az
épület hźzirendjének, a vagyonľa vonatkoző binonsági előíľások betaľtásával, mások
jogainak és törvényes éľdekeinek sérelme nélkül használni.

Amennyiben a JGK Zrt. a vagyont nem rendeltetésszeľĹieĺ hasznźija vagy rongálja,
koteles az okozottkáÍt 30 napon belril az onkoľmányzat szźlmźtta megtéríteni.

A szerzodés időtartama alatt a JGK Zrt' felelős az ingatlarlrlal kapcsolatos, a
ťuzvéde|mí, munkavédelmi és k<irnyezetvédelmi töľvényekben és egyéb kapcsolódó
jogszabáIyokban foglaltak betartásáért és betaľtatásáért, a JGK Zrt. megtéľítési
fe l e l ő s s é g g e| tartozik az onkorm ány zat fel é' amennyib en ezen szab ályo k me gsze gé sľe
keľĹilnek és kár keletkezik.

A JGK Zrt. az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és szźmítőgépes hálózatot
építhet ki emeletek összekĺjtésével egyĹitt. A távkozlési szolgáltatőval a JGK Zrt. az
onkoľmanyzattőI függetlenüljogosult a saját nevére távközlési vonalat bekcĺttetni és
üzemeltetni jelentősebb károsodás nélkül. EzeWó| előzetesen köteles aZ
onkorman y zatot írásb an táj ékońatnĹ

b.

c.

d.

oĐ.

h.
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j A JGK Zrt. jogosult az ingat|ant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett
szabadon rendelkezhet, azonban a szęrzőđés megszűnése esetén ezęket akkor
száIlíthatja el, amennyiben a Ptk. szabályai szerint nem minőstilnek alkotóľésznek,
tartozéknak és az ercđeti állapotot saját költségén helyreállítja.

k. Az onkormányzat azingat|anban lévő, a JGK Zrt. tu|ajďonźú.képező vagyontárgyakért
felelősséget nem váI|aI, mindazoná|ta| Felek rogzit1k, hogy a JGK Zrt. e

vagyontárgyakra biztosítást köthet

5 . Haszná|at fe ltéte l e i

a. Ahaszná|atba adott vagyont a JGK Ztt.hasznáI1a.

b. A JGK Zrt. a haszná|at során gondoskođik az ingatlan ľendeltetésének megfelelő
hasznáIatźtrőI, vaIamint a hatályos tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi
előírások szerint történő Ĺizemeltetéséről' karbantartásaról.

c. A hasznźiat során a JGK Zrt. köteles gondoskodni a vagyonelem állagmegóvásárő|,
karbantartásárő|, az ingatlanban levő központi berendezések, az eze|<hez csatlakozó
vezetéI<ĺendszerek munkaképes állapotárőI és az átvételkoľi állapotnak megfelelő
szinten tartásárőI.

d. A JGK Zrt. kĺjteles gondoskodni ahaszná|atba adott ingatlan vagyonvédelméről.

e. Az onkormányzat kĺjteles ellátni a jogszabáIy alapján a haszná|atba adót terhelő
minden olyan feladatot, amely a1.lhoz szükséges, hogy aZ ingatlanban a
kozszolgá|tatási szeľződésben meghatározott feladatok folyamatos' megfelelő
színvonalon töľténő ellátásának feltételei biztosítottak legyenek.

f. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan ľendeltetésszeľű használata érdekében
áta|akitási munkfüat végezhetnek ktilön megállapodás a|apján, amely kitéľ a költségek
viseléséľe.

g. A JGK Zrt. mindeĺ ahaszná|attal kapcsolatos lényeges vźitozásĺőI halađéktalanul, de
legkésőbb 5 munkanapon belül íľásban értesíti az onkoľmányzatot. A JGK Zrt. az
ingatlan egészét fenyegető veszélyrő| és a beállott kárról haladéktalanul íľásban
értesíti az onkoľmányzatot, amely kĺjteles tűrni a veszély e|hárittsa vagy a kár
következményeinek elhárítása éľdekében szükséges intézkeđések megtételét.

6. Tulajdonosi ellenőrzés

Az onkormányzat' mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a kozszo|gźitatási
szerzódésben foglalt feladatellátás zavarása nélkül, előzetes értesítés alapjtľr a hasznáIatba
adott ingó és ingatlanvagyon tekintetében ellenőrzi az önkormźnyzati vagyon rendeltetésszerű
hasznźiatźń.

7. Ktiltségek viselése

7.I. A JGK Zrt. székhelyként (Budapest VIII. kerĹilet, Baross utca 63-67.) haszná|t
önkormanyzati tulajđonú helyisége esetébeÍL az onkoľmanyzat viseli a használat során
felmerülő közuzemi, műkĺjdési, fenntaľtási és egyéb ahaszná|at során felmęľtilő költségeket,
továbbá akarbantartás, nagy karbariartás, felújítás során felmerülő költségeket is.
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7.f. A JGK Zrt. telephelykéĺt hasznáIt onkormányzati tulajđonú helyiségek, ingatlanok
vonatkozásábanahaszná|atbaadó onkoľmányzatťlnansziroztsábatartoző kiadások:

a. nagykarbantartás
b. felújítás

7.3. A JGK Zrt. által telephelyként hasznttlt önkoľmányzati tu|ajďonú helyiségek, ingatlanok
vonatkozásttbaĺ ahasznáIatba vevő JGK Zrt. ťlnanszírozásźtbatartoző kiadások:

gázener gia- szo|gá|tatás díj a,

villamo s energi a- szo |gá|tatás díja,
távhő -és mele gvíz- s zolgáItatás đij a,

víz-és csatoľnadíj,
nem adatátviteli célú távközlési szerzóđések alapdíjai (telefon, telefax' telex)
internet díja,
egyéb a haszná|at során felmerült kiadások: szemétszáIlítás, kéményseprés, rovar és

rágcsálóirtás, veszélyes hulladék kezelése, mfüĺjdtetéssel kapcsolatos levelezés,
tűzvédelmi feladatok ellátáséxa| kapcsolatos kiadások, tisztítószerek, munkaľuha
biztosítása, épület őrzési, takaľítási díj, kéményseprői díj, egyéb a használaÍÍa|
kapcsolatban felmeriilő költség,

h. kaľbantaľtási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, mtĺkcjdtetési
feladatokhoz kapcsolódó díj,

i. egyéb, az önkormányzatťlnanszírozási kcjrébe nemtartozó kiadás.

Beszámolási, nyilván tartási, adatszolgáltatási kiitelezettség

8. A JGK Zrt. vá|Ia|ja, hogy az tinkormányzat tulajdonában á||ő használatba vett ingó és

ingatlan vagyonÍa vonatkozóan a haszntt|at tekintętében taľgyévet követő hónap végéig
renđszeresenbeszámol, valamint nyilatkozik, hogy e vagyonelemekľől kül<jn nyilvántaľtást
vezet, illetve teljesíti e vagyonelemekkel kapcsolatos bárminemiĺ adatszolgáItatást.

A szerző dés megszíĺnése

9. A szerződést Felek a szerzodés aláírás napjatő| hatfuozatlan ídótartamra kötik. Jelen
szetzođés haÍá'|ya kiteľjed a szĺ'ľzőđés aláiľásźń megelőzőeĺ hasznáIt vagyonelemekĺe is. A
szerződés megsziínik, ha a hasznáIatba adott ingatlanok mindegyikében megszűnik a
kozfeladat ellátása. A szerzođés az érintett ingatlanra vonatkozóan szűnik meg, ha az adotl
ingatlan esetében akozfeIadat e||átása megszűnik. A rendkívtili felmondási jogát bĺírmelyik
fél, a másik fél súlyos szeľződésszegése esetén gyakorolhatja.

10. A szerzođést bármely fél a másik féIhezintézett írásbęli foľmában, indoklás nélkül 60

napos hattttidó tuzése mellett felmondhatja.

11. Amennyiben a szerződést a JGK Zrt. egyo|đalúan meg kívánja szĹintetni, köteles az
ingatlan és ingóságok źtadésának lebonyolítáSának időrendjét előzetesen az onkormźnyzattaI
egyeztetĺi.

|2. A JGK Zrt. hasznáIati joga megszíiĺése esetén - az onkormźnyzat eltéľő írásbeli
nyi|atkozata kivételével - a megszűnés napjátő| szźlrnitott 15 napon belül kĺiteles az ingatlant

a.

b.
c.
d.

f.
g
D'
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kiüríteni és azt tiszta, rendeltetésszerll haszná|atra alkalmas állapotban az onkormányzat
tészéte visszaadni.

Egyéb rendelkezések

13. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a haszĺtiat
onkormányzat á|tal történő ellenőrzése sorĺín kapcsolattartóként az a|ábbi személyeket jelölik
meg:

onko rman y zat dt . Hencz Adrienn ugy o sztá'|yv ezető
Elérhetőség : hencza@jozsefu aľos.hu
IGKZrt.;
Elérhetőség:

14. A kapcsolattaľtók személyében bekövetkező vźĺItozásról Felek egymást íľásban értesítik.

15. Felek megállapodnak abban, hogy a szeruődésből adódó, vagy azzal kapcsolatban
felmertilő vitfüat vagy ĺézetkulĺinbségeket taľgyalások útj án rendezik.

16. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykonyvľől sző|ő 2013. évi V. törvény előíľásai
azirányadők.

Szerzőđő Felek a szerzőđést együttesen elolvastfü, és a közös érte|mezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegye zőt, cégszeruen alt'j;rták.

A szeruőďés 9 oldalbó| á||,7 megegyező példanyban készült, (4 péIdány IGKZrt.-t,3 példány
pedig az onkormányzatot illeti) és elválaszthatatlanrészétképezi azingat|anok -. fordulónapi
- leltaľi vagyonj e gy zékei.

Kelt: Budapest, 2015. szeptembeľ ...

Dľ. Kocsis llNIáLté polgáľmesteľ
Budapest Főváľos VIII. keľület

t a-^ ^ĺ.--a-^^: li-r-^-- a----^1(,(,zstlvaI Ust \'ll|ĺUI |||alvLaL

Fedezet:
p énzngy i el l enj e gyzés :

dľ. Pesti Ivett
igazgatősálg elnłike

f llIZ af -+r' \JI\ z/I Ú.

pénzngy i ellenj e gyzés :

Páľis Gyulané pénzngyi ügyosztá|yvezető Láng Szilvia gazdaságivezető

j ogi szempontból ellenj egyzem:

Danada-Rimán Edina jegyző nevében
és megbízásából

Dr. Mészar Erika aljegyzó
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szerzoďés I' számu melléklete

természetbeni fekvés hrsz. alapterüIet
(*')

vagłonkataszteri
érték

eFt

1082 Budapest, Baross utca63-67. 35235 '70 8680

f. l084 Budapes[, or u[ĺ;a 8. 35185 '7 12 16000

3. l086 Budapest, Dankó utca 3-5. 35298 r970 94170

4. l084 Budapest, Német uÍca 1,/-|9. 35217/llNr

3s2t1lr/N2

3sft1/1/N4

352t7/1/Nt6

189

ll5
521

85

I 3950

8439

82391

7109

5. 1084 Budapest, Baross utca 84. 35254ĺ0lA/22

3s2s4/0lA/23

464

Áa

31060

3355

6. 1082 Budaoest. Baross utca 81. fszt.5. 35723/0ĺA27 94 43878

7. 1086 Budapest, Magdolna utcaZD. 3s309 r66 4710

8. 1086 Budapest, Magdolna utcaZł. 3s339 722 38266

9. 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 23. 34934 606 29956

10. I 086 Budapest, Szerdahelyi utca l7 .

Karácsony Sándoľ utca. l.
Karácsony Sándor utca. 3.

3s331

35332

3s333

'712

840

2',78

'14569

64260

14734

l1 1086 Budapest, Teleki Lász|ó tér I 3s123/11 3795 948264

t2. 1086 Budapest, Magdolna ttca4. 35264 604 3t284

13. 1084 Budapest, Tavaszmező uÍca2. 3s 188/0/A/8

3sr88/0/N9

35188/0/A/l r

35|88ĺ0/N|2

26

t20

40

50

603

1545

943

2341

t4. 108l Budapest, Kiss József u. l9. 34674/0/N4 r41 3t42

15. l084 Budapest, Auľóľa utca |Żla 3s025 442 20338

16. 1084 Budapest, Auróra utca|2b 3s024 441 20292

t7. t084 Budapest, Auróľa utca 19. (Fecske u. l8.) 34994 204 10143

18. t086 Budapest, Karácsony Sándor utca25. 3546s/0/N8 f30 22144

19. 1083 Budapest, Losonci utca 2 3s728/42 419 50479

20. l081 Népszínhtzu. 14. plnce 34675/2/N33 80 3759
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aI9712015. űX.17.) határozat 3. sz. melléklete

MEGÁLLAPoDÁs
Ingatlan használatba adásáľa ktizfeladat ellátásának biztosításáľa

amely létrejött egyrészro|
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Onkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
adőszám: I 5] 3 57 I 5 -2-42
torzsszám:735715
stati sztikai szźlĺrl: I 57 3 57 I 5 -8 4 I I -32I -0 1,

képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester
mint tulaj donos (a továbbiakban: Tulaj donos),

mástészrol a
Józsefvárosi Gazdálkodási Kőzp ont Zrt.
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
adőszám:
Cégsegyzékszźlm..
bankszĺámlaszám..
statisztikai szám:
képviseli: dr. Pesti lvettIgazgatőság elnöke
mint lraszná|atbaaďő h továbbiakban: Használatba adó)

harmadrészről
Főváľos i Kiizteľiilet-fenntaľtĺó Zártkörtien Műkti dő Nonp ľofit Részvénytárs as á g
rövidített elnevezése: FKF Nonpľofit Zľt.
székhelye: 1081 Budapest, Alftjlđi u. 7.
cégegyzékszám: 01- 1 0.043 1 57
statisztikai je|zoszźlm: 12I 66602-38 1 1 - 1 1 4-0 l
adő szźlm: l 21 6 6 602 -2 - 4 4
képviseli: Dľ. Horváth Béla Ph.D vezérigazgatő
mint hasznźiatbavevő (a továbbiakban: Használatba vevő)

a továbbiakban együttesen Felek _ ktjzĺjtt az alźlbbi feltételek mellett.

Felek az a|ábbi megállapodást kĺjtik.

1. A megáIlapodás tárgya
1.1 Felek kijelentik, hogy kölcsĺjnösen éľđekeltek a Budapest VIII. kertiletben

kĺirnyezetvédelmi célok megvalósítását elősegítő akézi úttisztítási tevékenység
műkĺjdtetésében, a Fővárosi onkoľmanyzat torvényben előírt települési szilárd,

hulladékgazdálkodási feladatĺĺnak teljesítéséhez kapcsolódóan a kerületi
szolgá|tatásicsopoľteszközeinekraktározźlsánakbiztosításában.
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I.f A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testületének...... ... (. .....) szźtmu határozata - 2. me||éklet - alapján az

oĺ.lkormányzat, mint tulajdonos ingyenes haszná|atába ađta a I<lzárőIagos

tulajdonában á||ő, Budapest, VIII. keľület, belterület ........hľsz-on
bejegyzeÍt, természetben a Btlclapest, VIII' kertilęt Dankó tl. 3-5. szám található

ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan), amelynek meghatározott részét,

HasznáIatba Adó koztisztasttgi kozfe|adat ellátástlhoz kapcsolódó ruktźtrozás

céljából Haszná|atba vevő kizárőIagos haszná|atába aďja. Az Ingat|an tulajdoni
Iapját a 3. melléklet, aZ Ingatlanon haszntiatba adott ingatIaĺ.rész

ktjľülhataľo |tsát a 4. m e l l ékl e t tartalmazza.

Haszná|atba vevő amegá|lapodás 1.2. pontja szerinti IngatlanĺészthasznáIatba
veszi.
Hasznźiatba vevő a hulladékgazdálkodási kozszo|gá|tatás részeként az

Ingatlaĺľés ń. eszkozeinek raktáro zás céIjáből használhatj a.

Tulajdonos amegá||apodás 1 .2, pontja szeľinti Ingatlan tulajdonjogźúmeglartja.

2. A megállapodás időtaľtama
Felek a megźilapodást hatáľozat|an időtartamľa kotik, amely jelen megállapodás
a|áirásáva|jön létre és lép hatáIyba, a Felek közül jelen megállapodást legkésőbb
a|źlír ő a|áír ásźnak dátumával.

Biľtokba adás
Felek egyezően ľĺigzítik, hogy az Ingatlanĺész bitokbaadási e|járásárőI
jegyzőkönyvet vesznek fel, mely jelen megállapodás 1. számu mellékletét
képezi'

A Felek jogai és ktitelezettségei
4.I Haszĺźiatba ađő kiköti, hogy a megállapodás tárgyát képezó Iĺgatlanrészt

HasznáIatba vevő kizáĺő|ag a megá|lapodás 1.2. pontja céIra

hasznáIhatjďüzemeltetheti.
4.2 Haszná|atba vevő vźtlIa|ja, hogy a hasznźiatba vett Ingatlanĺészen a

hulladékgffi tő udvaľt üzemeltetteti, fo lyamato s műkcjdését biĺo sítj a.

4.3 Hasznźl|atba Vevő váIIaIja,hogy az Ingatlanľész ígénybevétele során esetlegesen

felmeľülő üzemeltetési ktĺ ltsé gei t ńszar źnyo san visel i.

4.4 HasznáIatba Vevő kijelenti, hogy folyamatosan a mindenkor hatályos
jogszabá|yi előírásoknak megfelelően, rendeltetésszerűen üzemelteti, és

kötelezettséget vállal arra,hogy a teľiiletet más célra nem használja.

4.5 Tulajdonos és HasznáIatba adő hozztljáru|, hogy a Haszná|atba Yevő az

In gatl ant tel ephel yké nt hasznáIja é s j elentse b e.

4.6 Hasznźiatba Vevő csak a HasznáLatba ađő előzetes írásbeli hozzźĄtlruIásáva|
jogosult az Ingat|aĺlľészen saját költségére źia|akításokat vagy beruházásokat

végezni.

1.3

r.4

1.5

-J.

4.
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4.1

4.8

4.9

HasznáIatba vevő vá||a|ja, hogy jelen megállapodás megszúnését kovetoen aZ

I.2. pontban rogzített ingatlanrészt Íisńa, rendezett formában atađja a
Haszná|atba adónak.

Jelen megállapodás megszűnése esetén aHaszĺáIatba Vevő az á|ta|a felszeľelt, a

tulajdonát képező berendezéseket, az áI|ag séĺelme nélkül saját költségén

leszerelheti és egyéb, a tulajdonát képezo ingóságaival együtt elviheti.
Hasznáiatba adő jogosult a megállapodásban rogzített feltételek helyszíni
ellenőrzéséľe.

A megállapodás megszűnése
Jelen megállapodást a Felek bármelyike rendes felmondással 90 napra mondhatja fel.
A Használatba adő vagy a Hasznźůatba vevo, vagy a Tulajdonos azonnali hatáIYű
felmondással akkoľ szüntetheti meg a megá|Iapodást, ha aZ Ingatlan
hasznźiatluzemeltetés célj a lehetetlenĺré vált.
HasznáIatb a adő azonna|i hatźiyű felmondás s al akkoľ s züntetheti me g a szer zo dést, ha
a HasznáIatba vevő, az ingatlant rongźija, ľendeltetésellenesen vagy
szerzodésellenesen haszná|ja, engedély nélkül harmadik személy hasznźiatźha adja
valamint, ha a szetződéskötéskor nem ismeľt oknál fogva a HasznáIatba adónak
szüksé ge v arl az ingat|anr a.

Egyéb ľendelkezések
6.| Kapcsolattartásľajogosult

Tulajdonos részéről:
Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi Polgĺĺrmesteri Hivatal, részérol
Kapcsolatt artő : G azďálkodási Ügyo sztály v ęzętő
Cím: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.III. emelet 315.
Telefonszám: 459-2567

HasznáIatba adő r észér o|:

Józsefu árosi Gazdálkodási Közpo Ń Zrt.
Kapcsolattartó : Várostizemelteté si igazgatő
Cím:
Telefonszám:
Faxszám:

Hasznźiatba Y ev ő ńsz& ől:
Fővaľosi Közteľĺilet-fenntaľtó Zártkoruen Működő Nonprofit Részvénýársaság
részérő]'
Kapcsolattaľtó:
Cím: 1081 Budapest, Alftjldi u. 7.

Telefonszám:

3.

6.

A megállapodásban foglaltakkal
kérdéseket a Felek ľĺjvid úton
esetlegesen felmerülő jogvita

szabá|y ai szerint j áľnak el.

kapcsolatos esetlegesen felmeľülő pľoblémákat,

kcizĺjsen elfogadott időpontban egyeztetik. Az
e|bírtiástra a Felek a polgári peľes eljaľás

6.2
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6,3 Felek a megállapodásban ĺem szabá|yozoÍÍ. kérdésekben a mindenkori hatályos
jogszabá|yok, így különosen a Polgári Tcirvénykönyvről szőIő 2013. évi V.
törvény idevonatkozó ľendelkezéseiben foglalt szabályok a|kalmazását

hatátozzákmeg.
6.4. HasznáIatba vevő a nemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. torvény (a

továbbiakban: Nvťv.) 11. $ (11) bekezdésére ťrgyelemmel nyilatkoznak,hogy az
NvrV. 3. $ (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapjarl átlźúhatő szervezetnek
minősül.

6.5. Haszná|atba vevő nyilatkozik továbbá, hogy a hasznosításra vonatkozó
beszámolási, nyilvántartási, adatszolgźůtatási kĺjtelezettségeket teljesítik, és az
átengedett nemzeti vagyont a szeľződési előíľásoknak és a tulajdonosi
rendelkezéseknek, valamint a meghatározott. hasznosítási célnak megfelelően
haszná|já'k.

Jelen megállapodás elválaszthatatlaĺrészétképezi az a|ábbi a (négy) darab mellék|et:
1 . melléklet: Biľtokbaađásí jegyzőktinyv
2. melléklet: Budapest Főváros VIII. kerület onkormźnyzat Képviselő-testiiletének

(... .. ...) számuhatźrozata
3. melléklet: Budapest, VIII. keľület, belterĺilet . .. . ....hľsz-ú, természetben a

Budapest VIII. kerület Dankó u. 3-5. számaIatti ingatlan tulajdoni lapja
4. melléklet: Budapest, VIil. kerület, belterület |lrsz-,Ú, természetben a

ingatlanon a haszĺáLatba adott ingat|anľész

körülhatárolása.

Jelen megállapodás 6 egymássa| egyezo példányban készĹilt, amelyből
példany illeti meg a Feleket.

Felek a megáL|apodást, mint akaratukkal mindenben megegyezót
jőváhagyőIagírtákaIá.

Budapest, 2015.

a|áírás után 2-2-2

képviselőik útjan

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Budapest VIII. kerület Józs efvárosi
onkormányzat

Tulajdonos részéről

Dľ. Pesti lvett
Igazgatóság elnoke

Jó z s efv ór o s i G azdól ko dás i Ko zp ont Zrt.
HasznáIątba adó részérőĺ

Dr. Horváth Béla Ph.D
vezérigazgatő

FKF NonprcťltZrt.
Haszná|atba vevő r észér o|
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a 19] 1201 5. (x. 1 7.) haÍározat 4. sz. melléklete

Az onkormányzati tulajdonú ingatlanok' iĺtézmények épĺi1et(rész)einek, helyiségeinek
haszntiatár a, b ér|etér e vo natko zó díj téte l ek é s kedvezm ények

1. Budapest VIII. kerület Losonci téri Általínos Iskola tanuszoda díjak, kedvezmények
megállapítása:
a. Bejegyzett sportegyesüĺetek részére: úszásohatás, vízilabda-edzés céĺjából napi 3 óra

használat, ]6 órátóĺ 19 óráig l6.000,-Ft/óra díjazás elĺenében. A hąsznáĺati díj
ellenében az igénybevevő a teljes uszoda használatóra jogosult.

b. Diákigazoĺvánnyal rendelkező magánszemélyek részéľe úszdsoktatós, ] 6 óra és ] 9 óra
közott 600, - Ft/aĺkalom.

c. VIII. kerületi bejelentett ĺakcĺmmel rendelkező magánszeméĺynek a beĺépőjesy dia
héftaznap 800,- Ft/alkalom, hénégén 1000'- Ft/alknlom, a jogosuĺtságot aZ
i g é ny b ev ev ő l akc ímknr ty áv a ĺ ko t e l e s i gaz o l ni.

d. Nem VIII. keľiileti lakosolcnak, vagyis azok számára, ąkik nem rendelkeznek VIII.

kerťjleti bejelentett lakcímmeĺ, a belépőjegy díja héftaznap ]000,- Ft/alkaĺom,

hénégén ] 200, - Ft/aĺknĺom.

2. keľiileti általános iskolákban lévő termek, egyéb helyiségek helyiségbérleti díjának
megállapítása

Intézmény neve Helyiség megjelöĺése Aĺapteľület haszndlati/béľleti
díiak

Budapest VIII. kerület
Németh Lász|ő
Altalános Iskola

Tornaszoba 60 m2 1500.-Ft./óra
Kiszolgáló helyiséggel: 64 m2
Tornaterem 199,53 m2 3000,- Ft. /őra
Kiszolgáló helyiséggel : 294 m2
Ebédlő 149 m2 3000,- Ft. lőra

KĹilön bej ár atu épületrész 333,67 mf 149850.-Ft/hó
Budapest VIII. kerület
Molnár.Feľenc
Magyaľ-Angol Két
Tanítási Nyelvű
Altalános Iskola

Tornaterem 158 m2 3000.- Ft. lőra
Kiszolgáló helyiséggel: 208 m2
Tornaterem 201,9I m2 3000,- Ft. lőra
Kiszolgáló helyiséggel: 235 m2
Toľnateľem 72 mZ 1500,- Ft./óra
Kiszo| gáIő he lyi s é g gel : 105 m2
Tanterem 52 m2 1500.- Ft.lőra
Pince 385,5 m2 113.808,-Ftihó

Budapest Vr,TI. kerület
Deak-Difü Altalános
Iskola

Toľnaterem 202,44 m2 4500,-Ft.lőra
Kiszolgáló helyiséggel : 261m2
Tomaterem 78.8 m2 l500,- Ft./őra
Pince 79 mf 6|787.-Ft'thő
Ebédlő 101 m2 3000.- Ft. lőra

Budapest VIII. kerület
Losonci Téľi Altalános

Nagy tomateľem 584,8 5600.-Ft./óľa
Kiszolgáló helyiséggel: 633 m2
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Iskola Kis tornaterem 52,7I mZ 1500,- Ft./őra
Kiszolgá1ó helyiséggel : 63 m2
Ebédlő 117,8 mf 2500,-Ft.l&a
Földszinti helyiség 284 m2 2500,-Ft./őra
Tiikľĺjs tornaterem 97,8 m2 15OO,-Ft/óra

Budapest VIII. kerület
Vaida Péter Ének-zeĺęi
Altalános és
Sportiskola

Alsó tornaterem 202 m2 2000'-Ft./óra
Kiszolgáló helyiséggel f68 m2
Felső tornaterem 202 m2 2000,-Ft./óľa
Kiszolgá1ó helyiséggel 217 m2
Tornaszoba 62 m2 1500,- Ft./fua
Kiszolgáló helyiséggel 99 m2
Sportsátor 1043 m2 l0000,-Ft./óra

Budapest VIII. kerület
Józsefvárosi Egységes
Gyógypeđagógiai
Módszertani Intézmény
és Altalános Iskola

Tornaterem f46,6 m2 3000,-Ft./óra
Kiszolgáló helyiséggel: 300 m2
Tornateľem 37,I m2 1500.- Ft.lőra
Tanterem 50 m2 1500.- Ft./őra

Budapest VIII. kerület
Lakatos Menyhéľt
Általanos Iskola és
Gimnázium

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

Józsefuárosi Zenęiskola
Alapfokú Miivészeti
Iskola

Díszterem 76,6 m2 3000.-Ft./óľa

I

I

;

:

)

I

I

i

Nem kell teľem, vagy egyéb helyiségbéľleti díjat ťĺzetni, amennyiben a teľmet,vagy egyéb
helyiséget az onkormźnyzat vagy az onkoľmanyzat źLItaI alapított k<ĺltségvetési szerv veszi
igénybe.

Budapest VIII. keriilet Losonci Téri Általános Iskolában működő melegkonyha hasznosítása
is elsődleges ĺinkoľmáĺyzati érdek, amelyre tekintettel sztikséges meghatározni, hogy e
helyiség mielőbbi bérbeadása is indokolt.

3 . általáno s isko l ákban műkodő büfek haszntt|atźnak/ ilzemeltetésének díj a

A Budapest VIII. kerĹilet Deák Diák Általános Iskolában működő büfé havi bérleti díja
36 434,- Ft/hó.

A Budapest VIII. kerület Molnár Ferenc Általanos Iskolában műkĺjdő büfé havi bérleti díja
16.880'- Ft/hó

4. Budapest VIII. kęrĹilet Vajcla Péteľ utcai sportsátor

A Budapest VIII. keľület Vajda Péter utcai sportsátor bérleti díja 10.000 '-Ftlőra azzal,hogy a
szorgalmi időszakban délután 19 őrátől este 21 óľáig és hétvégén igény szeľint bérelhető.

177



205/20 IX.l7.) szĺímuhatfuozat mel

Kőzszolgällati célú lalĺ.ások
Sorszám Bérlemény címe AIapterület Szobaszám Komfoľtfokozat

1 Alföldi u. 10. fszt. 5. 4f,5 egy komfortos

) egy komfortos

3 Auróľa u. 6. 1 . em.J. 1Ą3Z egy komfon nélktili

4 Baľoss u. 28. fsń.I 17) egy komfortos

5 Baross u. 83. III.12. 30 egy komfort nélküli

6 Baross u. I25.2. em. 2. 64,6 kettő komfortos

7 Baross u. 129. fszt.2. 31 egy komfortos

8 Bezerédi u. 6. fsń. 2l a. Á1
żL kettő komfortos

9 Bezerédi u. 6. 3. em. 39. 65,8 kettő komfortos

10 Bezerédi u. 10. 3. ęm,28. 30 egy komfort nélktili

11 Béľkocsis u.26.3. em. 14. 29 egy komfortos

12 Bérkocsis u. 29. mfszt. 3. 31 egy komfortos

13 Bókay János 56. fszt. 13. 23,39 egy komfortos

14
Bókay János u. 56. 1. em.
27.

28 egy komfoľtos

15 Bródy Sandor. u' 2. fszt' 7 30,2 egy+fél komfortos

L6
Bródy Sándor. u. 19. 3. em.
19.

56 egy komfoľtos

t7 Csobánc u.4.2. em. 18. 29,3 egy komfoľtos

18 Csobánc u. 6.2. em. 2T. 44,8 egy komfoľt nélktili

19 Dankó u. 16. 2. em.I 32 egy összkomfortos

20 Dankó u.17.fszt'3. 51 egy komfortos

fl Dankó u. 77 .2. ęm.27. 38,1 egy komfortos

'r) Dankó u.22.1. em. 5. 31 ęgy komfortos

23 Dankó u.22.3.em.7. 26 egy félkomfortos

24 Dankó u. 30. fsń..4' 26,47 egy komfortos

25
Dankó u. 30. 2. em.4. (2.

em.20.)
28,04 egy félkomfortos

26 Dankó u.34.4. em. 1 27,45 egy cisszkomfoľtos

27 Dankó u. 40. 3. em. 3. 75 )) egy összkomfortos

f8 Dankó u. 40. 3. em' 4. 35,64 egy összkomfoľtos

4. sz. melléklet
ozat melléklete

:,
:'
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f9 29,r1 egy összkomfortos

30 23,9I egy összkomfortos

31
Diószegi Sámuel u. 44la. 3.

em.62.
34 egy félkomfortos

32 Dobozi u.7-9.3. em. I 77,4 egy+hall komfortos

33 Dobozi u. 17. 7. em.22. 28,4 egy komfoĺtos

34 Dobozi u. 19. 1. em. 1 55,01 kettő komfortos

35 Dobozi u. 25. I. em. 251a. 22 egy komfortos

36 Fecske u. 5. fszt. 8. 24,7 egy félkomfoľtos

37 Futó u. 27.1. em. 14. 81,58 kettő komfortos

38 Fűvészkert u' 6. 1 . em.12. 29,2 egy komfortos

39 Gyulai Pál u. 12. fsf'..6. 35 egy komfort nélküli

40 HockJ. u.9. fszt. 3. 25 egy komfoľtos

4T
II. János Pá| pápatér 23.
fszt. 18.

2l egy komfortos

42 Illés u. 36. 3. em. 39. 34,3 egy komfortos

43
József kľt. 59-6I.3. em.
14/b.

124,1 haĺom komfortos

44 József u. 33. ťszt.Z. 25,1 egy komfortos

45 József u. 4|.3. em. 6. 35 egy komfortos

46 József u. 41.4' em.I IT7,3 három komfortos

47 József u. 41. fszt.l 38,6 egy+fél komfortos

48 József u. 47.2. em. 10. 3r,75 egy összkomfortos

4v józseiu. 47.4. em. 3. 42,6 egy : - --1- ^ --- t^-t ^ -USSZI(UIIIIUI tUS

50 József u. 55. 1. em. 8. 35,6 egy komfoľtos

51
Kaľácsony Sándor u. 5. fszt.
6.

39,68 egy komfoľtos

52
Kaľácsony Sándor u.22.
félem. 1.

42 egy+fel komfort nélküli

53 Ká|váriau. 5. 1. em. 14. 46 egy komfoľtos

54 Ká|varia v 2I lb. 3. em. 5. 55,88 kettő komfoľtos

JJ Ktl|váría u. 24. fsń. 1 lb. 38 egy komfoľtos

56 Kisfaludv u. 16. 2. en.12. 49,7 egy+fél komfortos

57 Kiss József u.17.I. em.4/b. 50 egy komťortos

58 Kis Stáció u. 3. 1 . em.6. 55 kettő ĺisszkomfoľtos

179



59
Korányi Sándor u. 20. 1. em.
10.

)5 ?) egy komfortos

60 Koszorú u' f2. fszt.7 . 31 egy komfortos

61 Koszoľú u.23.3. em. 16. 66 kettő komfortos

62 Kőris u. 6. 1. enr.9. 59,5 kettő kolrrfońos

63 Kőris u.9.3. em.34. 53,6 ketto komfortos

64 Kőris u. !l'la. fszt. 72. )7 55 egy felkomfortos

65 Kőris u.26.3. em.4. 4r,7 egy komfortos

66 Kőris u. 30. I. em.2/b. ))5 egy komfortos

67 Kőris u. 30. 1. em. 6. 63,7 kettő komfoľtos

68 Kľúdy Gyula u.2' 3. em.37. 45,6 egy+fel komfoľtos

69 Kĺúdy Gyula u. 1 1. 3. em. ] . 35 egy komfortos

70 Légszeszu. 6. fsń.. 4-5. 42 egy+fel komfortos

71
Leonardo da Vinci u. 1/b. 1

em.12.
37,6 egy+fé1 félkomfortos

1) 24 egy komfort nélküli

73
Leonaľdo daVinci u. 5.2'
ęm.22.

35 egy komfortos

74 30,88 eov komfortos

75
Leonardó da Vinci u. 5.2.
em.27.

34,67 egy komfoľtos

76
Leonaľdo da Vinci u.46.
mfszt.5.

34 egy komfoľtos

77 Lujzau. llc.f. em.37 26 egy komfortos

78 Luizau.8. fsń,.2. 65,22 kettő komfortos

79 Lujzau. 12. fszt.2. .Ą)z ęgy komfoľtos

80 Lujzau. 15. fszt. 11 29,3 egy komfortos

81 Lujzau.23.1. em.24. )t egy komfot nélküli

82 Lujza u.26. II. 8. 28 egy komfortos

83 Lujzau'27-f9.fsú.,2. 51 kettő komfortos

84 Luizau.30. fszt.7. 50,57 kettő komfortos

85 Magdolna u. 10/b. fsú,.4. 5r,3 kettő komfortos

86 Magclolna u.1.2. fszt. 5. 28,22 egy komfońos

87 Magdolna u.|f.3. em. 58. 30 egy komfortos

88 Masdolna u.20. fszt.9. egy komfortos
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89 Magdolna u.20.1. em.4. 88,84 három komfortos

90 Magdolna u. 20. 3. em. 46. 30,8 egy komfortos

9l Masdolna u. 33. 3. em. I 26,8 egy összkomfortos

92 Magdolna u. 33. 3. em.2. 21,6 egy ĺjsszkomfortos

93 Masdolna u. 33. 3. em. 3. 50,1 kettő cĺsszkomfoľtos

94 Magdolna u. 33. 4. em.2. 27,1 egy összkomfortos

95 Masdolna u. 43. f. em. 29. 39 egy komfort nélküli

96 Magdolna u.44. fszt. 1 61,r8 kettő komfortos

97 Magdolna u. 44. 3. em. 79/a. 37,8 egy felkomfortos

98 Mátyás tér9.3. em.5. 26,7 egy félkomfortos

99 Nagy Fuvaros u.3la. fsz. 5. 46 egy komfoľtos

100 Nagy Fuvaros u. 5. fszt. 1 55 kettő komfoľtos

101
Nagy Fuvaros u. 7. 1. em.
16.

31 egy komfoľtos

102
Nagy Fuvaľos u.12.1. em.
12.

)z egy komfortos

103 Nagy Templom u. 5. fszt. 7. 27,6 egy komfoľtos

104 Népszínház l. 16. 4. em. 1/a. 38 egy komfoľtos

105 Népszínház u. 25. fsń.. 2. 79 kettő komfortos

106 Népszínházu.33. 7. ęm' 5/a. aa
JJ egy komfortos

107 Népszínhaz v 34. fszt.7. 49 egy+fel komfortos

r08 Népszinház u. 38. 2. em.6. 99 kettő+fél összkomfoľtos

109 Népszínhráz u.47.5. em. 3. aa
JJ egy komfortos

ĺĺnIIU í\ĺnzĺĺ l,lt ,f a am 1vLvLf 4v ,. J. A)\ AG\I
"bJ

|rnmfnĺfnc

111 Orczy itt42.1. em. 4. 31 egy felkomfoľtos

r12 Pál u. 5. 1. em. 9. z3 egy komfoľt nélküli

113 Pľáteľu. 18. fsń'9 3 1,85 egy komfortos

114 Pľáter u. 19. fszt. 5. f8,3 egy komfoľtos

115 Pľáter u.44.3. em. 14. 42 egy+fél összkomfoľtos

fi.6 Práteru. 55. 1. em. 14. 38,5 kettő félkomfortos

117 Práteľ u. 55. 2. em.19. 7r,8 kettő komfoľtos

118 Práter u. 56. 5. em. 59. 29 egy összkomfortos

119 Práter u. 56. 5. em. 59. 29 egy összkomfortos

120 Práter u. 58. 13. em. 58. 29,2 egy ĺjsszkomfortos
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Í21 Pľáteľ u' 69. fszt.4. 29 egy komfoľt nélküli

Í22 Pľáter u.75. fszt. 6. 28 egy komfortos

123 29 egy komfortos

124 Ptáter u.75. 1. em. 30. 29 egy felkomfortos

L25 Rákóczi út 19. 1. em. 1/e. 46 egy komfortos

126 39 egy komfortos

L27 Rákóczi i,t57.1. em.5. 63,8 kettő félkomfortos

L28 Rigó u. 4' ťszt. 4. 34 egy komfortos

L29 Rigó u. 4.3. em.f0. 26,72 egy komfortos

130 Salétrom u. 6. fszt. 1 94,9 kettő+fél komfortos

131 Salgótarjani út 19. 1. em. 8. 5?5 kettő komfortos

r3f Somogyi Béla u. I0.2. em.
14.

52 egy komfoľtos

133 Stróbl A. u. 7 lH. 2. em. 232. 39 egy felkomfortos

134 Szentkiľályi u. 3. 2. ęm.19. anJI egy komfoľtos

135 Szentkirályi u. 6. 1. em. 11/a. 84,3 kettő komfortos

136 Szentkirálvi u. 22-24. fszt. 4. 42 egy+fel komfortos

137
Szentkirályi u. 33-35. 3. em.
9.

5t egy komfortos

138 45 kettő félkomfortos

139 Szeszgyár u. 12. fsń..4. 27 egy felkomfoľtos

1,40 Szigonyu. 13.7.em.25. 51 kettő összkomfortos

141
Tavaszmezőu.2.2. em.
22/a.

34 egy komfoľtos

142 Teleki tér 3.4. em.2. 49 egy+fel komfortos

143 Tolnai Lajos u.2I.1. em.7. 38 egy komfortos

144 Tömő u.32-38. 13. em. 145. 30,1 egy összkomfoľtos

145 Tömő u.33lb. fsń. Llb. 62,03 egy felkomfortos

t46 Tĺjmő u. 56. 1. em. 28. ))5 egy komfortos

1,47 Tcimő u. 56. 2. em.52. 24 ęgy félkomfortos

148 Tömő u. 60. I. em.22. 39,4 kettő félkomfortos

149 Vas u. 3. fszt.4. 69,1r kettő+fel komfortos

150 Víg u' 3. fszt.3. 40,4 egy komfortos
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5. sz. melléklet
20812015. (IX.17.) Kt. hatfuozat I. sz. melléklete

A JoZSEFvÁnosr onľnrľÁR BIZoTTSÁG
SZERVEZETI És ľĺuxoonsl SZABÁLY ZAT A

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormárlyzat Képviselő-testülete a .......l20I5.
(IX.17.) Kt. hatźrozatával létrehozott Települési Ertéktár Bizottság (a továbbiakban:
bizottság) Szervezeti és Működési Szabá|yzatźú (a továbbiakbaĺ: SZMSZ) a magyar ĺemzeti
értékek és hungaĺikumok goĺďozástról szóló 1I4l20I3. (IV. 16.) Koľm. rendelet 3. $ (1)

bekezdése a|apján a következők szerint állapítja meg:

L
Álľĺ.I,Áľos RENDELKEZÉSEK

1 . A bizottság hivatalos megnevezése : Józsefu árosi Értékt ár Bizottság
2. Abizottság székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-61.
3. Abizottság|étszáma: ......... fő
4. Abizottság tagjainak névsorát az SZMSZ 1. sz. mellék|ete tartalmazza.

il.
A BIZOTTSÁG FELADAT. És rĺa.ľÁSKoR3'

A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti éľtékęlaől és a hrrngarikumokĺól szóló
2012. évi XXX. törvény, valamint amagyaÍ nemzęti értékek és hungaľikumok gondozásáról
szóló 1I4l20|3' (IV. 16.) Korm. rendelet tarta|mazza.

III.
A BIZoTTsÁc nĺÚrounsB

1. A bizottság a tevékenységét amagyaÍ nemzeti értékekől és a hungarikumokľól szóló
2012' évi XXX. ttĺľvény, valamint a magyaÍ nemzetí értékek és hungarikumok
gonđozásaľól szóió 1,I4l20B. (IV. 16.) Korm. ľenđeIet, és az e szabźiyzatban foglaltak
szeľint végzi.

2. AbízoÍtság üléseit szfüség szerint, de legalább évente kétszer (minden év maľciusában és

szeptemberében) taĄa.
3. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol

tevékenységéről Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-
testületének.

4. A bízottság elnökét saját tagsal soľából vá|asztja az źl|talźnos dĺintéshozata|i szabtiyok
szeľint. A bizottság tilését a polgármesteľ hívja ĺissze. A bizottság iilésére az irásbe|i

meghívót és az e|őterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokatabízottságtagai és az
ülésre meghívottak aZ ülést megelőző 7. napon elektľonikus vagy postai úton
megkaphassák. Indokolt esetben a bizottsźą telefonon is összehívható.

5. Abizottság ülésének időpontjaról, napirendjéről abizottság elnöke a település lakosságát a
www.-i o zs efu aľo s. hu honl ap o n kere szťtil táj éko ztathatj a.

6. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli e|óterjesńés, de kivételes
esetben a napiľend szőban is előterjesńhetó.
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] . A bizottság elnokét akađáIyozÍatása esetén a bizottság valamelyik, az e|nok által felkért
tagja helyettesíti'

8. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľos kozigazgatási teľületén fellelhető, illetve
létrehozott nemzeti érték felvételét a Józsefuáľosi Ertéktárba bárki írásban
kezdeményezheti abizotÍsághoz címzett javas|atźlban. A bizottság tagjai szintén javaslatot
nffithatnak be.

9. A javaslatot az sZMsZ f. sz. mellékletét képező dokumentumon lehet elektronikus Vagy
postai úton a polgármesternek cimezve benffitani.

10. A két ülés között beérkezettjavaslatokľó| abizottság Soron ktjvetkező ülésén dönt.

rv.
A BIZoTTsÁc tjlÉsu

1. A bizottsághatározatképességéhez amegváIasztott bizottsági tagok tĺjbb mint a felének a
jelenléte szükséges. Ahatározatképességet abizottságelnöke á|Iapíť1ameg.

f. Az ülés megnyitása, a hatfuozatképesség megźilapítása után az elnök javaslatot tesz a
napirendľe, melyet a bizottságnak egyszeni többséggel kell elfo gadni.

3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalj a éslezárja avitéĺ.
4. Abizottság elnöke napirendi pontonként szavazásrabocsátja ahatározatijavaslatokat.
5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében abizottság elnöke ťlgye|meztetheti azt a

hozzászőIőt, aki eltér a tár gy a|t témtúőI.
6. A Bizottság szakértő közreműködését veheti igénybe, akit a Bizottság Ü|ésére meg ke|| hívni.

v.
A BIZoTTsÁc DoľTÉSHOZATALA

1. A bizottság döntéseit, állásfogla|ásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat
foľmájában hozza.

2. Abizottság tagja döntéshozatalkoľ igennel vagy nemmel szavazhat, illetve hrtőzkođhat a
szavazástő|'

3. Abízottságahatźtrozataitnyi|tszavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. (Altalanos
döntéshozatali szabályok.)

4. Ahatátozatakat ktilĺjn-ktilön, anaptáĺi év elejétő|kezđőďoen folyamatos soľszámmal és

évszźtmma| kell ellátni feltüntetve a dontéshozatal hónapját, napjat és a lÉgH
(Józsefu árosiÉrtéktárBizottsźęHatározat)betűjelzést.

5. A bizottság nyilvántarttst vezet a beérkezett, de értéktíĺÍba felvételľe nem kerülő
javaslatokĺól.

vI.
A BIZOTTSÁG JEcYzoxoľyvo

1. A bizottsági ülésről j egyzőkonyvet kell készíteni, amelynek tarta|maznia kell:
a) az ülés időpontját és helyét,
b) a jelenlévők nevét,
c) atfugyalt napirendi pontokat,
d) a tanácsk ozás |éĺy egét,
e) a hozolt. hatátozatokat, melyekben rogzíteĺĺ kell a bĺzottság javaslatait,

allásfo g|alás át, vél eményét,



Í) a szavazás számszerű eredményét és
g) a bizottság elnökének és a jegyzőkonyv vezetojének aláírásźń.

f . A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
a) a tár gyalt írásbeli előterj esztés,
b) az ír ásb an benyrij tott ki e gé szíté s,
c) a jelenléti ív.

VII.
A BIZoTTsÁcI TAGoK JOGAI És xoľn'LEZETTSÉcn'I

1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmiik
alapjáĺaktívan ľészt venni, abizottságüléséről való távolmaradást előre jelezni.

2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk e||tĺésźnal összefüggő
költségek megtérítéséľe jogosultak.

rx.
A BIZoTTsÁc ľĺŰxoonsÉľnK FELTETELEI

1. A bizottság működéséhez szfüséges pénzigyi, targyi és tigyviteli feltételeket a helyi
ĺinkoľmányzat gazdáIkodási lehetőségeinek ťrgyelembe vételével magabiztosítja.

2. A bizottság működésének szervezési, adminisztľációs feltételeit a Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal biztosítj a.

Ix.
zĺF(o RENĐELKEznsnx

Jelen szabá|yzat a . . . . . .l20I5.(x.17.) Képviselő-testületi határozat a|apján 2015.
napján|éphatá|yba.

Budapest, 2015. szeptembeľ 1 7.

185



A Józsefiárosi Eľtéhár Bizottság SZMSZ-ének 1. sz. melléklete

A Jĺózsefvá ľos i lĺ rték tár Bwotts ág tag ainak n évs o ra
1 . Dr. or|óci I,źsz,lő
2. ZIIaPéter
3. Dr. Pruzsinszky József
4. F emezelyi Geľgely DLA
5. Santha Pétemé
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A Józsefvárosi Ertéktár Bizottság SZMSZ-ének 2. sz. meĺIéklete

Javaslat a

'' [nemzeti érték megnevezése]''

Józsefváľosi Ertéktárba történő felvételéhez

Készitette:

(név)

(aláírts)

(település, dátum)

(P.H.)
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I. A JAVASLATTEVO ADATAI

1 . A j avaslatot b enyúj tó (személy/int ézmény l szew ezetl v źilalkozás) neve :

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
Eĺriail cílrr:

II. A NEMZETI ÉRTÉr,ą.ua.ľa.I

1. A nemzeti érték megnevezése:

2. A nemzeti érték szakteľületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
z agrár- és élelmiszergazđaság n egészség és életmód l épített környezet
l ipaľi és mrĺszaki megoldások n kulturális örökség l sport
l természeti környezet n tuľizmus

3. A nemzeti értéket 1arta]'mazó értéktár mesnevezése

4. A'nemzeti érték rövid, szĺlveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és tĺjrténetének leírása

5. Indoklás azErtéktárba történő felvétel mellett

6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő fonások listája (bibliográťra,

honlapok, multimédiás fonások)

7. Anemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

ilI.
MELLEKLETEK

1. Az értéktárba fe|vételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-
dokumentációja

2. A Htv. 1. $ (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínusító dokumentumok,
tźlmogatő és ajanló levelek

3. A javaslathoz csatolt sajátkészitésű fényképek és filmek felhaszná|ásáravonatkozó
ho zzźĄ źxulő ny i|atko zat
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6. sz. melléklet
21 3 l 20 1 5 . (IX. 1 7' ) számu hatźr ozat melléklete

pĺrvĺzĺTl FELHÍVÁS

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuárosi onkormányzat páIyázatot hirdet házi
gyermekorvosi praxis vá||a|kozási formában teriileti ellátási kötelezettséggel ttjľténő
betciltésére.

Az ellátandó feladatkiiľ: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testületénekaháziowosi körzetekľől szóló 2512002. (VI.21 .) sztlmí önkormányzati
rendelete a|apjttn tertileti ellátási kötelezettséggel rendelkező Budapest Józsefvaros
kozigazgatási terĹiletén műktjdő 46. szttmű hazi gyermekorvosi koľzet egészségügyi
feladatainak e||áttsa, valamint a kftzethez tartoző köznevelési intézmények egészségiigyi
ellátásban va|ő részvéteI az önkoľmányzatta| kötött egészségügyi feladat-ellátási szeľződésben
rogzített feltételek szerint. A központi ügyeleti ellátás megoldott.

A feladat ellátásának helve: 1084 Budapest, Auróľa u. f2-28'

Pályázati feltételek:

. vállalkozási formtlban tĺjrténő miĺkĺjdtetés.
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- csecsemő- és gyermekgyőgyászati szakoľvosi képesítés,
- Magyar oľvosi Kamaľai tagság,
- az önálló orvosi tevékenységľőI szóló 2000. évi II. toľvényben) az e törvény

végrehajtásátőI sző|ő 313l20L1. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a
házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről sző|ő 412000. (II. 25.) EiiM
rendeletben előírt feltételek megléte.

A pályázat ľészeként benyúitandĺí iľatok. igazolások:

- iskolai végzettséget, szakiényűképzettséget tanúsító okirat másolata,
- egészségügyi alkalmasságotigazo|ő okmány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvtny vagy az annak megkéréséľől szóló

postai feladóvevény másolata,
- rész|etes szakmai onéIetrajz,
- vállalkozźs meglétét igazoIő dokumentumok másolata,
- Magyar orvosi Kamarai tagságígazolástnak másolata,
- páIyaző hozzájáru|ő nyl|atkozata arÍa vonatkozóan, hogy a pá|yázati eljáľásban

ľésztvevő személyek apáIyázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- apáIyázó anól szóló nyilatkozata, hogy a pá|yźzat e|birá|ástná| zárt ülés tartását kéľĹe.

A pályázathoz kapcsolĺídó egYéb ĺnformációk:

A praxisjog térítésmentesen, vállalkozói jogviszony keretében töľténő ellátás esetén az
e gé sz s é gti gyi fe l adat- el l átás i szer zó đés me gkĺité s,űtj án szerczhető me g.

A fel adat- ell átáSi szer ző dé s hatát o zott 5 éve s iđőtartamľ a sző|'
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A pľaxishoz taĺtoző működési és tizemeltetési költségek az onkormányzaÍot tęrhelLk az
alábbiak szerint:

- az ingatlanľa vonatkozó vagyonvédelmi-' biztonsági rendszer köItsége,
- villamos-eneľgiafogyasńásköltsége;
- gźnlfíltés fogyasztás díja;
- víz- és csatornadíj;
- szemétszá|lítts k<iltsége;
- lifthasználati díj.
- az állagmegóvás érdekében a hasznź.Ja'ľa átadott helyiségen belül felmerülő

kaľbantartási, javítási munkák elvégzése. A helyiség burkolatainak, ajtóinak,
ablakainak és a helyiség berendezéseinek akarbantartásáva|, illetőleg azokpőt|ásáva|,
cseréj ével kapcsolatos feladatok ellátása.

A pľaxishoz taĺtoző műkĺjdési és üzemeltetési költségek a Szolgáltatót teľhelik az alábbiak
szeľint:

- veszéIyes hulladék száI|ításánakköltsége;
- steľilizźiő eszkoz működtetési és ellenőrzési költségei;
- textíliák mosatási költsége;
- internethaszná'|atkoltsége;
- takaritásiköltségek;
- a helyiség, illetve a feladatellźútshoz szükséges eszközök hasznáIatából eredő javítási,

pótlási költségek;
- telefonköltségek;
- ingóvagyontźtrgyak biztosítása és az e|thez kapcsolódó kĺiltségek;
- anyagköltségek (szakmai aĺyag, kötszer, győgyszet, vegyszer, tű, fecskendó, papir,

írőszer, nyomtatvány stb.);
- a Szolgáltató praxisához tartoző egészségügyi szakszeméIyzet, illetve egyéb

f o g|a|ko ztatottak k<i ltsé gei.
- Szolgáltatő a karbantartási és egyéb feladatok e||źtására az onkormźnyzat részére

6.000-Ft/hóátalźnydíjatkt jtelesmegťlzetnihavonta.

A kötzethęz hrtoző utcák listája:
Bacsó Béla utca 3,5,7,9,Il,I9,2I-23,25,3I
Baĺoss utca 56-96
Bérkocsis utca 7-27,6-20,39-
Csokonai utca végig
Déľi Miksa utca I-II,2-6,I2-I8
Harminckettesek tere 5-6-7-8-9
Horváth Mihály téľ 10-18, 11-19
József körut 30-50
József utca I-6I,2-58
Kiss József utca végig
II. Janos Pá|Pápatér |-I7
Kun utca I-7
Lovassy Lźsz|őutca I.7,2-6
Luther utca Ila,b,c
Magdolna utca l-3,2-8
Nagyfuvaľos utca végig
Német utca 2-I4.5-I3.I5-45

190



Or utca
Rákóczi tér
Rákóczi út
Rigó utca
Salétrom utca
Szilágyi utca
Szílzutca
Tavaszmező utca
Tolnai Lajos utca
Vásár utca
Vay Ádám utca
Víg utca

végig
végig
4I-51la,b, 5l lc
végig
végig
vćgig
végig
végig
végig
végig
végig
19-43, 18-36

A körzethe z tartoző köznevelési intézmények:
Budapest VIII. Keriileti Németh Lász|ő Altalános Iskola
Budapesti FazekasMihály Általános Iskola és Gimnázium

A iogviszony kezdete:
A feladat-ellátási szeruődés megktltését követően, az egészségügyi tevékenység folýatástlra
vonatkozó pľaxisengedé|y alapján az oľszágos Egészségbiztosítási Pénztánal megkötött
ťlnanszír o zási szer ző ďé shatál yb a l ép é s ét ktjvető en azonna|.

Illetmény és iuttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból töľténő ťĺnanszírozásnak
részletes szabáIyaíről szóló 43lI999. (III.3.) Kormányľendelet a|apján az oEP-e| kötött
ťlnanszir o zási szer ző dé s szerint.

A pályázati eliáľás. a pálvázat elbíľálásának mĺódia. ľendie:
A pá|yázat eredményérő| a Képviselő-testület dönt, melyrő| a pá|yazők legkésőbb az
elbíľálástól számitott 8 napon belül írásban tájékońatást kapnak.

A pályázat benvúitásának határideiez 20|5. október 09.

A pályázat elbíľálásának határideie: 2015. oktĺóbeľ 30.

A pályázat benyrĺitásának módia:
Apá|yázatot 1 példányban elektronikusan vagy zźlrt borítékban,papír alapon kell benyújtani.
A palyázat elektronikus benýjtása esetén az izenet tárgyában, személyes benyújtás esetén a
borítékon kéťük felttintetni: 46. számí:'hźni gyermekorvosi ktirzet pá|yázata, Amennyiben a
pá|yázat postai úton kerÚl benffitásra, annak beéľkezési határideje: 2015. október 09.

Pálvázat benyúitásának helye:
papír alapon: Józsefuáľosi Polgármesteľi Hivatal Humánszolgáltatási lJgyosná|y titkársága
(1082 Budapest, Baross u. 63-67.III. em. 301. iroda, hétfo 8:15-18:00, kedd, csütörtĺjk 8:15-
16:00, szerda 8:15- 16:30, péntek 8:15-13:30),
elektľonikusan : boj szak@j ozsefr aľo s.hu e-mail címľe.

A páIryázati kiíľással kapcsolatban további információ kérhető: Pokornyi Viktóľia
Humánszo|gá|tatási LJgyosztźiy ugyintézőjéto| a +3611 459-2588 telefonszámon vagy a
pokornyiv@jozsefuaros.hu elektronikus levélcímen.
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