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Városgazdálkodási és PénzĺigyiBwottságvéLeményezi X

Emberĺ Erőfoľľás Bizottságvé|eményezi X

Hatát ozati j avaslat a bizottság számtr a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek az előterj es ztés meglźrgy alásttt.

Tĺsztelet Képviselő.testiilet!

I. Tényállás és dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

1. Javaslat a Budapest VIII. keľiilet Mátyás téľ 15. sz. meghatározott részének (Budapest VIII.
kerület Homok u. 7. sz.), valamint a Dankó u' 18. sz. alatti cinkormányzatĺ ingatlaĺĺa
vonatkoző a Jőzsefvźros Közösségeiért NonproÍit Zrt,-ve| kĺjtendő hasznźiati szerzőďés
megkĺitésére.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat (továbbiakban: onkormányzat)
és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében e|járő Pro Régió Kozép-Magyarcrszági
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Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht. között támogatási szerződés került a|áfuásra 2008.
augusztus 07. napján' melynek térgya a ,,Budapest-Józsefuiáľos Magdolna Negyeđ Progľam
II.'' című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben rogzitett pľojekt elszámolható
ktiltségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapbó| és hazai központi k<iltségvetési
előirźtĺyzatbólvisszanemtérítendőtámogatásformájábantöľténőťlnanszírozása.

A Pľojekt kęľetén belül keľült sor a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. sz. alatti sportudvar
kialakításáľa.

A Regionális Fejlesztési operatív Programok útmutatőja alapjan a fenrltartási időszak a
projekt zárásátőI szźtmított 5 év, jelen esetben a fenrfiartźĺsi időszak kezdete 2012. június 12.,
így a fenntaľtási kötelezettség 2017.június 12. ĺapjáigtart,

TĄékońatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Vaľosgazdálkodási és Pérungyi
Bizottság 98912012. (VIII.l.) számú hatźtrozatával döntĺjtt a 35086 hľsz. Mátyás tér I5., a
35087 hľsz. Bauer S. u. 4. és a 35094 hľsz. Homok u. 7. telekhatárának módosításríĺól és
telekalakításźrő|,így a Homok utca7. sz. alattiingatlan 525 m2 teľülętével és 85.350.000'- Ft
könyvszerinti éľtékével egyesült azíýoĺ.narl kialakuló 35086/1 hrsz.Mátyás téľ 15. sz. alatti
ingatlannal. (1. számű melléklet)

A Budapest VIII. keľület Mátyás tér 15. szán alatti ingatlan értéke bruttó 460.060.000,- Ft,
míg ebből a telekalakítás soľĺĺn beolvadt Homok u.7. sz. a|atti ingatlan ľészének bruttó éľtéke
85.350.000,- Ft, a Budapest VIII. kerület Dankó u. 18. sz. a|attí ingatlan értéke I77.465.000,-
Ft.

A Képviselő-testület a II0120I3. (III.27.) száműhatfuozatábarl tĺgy döntött még ajogerős
telekalakítási váItońatások bejegyeztetését mege|ozően, hogy a Budapest VIII. kerületi, az
ingatlan-nyilvĺántartásb arl 35094 hrsz. alatt felvett, Homok u. 7 . szám a|atti, és a 3 53 1 5 hľsz'
alatt felvett, valamint Dankó u. 18. szźlm alatti önkormányzati tv|ajđonri ingatlanokat az
egészséges életmód segítését céIző szolgáltatások, a kertileti sport és szabadidőspoľt
tźlmogatása, ifiúsági tigyek, mint önkorményzati közfeladat ellátása érdekében a Józsefuarosi
Közĺisségi Házak Nonpľofit Kft. (továbbiakban: Kft.) kezelésébe átadja, továbbá fenti
ingatlanokľavoĺatkozóan vagyonkeze|(5i jogot létesít a Kft. javźra. A vagyonkęzęlésbe adás a
vagyonkeze|ési szęrzóđés aláirźtsĺínak napjá,tő|, azaz 2013. május 27. napjátő|, hatátozat|arl
iďőtartamra. ingyenesen történik a Kft. tészére. Továbbá az onkoľmtnyzat az ingat|an
fimkciójának megfelelő műkcjdtetésére és a szakmai feladatok e||źtźsźtra e|ilzetęs és taľtós
kotelezettségetváI|a| a KMoP-5.1.1/B-2008-0001 azonosító száműtźtmogatási szerződésben
váL|alt öt éves fenntartási kötelezettség iďőszakára, 2.000.000 Ftlév ĺisszegben az
onkormány zat sajźú bevételei teľhéľe.

A telekalakítási eljátást k<jvetően a ftildhivatali ingatlan-nyilvántaľtásba a 35086lI hĺsz.
Mátyás tér 15. sz. a|atti ingatlan meghatározott 525 m2 teľĹiletére (korábban Budapest VIII.
kerĹilet Homok u.7.) valamint a Budapest VIII. kenilet Dankó u' 18. sz, alattí ingatlanĺa
vonatkozóan a vagyonkeze|ĺ5i szerződés megkcĺtése mellett a vagyonkeze|ői jog2013.június
07 -éĺ kenilt bej egyzésre.

A Képviselő-testtilet 10012015. (rV.16.) számu hatźltozatźhan aIapítői jogköľében e|jnva
döntĺjtt a Jőzsefvárosi Közcisségi Házak Nonprofit Kft. és a JőHit Józsefuiáľosi Média,
Rendezvény és Galéria Központ Nonpľofit Kft. egyszemélyes tulajdonosaként' hogy a
taľsaságok 2015. augusztus 01. napi hatá|IyaI összeolvadnak a Józsefuáros Közösségeiért



Nonprofit Zrt.-vé, amely cég ennélfogva tĺibbek k<jzött e||átja a fenti ingatlanok Ĺizemeltetését
is.

A Józsefuaľos Kozĺjsségeiéľt Nonprofit Zľt. fenti ingatlanok üzemeltetését, fenntartását
ingyenes vagyonkezelési szerződés keretébeĺ végzi, amely jogviszony fo je|Iemzoje, hogy a
vagyonkezelőt megilletik a fulajdonos jogai, illetve terhelik a tulajdonos kĺjtęlezettségei
(kaľbantartás, felúj ítás, stb.).

Tękintettel arĺa,hogy a Jőzsefvétros Ktjztisségeíért Nonpľofit Zrt. nonptoírt jellegénél fogva
nem kötelezhető a fulajdonosi jogosultságból fakadó fenti ingatlanok vonatkozásában
esedékes tulajdonosi kötelezettségek megťĺnanszítozásélta, így javasolom a Józsefuáľosi
onkormányzat és a Józsefuaĺosi KĺlzösségiHázakNonpľofit Kft. (Józsefuaros Közösségeiéľt
Nonprofit Zrt., mintjogutód) kozott az ingat|arl-nyilvántaľtásban 35086/1 |lĺsz. a|att felvett,
Budapest VIII. kerület Mátyás tér 15. szźm alatti ingatlan vonatkozásában a
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 98912012. (Vm.l) számu határozata értelmébęn
lefolytatott telekalakítás következtében beolvađt35094 hľsz. Homok u. 7. szám a|atti 525 m2
ingatlan, és az ingatlan-nyilvantartásban 35315 hĺsz. alatt felvett, Budapest, Dankó u. 18.

szám a|atti <inkormányzati tulajdonú ingďlan vagyonkezelése targyában létrejĺjtt szerződés
közös megegyezéssel történő megsztintetését (2. számű melléklet). Továbbá javaslom fenti
ingatlanok hatźrozat|an idejű, ingyenes hasznźiati szerzőđés keretében történő
továbbhasznosítását a J őzsefv ćros K<jzösségeiéľt Nonprofit Zrt. r észér e.

2. Javas|at a Budapest VIII. kerület Horĺínszky utca 13. sz. alatti önkormźnyzatí ingatlanĺa
vonatkozóhasznźiatiszerzłĺđésmegkötésére.

A Budapest Főviíľos VIII. kerület Józsefraľosi onkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség képviseletében eljáró Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. között tĺĺmogatási szęrzőđés került a|áításra 20|0.
április 30. napján, melynek táĺgya a Budapest Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság
fej lesztési Pro gľam, Józsefu ĺĺro s Palotane gyed.

A projekt keretei k<jzött az cjnkormźnyzat kialakított egy közösségi helyet, a Diák- és
Yźila|kozźlsfejlesztési Központot a megújuló Horánszky utca 13. szám alatt. A Horĺĺnszky u.

13. szám alatti éptilet felújításráľa, berendezésére az tinkoľmanyzat 832.719 e Ft-ot foľdított,
ebből az Elxőpai Uniós támogatás összege 487.574 e Ft, az önkormányzati sajźń forrás
összege 345.145 e Ft. Az onkormányzat az épületet a projekt ideje alatt üzemelteti, mint
találkozóhelyet. A tevékenységgel eléľni kívánt célcsopoľt a difüok, művészek, ťĺatal
váIla|kozások, keľületi és a Palotanegyedbe látogató ťratalok csoportja. A közösségi hely,
diĺíkkcizpont célja egy többfimkciós k<jzösségí intézmény kialakítása volt. A megvalósuló
funkciók komplexitásukkal a negyeden túlmutató kulturális központ és szellemi találkozóhely
alapjait teremtik meg.

A Képviselő-testület 33|l20I2. (x.04.) szźtmu hattrozatźlban ugy döntött, hogy a Budapest
VIII. kerületi ingatlan-nyilviíntartásban 36615 helytajzi szźm alatt felvett, Horánszky u. 13.

szélĺn aIatti Diák és YáIIalkozásfejlesztési Központ ingatlanĺa a gyermek és ifiúsági
feladatokľól való gondoskodźs, a kozosségi tér biztositása,.közművelődési, tudományos,
múvészeti tevékenységtźrnogatása, mint ĺinkormányzatikozfe|adat átađásához kapcsolóđva
vagyonkezelői jogot létesít a Jőzsefvźrosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. javara. A
vagyonkezelésbe adás a hasznáIatbavételi engedély jogerőľe emelkedésének napjźúő|,
hattnozat|an iďőtartamra' ingyenesen történik a Jőzsefváĺosi Közciss égi Házak Nonprofit Kft.-
nek birtokba adott gyermek és ifiúsági feladatokľól való gondoskodás, a kozosségi téľ



biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása kozfe|adat
ellátása céljából.

Az előterjesztés 1. pontjában tész|ętezetĺindokok miatt a Budapest VIII. keľületi ingatlan-
nyilvántaľtásban 36615 heIyrajzi szám alatt felvett, Hoľánszky u. 13. szám alatti Diĺík és
YétIlalkozásfejlesztési Központ ingatlanĺa vonatkozóan is javasolom a Józsefuaľosi
onkormanyzat és a Józsefuárosi K<jztjsségiHźnakNonprofit Kft. (Józsefuaľos Közösségeiért
Nonprofit Zrt., miĺtjogutód) közĺitt 20|2. november 07. ĺapjźxal létľejött vagyonkezelési
szerzođés közös megegyezéssel történő megszĹintetését (3. szźlmu melléklet). Továbbá
javaslom fenti ingatlan hatérozatlan idejiĺ ingyenes haszntiati szerzőďés keretében történő
továbbhasznosítását a J őzsefvźxos Kĺjztjsségeiért Nonprofit Zrt. részére.

3. Javaslat a Józsefuaľos Kĺizĺjsségeiét Nonprofit Zrt.-veI székhelye és telephelyei
vonatko zás áb an köten dő haszná|ati me gál lap o d ás e lfo gađ ásár a.

A Józsefuáros Közösségeiért NonproÍit Zrt. Alapszabźl|ya éľtelmében a taľsaság cé|ja a
lakosság szociális eLlátásának bővítését szolgáIő tevékenységek ellátása, az időskoruak
gondozása, a segítő hźiőzatokmúködtetése, az ővodźrő| és az alapfokú nevelésľől, oktatásról
szóló feladatok ellátása, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosítása. E
feladatokat atársaság a Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkormányzatnak az e

célból a nonpľofit tĺírsasággal kötött közszo|gźitatási szerzőđésben foglaltak szerint teljesíti.

A Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt. A|apszabźiya szerint a cég a hatályos
kozszolgźitatási szerződésben foglalt közfeladatok e||átásat az alábbi önkoľmiínyzati
tulaj donú ingatlanoko n v égzi:

A táľsaság székhelye, amely egyben a központi igyintézés helye is:

l. 1084 Budapest, Mátyás tér 15. 35086/1 hĺsz. 1980 m2 460060 eFt

A Taľsaság telephelyei:

2. 1083 Budapest, Szigony u.I6.lb 36I28lllN3 hrsz. 390 m2 7580 eFt
3. 1085 Budapest,Hoľánszkyu'L3. 36615 hĺsz. 726 m2 824330 eFt
4. 1086 Budapest, Dankó u. 18. 35315 |lrsz. 2846 m2 177465 eFt
5. 1085 Budapest, József kľt. 59-61. 36]80l0lN12 hĺsz. 264 m2 11997 eFt
6. 1085 Budapest, József kľt,70. fe.3. 36645l0lN|9 hľsz. 250 m2 27065 eFt
7. 1085 Budapest, József krt.70. fszt. 4. 36645l0lNI7 hĺsz. 78 m2 8447 eFt
8. 1085 Budapęst, József krt.70. fsń. 5. 36645l0lNI8 |.rsz. 158 m2 24240 ęFt
9. 1085 Budapest' József kľt. 68. 35643l0lV1 hĺsz. I20 m2 4639 eFt

10. 1085 Budapest, József krt. 68. 35643l0lV2 llrsz. 76 m2 2938 eFt
11. 1082 Budapest, Harminckettesek terc2.fszt.2. 35635l0lV35 hľsz. 37 m2 1841 eFt

MagyarországheIyi önkormányzatairő| szőIő 2011. évi CL)o(Xx. törvény (a továbbiakban:
Mcltv.) 106. $ (2) bekezđés értelmében a helyi önkoľmányzat vagyoĺa a tulajdonából és a
helyi önkotmányzatot megillető vagyoni értékú jogokból áll, amelyek az önkormányzati
fęladatok és célok e||átásźt szo|gáLjźil<.Ugyanezen jogszabźiy 108. $ (1) bekezdése szeľint a
helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában áI|ő nęmzeti vagyon birtoklása, haszná|ata,
hasznai szedésének joga, fenntartźsa, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása



csak e tĺirvényben és a nemzeti vagyonróI szőIő 20|I. évi CXCVI. törvényben szabźiyozoÍt
módon engedhető át másnak.

A nemzeti vagyonĺól szóló törvény 3. $ (1) bekezdés 11. pontja értelmében anemzętívagyon
hasznáIőja az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely állami vagyon tekintetében törvény vagy szeÍződés alapjĺán, a helyi
önkormányzat vagyona tekintetében.. a nemzeti vagyon birtoklásáľa. haszná|atara, hasznainak
szedésére törvény, a helyi önkormanyzatręĺđe|ete vagy szerzoďés alapján jogosult.

Ugyanezen jogszabźtly 11. $ (l3) bekezdése szerint nęmzeti vagyon ingyenesen k'lzźnőIag
k<jzfeladat ęI|átása, a lakosság kozszo|gźitatásokkal va|ő e||átźlsa, valamint e feladatok
ellátásthoz szfüséges infrastruktuľa bíztositása céljábóI az ahhoz szrikséges mértékben
hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.

Javasoljuk a fentiekben felsoľolt önkormányzati tu|ajďonú ingatlanok ingyenes használatba
adásźtt' a Jozsefvźtros Kozösségeiért Nonprofit Zrt. áItaI ellátott közfeladatok ellátása céljából,
továbbá javasoljuk ezen iĺgatlanok haszĺáIati jogviszonyara vonatkoző az előterjesztés
mellékletét képezo me gállapodás me gkötését (4. sztlm,ű melléklet) is.

Az ingyenes használatba adás miatt sziikséges a Budapest Józsefuiáľosi onkormtnyzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló 66/f0I2. (XII.13.)
önkormányzati rendelet 31. $-ĺínak új bekezdéssel ttĺľténő kiegészítése, mely szabá|yozza,
hogy vagyon ingyenes haszĺáIatźnak biztosítása mely taľsaságoknak adható. Ezen
módosítással szfüségessé vált a rendelet 16. $ (1) bekezdésének kiegészítése és a a9. $ (1)
bekezdés c) pontjanak módosítása a hatásköri szabályok tisztźnása miatt.

il. A beteľjesztés indoka

Az önkormiínyzati tulajdonú ingatlanokľa vonatkozőan a vagyonkezelési szerzoďés
megsztintetése, valamint a hasznáIati szerzodések megkötése tárgyában a döntés a Tisztelt
Képviselő-testĺilet hatásköre.

ilI. A dłintés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a Józsefuáľos Közösségeién Nonprofit Zrt. źL|ta| átvettkozfeladatok zavarta|arl
ellátáSának biztosítása, illetve az önkoľmányzati tulajdonú ingatlanok hasznáIatára,
hasznosítására vonatko ző jogviszony ľenđezése.

A hasznosítźs akozszo|gáLtatásí szerződések keretében ellátott feladat' a teljesített bevétel a
kozszo|gá|tatźsi szęrzodésen keretében teljesített bevételként kell elszámolni, ami aZ

<inkoľmanyzati kompenzáciő összegét csĺjkkenti.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testület döntése anęmzetí vagyonĺól szóló törvény 3. $ (1) bekezdés 11. pontján,
11. $ (13) bekezdésén, azMotv.23. $ (5) bekezdésén,41. $ (3) bekezdésén, , 106. $ (2)
bekezdésén, 108. $ (1) bekezdésén alapul.

Fentieknek megfelelően kérem az a|ábbihatározati javaslat és rendelettervezet elfogadását.



rĺa.ľÁnoZATIJAvASLAT
A Képvĺselő-testiilet úgy dłint, hogy

1. a Budapest VIII. keriileti ingatlan-nyilvantaľtásban 35086/1 hĺsz. alatt felvett'
Budapest VIII. keľĹilet Mátyás téľ 15. szám a|atti ingatlan vonatkozásźlban a
Viáľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 989l20t2. (Vil.l) számu hatźrozata
éľtelmében lefolyatott telekalakítás k<jvetkeztében koľábban beolvadt az ingatlan-
nyilvántaľtásban 35094 |ltsz. alatt felvett, Budapest VIII. kerület Homok u. 7. szćnrl
a|atti 525 m2 ingat|aĺlra, és az ingatlan-nyilvĺíntartásban 35315 hľsz. alatt felvett,
Budapest Dankó u. 18. szźtm a|atti onkoľmĺányzati tu|ajdonú ingatlanĺa vonatkoző,
2013. május 27. napján a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat
és a Józsefuárosi Köz<isségi Házak Nonprofit Kft. (Józsefuáľos Közĺjsségeiért
Nonprofit Ztt., mint jogutód) között létrejött vagyonkezelési szeruőđést közös
mege gy ezéssel me gszünteti, egyben ezen iĺgatlanokat a további akb arl határozat|arl
időre szóló ingyenes hasznáIati szerzłĺdés keretében kívanja hasznosítani a Józsefuaľos
Közö sségeiét Nonpro ťĺt Zrt. r észér ę.

Felelős: polgármester
Hatźriđő: 20I 5. decembeľ 03.

2. a Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvántaľtásban 36615 he|yrajzí szám a|att felvett,
Horánszky u. 13. szźtm alatti Diák és Vállalkozźsfej|esztési Központ ingatlanľa
vonatkozó, 2012. november 07. napján a Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuaľosi
onkormányzat és a Jőzsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (Józsefuĺáľos
K<iztisségeiért Nonpľofit Zrt., mint jogutód) között létrejött vagyonkezelési szerződést
közcjs megegyezéssel megsztinteti, egyben ezen ingatlarŕ- a továbbiakban határozat|arl
időre szóló ingyenes haszná|ati szerułĺdés keretében kívanja hasznosítani a Józsefuĺáľos
Kĺizö sségeiért Nonpro ťĺt Zrt. r észér e.

Felęlős: polgármester
Hatáidő : 20 1 5 . december 03 .

3. a Jőzsefvźlros Kcjzcisségeiért Nonprofit Zrt. ingyenes használatźlba adja az a|tlbbi
ĺlnkormány zati tls|aj đonú ingatlanok at :

1084 Budapest, Mátyás tér 15. 35086/1 Łlrsz. 1980 m2 460060 eFt
1083 Budapest' Szigony ĺl.I6.lb 36l28l|lN3 hľsz. 390 m2 7580 eFt
1085 Buđapest, Hoľánszky u. |3. 36615 hĺsz. 726 m2 824330 eFt
1086Budapest,Dankóu. 18. 35315 ltsz. 2846 m2 171465 eFt
1085 Budapest, József krt.59-6l. 36780l0lNI2 lltsz. 264 m2 I|997 eFt
1085 Budapest, József kľt.70.fe.3' 36645l0lV19 hľsz. 250 m2 27065 eFt
1085 Budapest, József kľt.70. fszt. 4. 36645l0lNI7 hrsz. 78 m2 8447 eFt
1085 Budapest, József kľt.70, fszt. 5. 36645l0lV 18 hĺsz. 158 m2 24240 eFt
1085 Budapest, József kľt. 68. 35643l0lV1 hľsz. I20 m2 4639 eFt
1085 Budapest, József krt. 68. 35643l0lNf hrsz. 76 m2 2938 eFt
1082 Budapest, Haľminckettesek tere2.fszt.2. 35635l0lV35 hľsz. 37 m2 1841 eFt

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 20I 5. december 03.

a)

b)
c)
d)
e)

Đ
s)
h)
i)

i)
k)



4. felkéri a polgáľmestert az |. és 2. pont foglalt önkormányzati tls|ajdonú ingatlanokĺa
vonatkozó vagyonkezelői jogot kĺjzös megegyezéssel megszĹintető, a hattľozat
mellékletétképezőmegállapodásokaláirásźra.

Felelős: polgáľmester

Hatĺáľidő: 2015. december 10.

5. felkéľi a polgáľmesteľt az 3. hatźĺrozatí pont szerinti ĺinkormányzati tulajdonú
ingatlanokľa vonatkoző, a hatźÍozat mellékletét képezó hatélrozatlan időre szóló
ingyeneshasznźiatimegállapodźsaláírására.

Felelős: polgrírmester
Hataľidő: 20|5. december 10.

A dtintés végrehajtását végző
Ktiziiss é geiért Nonpľ oťlt Zrt.

Budapest, 2015. november 23.

szerv ezeti e gysé g : G azdálko d ási U gyosztáily, J őzs efu áľo s

Törvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina
jegyző

nev0r;nu"^"1TjľI 
,. ľ /Ir ĺ(ľptĺ n.v;ryATt. U vr '' /

dr.Mésztr Eľika
aIjegyző 

iij'i) ĺ..lT i 3.



Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺózsefváľos onkorm ányzat
Képviselő-testĺiletének

. ....120|5. (.... . ...) tinkoľmányzati ľendelete

a Budapest Józsefuáľosi Onkoľmányzatvagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáľól szóló 66120|2. (KI.13.) tinkoľmányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testtilete az A|aptowény 3f.
cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjában és a32. cikke (2) bekezdésében, a helyi önkoľmányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centľális ąláręndęltségiĺ szervek fęladat- és
hatáskoreiről szóló 1991. évi XX. töľvény 138.$ (1) bekezdés j.) pontjában, a lakások és helyiségek
béľletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról sző|ő 1993, évi LXXVil.
törvény 3. $ (1) bekezdésében és 36. $ (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
20II. évi CLXxxIx. törvény 107. $-ában és 109. $ (4) bekezdésében, az á||amhtntartásľól szóló
fI|I. évi CXCV. torvény 97 . s Q) bekezdése, a nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény
5. s (2) bekezdés b) és c) pontjában, 7. $-ában és 13. $ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás a|apjźn
Budapest Józsefuárosi Önkormányzatvagyonáról és avagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáiól a
következő rendeletet alkotja:

1. $ A Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló 66lf0I2. (xn'13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 16. $ (1)
bekezdése a következő bj) ponttal egészül ki:

[]6. s (I) A Képviselő-testület a tulajdonosi jogg1,lakorĺó b) értékhatdrtól fuggetlenül a
kÓvetkező esetekbenJ

,,bj) az ingatlan vagyon ingyenes haszntiatának biztosítása,''

2. $ A Rendelet 3 1. $-a következo (5) bekezdéssel egészül ki:

,,31. $ (5) A vagyon ingyenes haszná|atáĺak biztosítására az onkormrínyzat a 100%-os
tulajdonában źIIII, önkoľmĺínyzati feladatot ellátó gazđasági taľsaság részére kerülhet sor a
ko zfe|adattnak elltltása c é|j ér a.,,

3. s A Rendelet 49. $-ának (l) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képv is el ő -te s tiil e tJ

c) hattroz az onkoľmányzat vagyona tulajdonjogának gazdasági társaság ľendelkezéséľe
bocsátásaľól és a társaság jegyzett tőkéjének emelése ügyében, ideéľtve az ingatlan' vagyon ingyenes
hasznáIatának bizto sítását is,''

4. s E rendelet 2015. december 07, napján |éphatá'|yba, éshatćůyba lépését követő napon hatźiyźú
veszti.

Danada-Rimán Edina dr. Kocsis Máté
jegyzo polgármester

tartós távollétében
dľ. Mészár Erika

aljegyző



A Budap e st Józ s efv ár os i onkormányz at
v ag1l on ár ó l é s a v agy on fe l e tt i tul aj d o no s i j o go k

głakorlásáról szóló 66/20 1 2' (XII. l 3')

önkormónyz at i r e nde l e t

Budapest Főváros VIII. keľüIet Józsefváros
onko r mónyz at Képv is e l ő -t e s tül e t ének ... / 2 0 1 5 .

( ) önkormónyzatirendelete aA Budapest

Józsefvarosi onkormónyzat vaglonóról és a
v agy on fe l ett i tul aj don o s i j o go k głakor I ás ár ó I

szóló 66/20 l 2. (ilI. I 3.) önkormónyzati rendelet

módosítósaról

16. $ A Képviselő-testĺilet a tulajdonosi
joggyakoľló

b) étékhatától fiiggetlenül a következő
esetekben

ba) a vagyonra vagyonkeze|őijog létesítése, a
kezelői joggal kapcsolatos valamennyi
tulaj donosi j ogkörre kiterj edően,

bb) vagyonra haszonélvezeti jog alapítása és a
haszonélvezeti joggal kapcsolatos valamennyi
tulaj donosi j ogköľre kiterj edően,

bc) a koncessziós szeľződés megkötésére
vonatkozó hatásköľ gyakoľlása,

b d) az onkormány zat kizár ő|agos gazdasági

tevékenységének végzésére vonatkoző szerzódés
megkötése, módosítása

be) a vagyonľa külön jogszabá|ýan feljogosított
szerv ek j av tr a hasznźúati jo g, vezetékj o g vagy
Irgyanezen okokból szolgalom a|apitźsa és egyéb

megterhelése esetén,

bf) vagyon biztosítékul adásáról szóló döntésre,

b g) az onkormány zat v agy ontln o sztott tulaj don
létesítéséről való megállapodásľa,

bh ) vagyon tu laj donj o gának in gyene s źńruházźsa

es etén, ideértve a ny i|v áĺtartás i éľtéken való
átvezetést is,

bi) onkoľm ány zat Képviselő-testtilete és szervei,

továbbá az Ollkormźny zat źůta| fenntaľtott,

közfe ladatot e||átő intézmény, ko ltsé gveté s i szerv
elhelyezését,valamintazokf e|adatánake||átźsát

1. $ A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat
vagyonttrő| és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 6612012. (X[.13.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a
Rendelet) 16. $ (1) bekezdése a következő bj)
ponttal egészül ki:

F6. $ (1) A Képviselő-testület a
tulajdonosi joggłakorló b) értékhatártól
függetlenül a következő e s etekb enJ

,,bj) az ingatlan vagyon ingyenes haszná|atźtnak

biztosítása.''

szolgáló épület, épületrész hasznosításárol szólo
döntésre



2. $ A Rendelet 31. $-a kcivetkező (5)
bekezdéssel egésziil ki:

,,31. $ (5) A vagyon ingyenes hasznźiatźnak
biĺosításaľa az Onkormźnyzat a 100%-os
tulajdonában á11ó, önkormányzati feIadatot
ellátó gazdasági taľsaság tészéte kerülhet sor
a kö zfeladatanak ellátása céIj ár a.,,

49. $ (1) A Képviselő-testii|et

c) határ oz az onkormány zat v agy ona
tulaj donj o g ának gazdasági tár sasźę
rendelkezéséľe bocsátásĺáról és a táľsaság j e gy zel1

tőkéjének emęlése ügyében,

3. s A Rendelet 49. $-ának (l) bekezdés c) pontja
helyébe a kovetkező rendelkezés lép:

[A Képvis elő-te stületJ

c) határoz az Onkormźnyzat va
tulajdonjogźnak gazđasági társaság ľendelke
bocsátásaról és a tźttsaság jegyzett tőkĺ
emelése ügyében, ideértve az ingatlan v
in gyene s haszná|atźnak bizto sítźls át i s,''



INDOKOLAS

Részletes inđokolás

A ľendelet módosítás célja, hogy a vagyon elemek ingyenes binosításźnak jogszabźtlyi háttere
biztosított legyen.

1. és 3. $-hoz

Azingat|an vagyon ingyenes haszntůatźnak biztosítása esetén a hatásk<jri szabályokat ňgzlti.

2.$-hoz

Szabá|yozza, hogy vagyon ingyenes haszná|atának biztosítása mely táľsaságoknak adható.

4. $-hoz

Hatá|ybaléptetőés jogtechnikairendelkezéstárta|maz.



Ilatásvizsgálat

A rendelettervezęt esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásľól szóló 2010. évi
Cx)o(. törvény 17. $ (1) bekezdése előírja az e|őzętes hatásvizsgáIatot: ,,A jogszabá|y

előkészítője _ a jogszabály feltételezett hatásaihoz igaz,odő részletességti ęlőzetęs
hatásvizsgáIat elvégzésével felmén a szabźtlyozźĺs varható következményeit. Az ę|őzętęs
hatásvizsgá|at eredményéről a Kormĺíny źita| előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Koľmĺínyt, ĺinkormányzati rcndelet esętén a helyi önkoľmányzat
képviselő-testiiletét tájékońatni kell. Míniszteri rendelet renđelkęzhet úgy, hogy az źitala
meghatározott esetben a kozjogi szęwezetszabá|yoző eszkoz elkészítője előzetes
hatźsvizsgźt|atotvégez.,,

A hatásvizsgálat során a (2)bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni.

1. Taĺsadalmi , gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának alapvető célja,
hogy az önkormányzat a vagyonelemek ingyenes biztosításanak lehetőségét megteremtse.
Tarsadalmi, gazdasági hatźĺsa, költségvetési hatása nincs.

2. Kornyezeti és egészségi következményei: Nem releváns.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem relevĺíns.

4. A jogszabáIy megalkotásanak sztikségessége, ajoga|kotás elmaradásának varható

kövętkezményei: a módosítással lehetővé válik a vagyonelemek ingyenes haszná|atźnak
biztosítása.

5. A jogszabály alkalmazásához szfüséges személyi, szervezeti, targyí és pénzügyi
feltételęk: Nem igényel tĺjbblet feltételt.
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Homok u. -Baueľ S. utca
35086' 35087 és 35094

helyajzi számű Íöldrészletek telekegyesítéséľőt és - megosztiĺsaról
Budapest VI[.. kerElet
EoV vetüIeti rendszer

Szelvényszám: 34.36
J$6$5zám; vÍII.44.
Méretaĺány: l:l000
Elómény:

A viáItozás akamĺnknak megfelelóen történt:
(ľulajdonosok aláírása)

IP

#,*

Môýós

"*sáĺ.:ĺ! 
jľ} j:ťruĘlä#jťjp,Éřľ-

Es/esítve 35086 brsz ďat, majd

Munkasám: 83.ľ20t2

megelóá a 350E7 hrsz-re készii]t foglalttaĺalmi és pontos$ági elöírásoknak

r|\. f GÁLFERENcNÉ

-'.::]*.1:* '.'.łśBľiä?dľfiľ'ĺ',.minóségettanúsĺtóftildmérő |R.m0544/ĺ990minóségetťanúsĺtóföldmérő |H.m0544/í9

ing.rend.miĺ.sz: 54ll990 GD.T fölđméÍ6 twezó

be|Wjzi sámozźs és a teľületsámitás helyes.
a záradék a keltezést6l ".rmĺtott es, évĺg

7tr13ilAl.7.2

A telekéĺai:ítást
szánrú hit:ározatoinbaĺr fceialkk
engedÚi;.,eztem. Az engedé|y-a' hozz
váIĺazćsi,,, ś.zraizza|_ eł.łijťĺ a

j ogexĺ re eme i}eäésétől ś1zarr,ĺtott'
hatáiyos.

Budapes! 20ĺ3 DEĽ. 3 0

é'd."--Tí]^-ä:tí' ';

A készítő (cég) neve:
vároýendezćsi, Hááelyalakítási
Teryezési KKT

Címe: 10I3.BudapesLÁttila út l3

Telefonsáma: (l ) 37 58416



Varosrendezési kkt.
1013. Bp. Attila u 13.
Munka szźrla: |6./2014
Iktatószám: 7206/693/2014

VALTOZASIVAZB.AJZ
a 35086/1 hďlyrajzi szźľoĺrű ftjldrészletre vonatkozó vagyonkezelői jog bejegyzéséhez

Méretarány: 1 : 1000

Budapest VIII. ker.
Belteľtilet
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A kezelői jog ábrrłzolĺása akaratunknak megfelelően
történt:

Budapest, 2014. fębruáĺ 20.

Készító és a minőséget tanisító
ftildméró:

-i* 
I

.....9ť.1Í.t........
Ing.rend.min.sz. : 0544 I 1990.

Ennek a vázĺ:ajz:.ak az ingatlan-nyilvántaÍüási ályerctését megelózi
aT-86544 sz. vä|tozźsi vtwajz átvezętése.

Az állami alapadat tartalom az á||alni ingatlaĺl-nyilvrĺntartísi térképi
adatbźlzis wtalnával megegyezik. Ez a zÁradék a keltezestől
szłmított ery évig hatályos, késöbbi felhasználrís előtt a vánajzot
úira złradékoltatni kell.

o;'.. :...:-1;ęgptrĚ
Ft. i'lÉRNoK

ĺ013 ts; :a út 13. lVi6
iP-cl irĺ4/ĺBB8

Budapesg 2014.

P.H.

hó
20íĺ ľ{Áffi 0{

Vizsgáló:

Változás előtti állapot Yźltozźs utani állapot

řIrsz alrészlet terület A
K [Irsz a]ĺészlet terület A

K A hasarĺlati jog jogosultja
művelési ás 3l ha, m' muvelesl as m ha. rŕ

IZ t3 t4

35086/l Kivett Lh., ud,

c.ép'
1980 3508611 Kivett Lh., ud' g.ép' 1980

A 3508ó/1 fusz.-ú ftildrészlet I' ielű. 525
m' területű részere a uugyontezelói 1oga Józsefuárosi Közösségi Ház^k
Nonprofit Kfr.-t (1084. Bp. Mátyĺís tér
15.) illeti mes.

1980 1980

l0ft App. t 
L

Ing.
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VAGYoNKEZELÉS I sZERZioÉs rozos MEGEGYEZÉSSEL ľonrÉNo
MEGSZtINTETÉSE

amely létrejött egyrészrő| a

Budapest Főváľos YIII. kerület Józsefoárosi Onkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross l.63-67.
adőszám: | 57 3 57 I 5 -2-42
torzsszźlm:7357|5
statisztikai szám: I 573 57 | 5 -841' I -32I -01'
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester
mint tulaj donos (a továbbiakban : onkor mányzat)

másľészľőla

Józsefváľos Ktiziisségeiéľt Nonp roflt Zrt.
Székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.
Cégtregyzéksztml: 01 10 048493
Adő szźlm: 2 5 3 I 3 43 3 -2 - 42
képviseli : Kovács B arb aru lgazgatőság elnöke
mint vagyonkezelői jogot szerző (a továbbiakban Vagyonkeze|ő)

(onkoľmĺínyzat és vagyonkezelő egyiittesen Felek) kcizött az a|u|ított helyen és időben az
onkoľmányzat Képviselő-testületének ....lf015. (XII.03.) számu hatźrozata aIapján, a|ábbi
feltétęlek mellett:

1. Az onkormányzat és a Józsefvarosi Közösségi Házak Nonpľofit Kft. kĺjzött 2013. május
27. ĺapjźxal vagyonkezelési szerződés jött létľe a Budapest VIII. keľületi ingatlan-
nyilvantaľtásban 35094 he|ytajzi szźlm alatt felvett, természetben a Budapest, VIII. kerĹilęt
Homok u. 7. szźlm alattí, és a 35315 he|yrajzí szám alatt felvett, természetben a Budapest
VIII. kerület Dankó u. 18. szźlm a|attí _ kivett beépítetlen teľiilet megjel<ilésrĺ - ingatlanĺa
egészséges életmód segítését cé|zo szolgáltatások, kerületi sport és szabadidősport
támogatźsa' ifiúsági rigyek; mint ĺlnkormányzati kozfeladat átadáséůloz kapcsolódva
vagyonkezelői jog létesítéséľe - a felsoroltkozfe|adatok átadásával egyidejűleg.

2. Vagyonkeze|ó 2015. augusztus 01. napjával a JóHír Józsefuaľosi Méđia, Rendezvény és
Galéľia Kcizpont KiizhasznűNonproťrt Kft. és aJőzsetvźlĺosi KözösségiHázakNonprofit Kft.
összeolvadásaiÍjánjött létre, mely alapjĺán Vagyonkeze|ó a Józsefuaľosi K<jzosségiHázak
Nonprof,rt Kft . jogutódj a.

3. Az ingat|arl-nyilvántartásban a 35315 hľsz-on nyilvántaľtott, természetben a Budapest
VIII' keľület Dankó u. 18. szźlm a|atti ingatlanon, a vagyonkeze|i5 javfua vagyonkezelői jog
lett bejegyezve. A Felek a vagyonkeze|ői jogot közös megegyezéssel 2015. decembeľ 31.
napjáva| megszĹintetik. Felek feltétlen és visszavonhatatlan hozzájźtruIásukat adjfü a|lhoz,
hogy az ingatlan-nyilvántartásban 35315 he|yrajzi szźlm alatt felvett ingatlanľa létesített,
határozat|an időre szóló, ingyenesen átadott, az egész ingatlaĺlĺa kiteťedő, In ańný
vagyonkezelői jogotazingat|an-nyi|vántartásbólt<iröljék.

4. Az ingat|arl-nyilvántaľtásban a 35094 hĺsz-on nyilvéntartott, természetben a Budapest,
VIII. kerület Homok u, 7. szám alatti ingatlanon, a vagyonkezelő javáta vagyonkezelői jog
lętt bejegyezve. A Felek rögzítik, hogy az oĺlkormźnyzat Képviselő-testületének
Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 98912012. (VIII.O1.) számű hatźltozatában
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tulajdonosi hozzájaru|ástú adta a Homok u. 7., Bauer Sándoľ u. 4. és aMátyás tét 15. szźtm
alatti ingatlanokat érintő telekalakításhoz. A T-86544 szźtmű vźitozási vánajz a|apján a
Ftildhivatal engedélyeńę atelekalakítást, melynek a|apjźn a Homok u.7. szám a|atti ingatlarl
egyesítésre keľĹil a 35086 heIyrujzi számu ingatlan a|att, majd megosztás során teriilete a
35086/1 he|yrajzi szźmí ingatlan tészévé válik. F;záItal 35086 he|yrajzi szźmt ingatlan mint
<jnálló he|yrajzi szźlmű ingatlan az ingatlarl-nyi|vźntartásban megszűnik . Ez a vagyonkezelői
jog természetbení fennmaradását nem érintette. Ingatlan-nyilvántartási szempontbő| azonbarl
a telekalakítást engedé|yezó ftildhivatalihatźrozat végrehajtása soľán a vagyonkęzę|őijog a
telekalakítással létrejövő 35086/1 he|yrajzi számu ingatlanľa keľül źńjegyzésre. A
vagyonkezelői jog az engedé|yezett telekalakítás végrehajtásárő| szóló okirat ingatlan-
nyilvántaĺtásban történő jogerős áNezetése napjávgl az onkormányzat 1lI ańnýtulajdonába
keľülő 35086/1 he|ytajzi számí ingatlanból 525 m"-tterhel.

A felek a vagyonkezelői jogot közös megegyezéssel 20t5. december 31. napjáva|
megszi.intetik. Felek feltétlen és visszavonhatatlan hozzájaru|ásukat adjfü a},lhoz, hogy az
ingatlan-nyilvantaľtásban 35086/1 he|yrajzi szźlm aIatt felvett ingatlanľa létesített, hatźlĺozatIan
időre szóló, ingyenesen átađott, az ingat|anbő| 525 mz-t terhelő, |l| arányű vagyonkezelői
j o got az ingat|arl-nyilvantartásb ó l tĺirĺi lj ék.

5. Az ingatlaĺl-nyilvĺántaľtási eljaľásban felmerĹilő költségeket az onkoľmányzat viseli'

6. Felek a jelen szęrzódés aläításźtva| meghatalmazást adnak a Dr. Bálint Tiboľ Ügyvédi
Irodĺának (|052 Budapest, Régiposta u. |2. I. em. 3.), hogy Dr. Bálint Tibor ügyintézése
mellett a szerzódést ellenjegyezze és a Feleket képviselje az ingat|an-nyilvántaľtási etjáľásban.
Dľ. Bálint Tiboľ a szerződés elLenjegyzésévęl a megbízást elvállalja.

7 . Felek közös megegyezéssel a szętződést 20|5 . december 31 . napjával megsztintetik.

8. Az 1. pontba köľülírt szęrzőđés 38. pontja szęľint a Vagyonkezelő elsziímol a
vagyonkezelésbe vett vagyontźłgya|<ka|,legkésőbb 2016. maľcius 3I. napjáig.

9. A vagyonkęzelő az ingat|arrt 2015. december 3I. ĺapjával visszaadja az Önkotmányzat
biľtokába, melyľől a Fęlek jegyzőkönyvet vesznek fel. Azíngat|arlok onkoľmźnyzatnakvaLő
visszaadásáról készült jegyzokonyvben felttintetésľe keľülnek az ingatlarlon 2013. május 27.
napjától végzett felújítási, karbantartási és beruházási munkálatok, valamint átaďásrakeľülnek
az ezel<hez kapcsolódó számviteli bizonylatok másolatai.

10. A vagyonkezelői jog megszüntetésével éľintett ingatlanok hasznźiatźtra 20|6. január 01.
napjától az onkoľmźnyzat és a Józsefuĺíľos Közösségeién Nonprofit Zrt. külön okiratba
foglalt megállapodása az hźĺnyađő. A vagyonkezeloijog megsníntetése nem érinti haľmadik
személy jogszeriĺ - vagyonkezelői jog megsztintetésekor még fennálló - hasznáIati
lehetőségét.

11. Felek a szerződésben nem szabźlyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
idevonatkozó ľenđelkezéseiben foglalt szabáIyok alka|maztsáthatározzák meg.

Jelenszerződés készült 3 oldalon, 5 egymássalegyezo példanyban.

Felek a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését, mint akaľatukkal mindenben
me ge gy ezőt képvi s el ő ik útj án j óv áhagy őIag irták a|á.



Budapest, 2015. Budapest,zDIs.
BudapestFővárosYIII.keľiilet, JózsefvárosKtiziisségeiéľtNonprofitZrt.

Jĺízsefuárosi onkoľmányzat képviseletében:
képviseletében:

dr. Kocsis Máté
po1gáľmester

onkoľmánvzatrészéro|

Kovács Barbara
Igazgatőság elnĺĺke

Vagyonkeze|ó rész&ő|

Dr. Bálint Tibor tigyvéd
Dr. Bálint Tibor Ügyvédi Iroda

(1052 Budapest, Régiposta a. 12. U3.)
Ellenjegyzés kelte: Budapest, 2015.

Fedezet:
Pénztigyileg ellenj egyzem :

Pĺáľis Gyuláné
pénzügyi lj;gy o sztá|yv ezető
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VAGYoNKEZELÉS I sZERZooÉ s rozÖ S MEGEGyBzÉ s spr ľonľÉNo
lrĺBcszÜľľpľÉsB

amely létrejött egyrészrő| a

Bu dapest Főváros VIII. kerĺĺlet Józsefu árosi Onko ľm ány zat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
adőszém: I 57 3 57 I 5 -2-42
totzsszźlm: 735715
statisztikai szám: I 57 3 57 | 5-841 1 -32 1 -0 1

képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester
mint tulaj donos (a továbbiakban: onkor mányzat)

másrészľől a

JĺĎzsefu áľos Ktiziisségeiéľt Nonproťlt Zrt.
Székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15'
Cégsegyzékszźm.. 01 10 048493
Adószám: 253 |3 433 -2-42
képviseli : Kovács B arbar a Igazgatő ság elnöke
mint vagyonkezelői jogot szerzo (a továbbiakban Vagyonkeze|ő)

(onkoľmanyzat és Vagyonkezelő egyiittesen Felek) kcizcĺtt az alu|írott helyen és időbęn az
onkormanyzat Képvisęlő-testiiletének .'.,12015. (KI.03.) számtĺ hatźlrozata alapjźn, alábbi
feltételek mellett:

1. Az onkormányzat és a Józsefuaľosi Közosségi Hazak Nonprofit Kft. ktjzĺjtt 2012.
novembeľ 07. napjával vagyonkezelési szerződés jött létrę a 36615 hľsz.-on nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľiilet Hoľánszky u. 13. szttm a|atti ingatlanĺa voĺatkozőan, a
gyermek és ifiúsági feladatokľól való gondoskodás, a közösségi tét bińositása,
kĺizművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása, mint onkormźnyzatí
kozfę|ađat átadásához kapcsolódva vagyonkezelőijog létesítésére - a felsorolt kĺjzfeladatok
źńadásáv a| e gyi dej űle g.

2. Vagyonkezę|ő 2015. augusztus 01. napjától a JóHír Jőzsefvárosi Média, Rendezvény
és Galéria Központ KozÁasznt Nonprofit Kft. és a Jőzsefváĺosi Közösségi }Jázak Nonpľofit
Kft. összeolvadása útján jött létre, mely alapján Vagyonkezelő a Józsefuaľosi Közösségi
HilZak Nonprofi t Kft . j o gutódj a.

3. Az ingat|an-nyilviíntaľtásban a 36615 hľsz.-on nyilvántaľtott, természetben a Budapest
VIII. keriilet Horánszky u. 13. szźtm a|atti ingatlanon, a Vagyonkeze|o javźra vagyonkezelői
jog keriilt bejegyzésľe. Felek feltétlen és visszavonhatatlan hozzájarulźlsukat adjfü aLlhoz,
hogy az ingatlan-nyilvantartásban 366|5 he|ytajzi szárĺl alaÍt felvett íĺgat|anra létesített,
hatźrozat|an időre szóló, ingyenesen átadott, az egész ingatlanra kiteťedő, |/I ańnyll
v agy onkezelő i j o got az íngatlan-nyil vántartásb ó l tĺirĺi lj ék.

4. Azingat|arl-nyilvántartási eljárásban felmeľülő költségeket az onkormanyzat viseli.

5. Felek a jelen szerzodés a|áírásával meghatalmazást adnak a Dr. Bálint Tibor Ügyvédi
Iľodának (1052 Budapest, Régiposta u. 12, I. em. 3.), hogy Dľ. Bálint Tibor ügyintézése



mellett a szerződést elleĺjegyezze, és a Feleket képviselje az ingatlan-nyilvantaľtási
eljárásban. Dr. Bálint Tibor a szęrződés e|Ienjegyzésével a megbízást elvállalja.

6. Felek közĺis megegyezéssel a szerzodéstz}Is. december 3I. napjával megsztintetik.

7. Az 1. pontba körĺilíľt szerzoďés 38. pontja szerint a Vagyonkeze|ő e|számol a
vagyonkezelésbe vett vagyontáĺgya|<ka1' legkésőbb 2016. máľcius 3I. napjáig.

8. A Vagyonkezelő az ingatlant 20|5. dęcembeľ 31. napjával visszaadja az
onkoľmányzat birtokźha, melyről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben
feltiintetésľe kerülnek az ingatlanon 2012. november 07 ' napjától végzett felújítási,
karbantartási és beľuházási munktiatok, valamint átadźsra keľülnek az ęzękJĺręz kapcsolódó
számvitęli bizonylatok másolatai.

9. Felek a szerződésben nem szabźiyozott kérdésekben a Polgáľi Törvénykcinyv
idevonatkozó ľendelkezéseiben foglalt szabályok alka|mazásźlt'határozzák meg.

JeIęn szetződés készült 2 oldalon, 5 egymással egyező példanyban.

Felek a szeruodés közös megegyezéssel történő megszüntetését, mint akaratukkal mindenben
megegyezíĺtképviselőikútján jóvźhagyőIagírt,áka|á.

Budapest, 2015. Budapest, 2015.
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľos Kłiztisségeiéľt Nonproťlt Zrt.

Józsefuáľosi Onkormányzat képvĺseletében:
képviseletében:

dr. Kocsis Máté
po1gármesteľ

onkoľmányzat részéro|

Kovács Baľbaľa
Igazgatőstlg elnöke

Vagyonkeze|ő részérőI

Dr. Bálint Tibor íigyvéd
Dľ. Bálint Tiboľ Ügyvédi Iroda

(1052 Budapest, Régiposta u. 12. U3.)
E||enjegyzés kelte: Budapest, 201 5.

Fedezet:
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
p énzngy i ĺjgy o sztá|yv ezető
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HASZNÁLATI sZERzŐnÉs

amely létrejtitt egyrészĺőI a
B udap est ['őváros VIII. keľület Jĺizs efváľosi On k ormány zat
székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármesteľ

1tadószanra: 1 57 357 | 5-2-42
torzsszźlm:735715
statisztikai szźlm: I 57 3 57 | 5 -84I I -32I -01
p énzforyalmi szĺáml as záma: I 0 4 03 3 87 - 00 0 2 8 5 7 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
(a továbbiakban : Onkoľ mány zat),

másrészről a
Józsefváľos Köziisségeiéľt Nonp r oťlt Zrt.
székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.
Cégsegyzékszám: 01 10 048493
Adószám: 253 |3 433 -2-42
képviseli: Kovács Baľbara, az lgazgatőság elnöke
(a továbbiakban Használó)

együttesen Felek kĺizĺitt jött létte az a|ábbi feltételekkel, a megjelölt helyen és napon:

Előzmények

Magyaľországhelyi önkormányzatairőI szolő 2011. évi CLXxXx. törvény 108. $ (1) bekez-
dése szerint a helyi önkoľmanyzat kizźrő|agos tulajdonában á|Iő nemzeti vagyon birtoklása,
hasznáIata,hasznai szedésének joga' fenntartźsa, tizemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint
felújítása csak e tĺirvényben és anemzeti vagyonĺól szóló 201^I. évi CXCVI. törvényben szabtr
|yozott módon engedhető át másnak.

Felek rcgzitik, hogy figyelemmel aHasznźiő áIta| e|Iátott kĺjzfeladatok folyamatos biztosításá-
ra, valamint anęmzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVL tĺirvény 3. $ (1) bekezdés 11. pontjá-
ra, illetve a 11. $ (13) bekezdésére, szükséges e tevékenységek e||átásźrahasztá|t önkoľmány-
zatifi;Jajďonú ingatlanokhaszná|ati jogviszonyának szerződésben tĺiľténő renđezése.

A Képviselő-teshilet ...l20I5. (X[.03.) számthatźltozatával dontött anól, hogy aHasznáIőva|
az ingat|arl-nyilvantartásban 35086lI |lrsz. alatt felvett, Budapest VIII. kerütet Mátyás tér 15.
szám a|atti ingatlan vonatkozásában a Yźrosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság 98912012.
(Vil.1) szźműhatározata értelmében lefolyatott telekalakítás kĺjvetkeztében egyesített 35094
hĺsz. Homok u. 7. szźtm a|atti 525 m2 ingatlan, és az ingat|an-nyilvántaľtásban 35315 helyrajzi
szám a|att felvett, teľmészetben a Budapest VIII. keľület Dankó u. 18. szźtm a|atti _ kivett be-
építetlen teľület megjelĺilésű ingatlaĺr haszĺá|atźtra vonatkoző, továbbtl az ingatlan-
nyilvántaľtásban 36615 heIyrajzi szttm alatt felvett, természetben a Budapęst VIII. keriilet
Horánszky u. 13. szám alatti ingatlan hasznźllatára vonatkozó vagyonkezelési szeľződéseket
kĺjzcjs megegyezéssel megszünteti, és ezeĺ ingatlanokat, valamint valamennyi, aĘasznáIő áItaI
kozfelađat e||tttása céIjábő| igénybe vett ĺinkormányzati tulajdonú ingatlant haszná|ati jogvi-
szony keľetében kívánja tovább hasznosítani.

Fentiekľe tekintettel a szeruőđés targyátképező vagyonelemek ingyenes használatának és mti-
ködtetésének részletes szabáIyait a Felek az alabbiak szeńnt źi|apítjćkmeg.
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Erte|mező rendelkezések

Jelen me gállap o dás alkalmazásábarl:
a. haszĺá|at: atfugyi eszkoz, vagyonelem haszĺźlata, miĺködtetése és fenntaľtása;
b. kaľbarfiartźls:. ahaszná|atban lévő taľgyi eszkoz, vagyonelemek folyamatos, zavarta|aĺ,

biĺonságos üzemęltętését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideéľtve a terv-
szerií mege|ozó karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatéľő na-
gyobb javítási munkálatok, és mindazon javítási, karbarÍartási tevékenységet, amelyet a
rendeltetésszeruhasznáIat &dekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás
rendszeres helyreállítását eredményezi;

c. nagy kaľbantartás: az olyan karbantartźlsi tevékenység, amely az ingat|arl. épület szęrke-
zeti elemei megfelelőségének helyľeállítását eredmé ny ezi;

d. felújítás: az e|haszĺálódott ttrgyi eszkoz, vagyonelem eľedeti á||aga (kapacitása, Potr-
tossága) helyreál|ítźlsiít szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely
mindenképpen azza\' jtr, hogy az ađotl eszkoz é|ettartama megnövekszik, ereďeti mű-
szakí áIlapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az e|óáIlított
termékek minősége vagy az adott eszköz hasznźllata jelentősen javul és így a felújítás
pótlólagos táfotďításából a jövőbeĺ gazdasági előnyök szźrmaznak; felújítás a korszęrű-
sítés is, ha az a korszerĹĺ technika a|kalmazásáva| ataryyi eszkoz, vagyonelem egyes ľé-
szeinek az eređetitol eltérő megoldásáva| vagy kicseréléséve| a ttĺrgyi eszkoz uzembiz-
tonságát, teljesítőképességét, haszná|hatőságát vagy gazdaságosságát növe|i; a tárgyi
eszkoń. akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen e|végzett kaľbantaľ-
tás mellett a targyi eszkoz oly mértékben elhasználódott (szetkezeti elemei elöreged-
tek)' amely elhasználódottság már a ľendeltetésszetuhasznáIatotveszéIyezteti; nem fel-
újítás azelmaradt és felhalmoződőkarbarfiaľtás egyidőben való e|végzése, függetlenĹil a
kĺi ltsé gek nagy ságátőI.

A szerződés táľgya

1. Az onkoľmányzatingyenes haszná|atbaadjaaz l. sz. melléklet szerint felsorolt' aHaszná|ő
éital máĺ korábban is közfeladat ellátása cé|jábőI haszĺá|t ingatlanokat. A haszĺźllatba adott
tęľmészetbeni fekvését' |tľsz.-t, alapteľĹiletét, valamint a vagyonkataszteri értékét az I. sz. me|-
léklet tarta|mazza.

2. AHasznáIő fę|adatę|Iźiásáĺa szolgáló vagyonnal való használati jogot az onkoľmźĺnyzatva-
gyonáľól, a vagyontźrgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaľól szóló mindenkori hatályos
ĺlnkoľmanyzati rcnde|etben szabáIyozott módon és feltételekkel a HasznáIő gyakorolja. Ennek
során aHasznáIő a vagyonelęmekęt a szęrződési előírásoknak és a fulajdonosi ľendelkezésęk-
nek, valamint az onkormĺínyzat és a Haszntiő közĺitt 2015. március 05. napján létrejött köz-
szolgáItatási szerzőďésben (a továbbiakban: közszolgá|tatási szerződés) meghatfuozott haszno-
sítás i célnak me gfel e l ő en kĺj zfeladat e|Itúásár a hasznáIj a.

3. A HasznáIő a kozszo|gáLtatási szerződésben meghatáĺozott céloknak megfelelően köteles
műkĺidni és tevékeny ségét v égezni.

4. A Hasznźiő a kozszolgáltatási szeľződésben
vékenységet csak olyan módon és mértékben
közfe|adat e|Ittását.

meghattnozott kĺjzfeladatokon kívüli egyéb te-
Iáthat el, hogy az ÍIe veszéLyeńesse az źńađott

5. Az onkormanyzat az ingatlan-nyilvántartásban 35}86lt Í.rsz. alatt felvett, Budapest VIII.
kerület Mátyás tér 15. szám a|atti ingatlan vonatkozásélban aYfuosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság 98912012. (VIII.1) számuhatározata értelmében lefolyatott tęlekalakítás kcjvetkezté-
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ben egyesitett 35094 hľsz. Homok u. 7. szám a|atti 525 m2 ingatlant, és az ingatlan-
nyilvántaľtásban 35315 lltsz. a|att felvett, Budapest, Dankó u. 18. szárn a|atti ĺinkormĺínyzati
tulajdonú ingatlant a lakosság védelme érdekében akatasztrőfavédelemľől és a hozzá kapcso-
lódó egyes törvények módosításĺáľól szóló 20||. évi CXXVIII. tĺirvényben szabźt|yozott ve-
széIyhelyzet esetén téľítésmentesen hasznźl|hatja. A veszélyhelyzet fennállásĺáró|, az igénybevé-
tel módjáľól, időtartamáról Felek külön megállapodásban állapodnak meg.

Felek jogai és kiitelezettségeĺ

6. Rendelteté s szerú hasznźtlat

a. A Használő a haszná|at táĺgyźlt képezo vagyonelemeket kizźrő|ag a kozszo|gáIati szer-
ződésben megjelölt feladatainak e||átására, valamint e kĺjzfeladatai e|Iźtásźnak biztosĹ
tását nem veszéIyeztető módon vtů|a|kozási tevékenységére a jelen szęrződésben szabá-
Iy ozott m ó đon haszná|hatj a.

b. A Használo hasznźiati joga az iĺgat|an' rendeltetésszeru haszná|attlhoz szÍikséges va-
gyontar gyak ingyene s hasznáIatára i s kiterj ed.

c. A Használó feladatainak e||átásat szo|gá|ő ingatlan, valamint az ingatIan rendeltętéssze-
ruhasznáIatához szĹikséges ingó vagyont a szeruođés időtaľtama alatt nem idegenítheti
el, nem terhelheti meg, használt vagyont biztosítékul nem adhatja, a vagyonon osztott
tulaj dont nem létesíthet.

d. Az onkormányzathozzájáru| a|lhoz, hogy a HasznáIő az ingat|anok címét, székhelye-
ként, telephelyként bejegyeztethesse, azt levelezésében feltiintesse és eze|łe haľmadik
személynekazáLtalatörténthasznźiatíđőtartarnfuaengedélýadjon,

e. AHaszntiő ktjteles ahasznźiatábaĺ źlIő vagyont a központi berendezésekkel és felsze-
ľelésekkel egyiitt rendeltetésszeľúen, akozvagyont használó személýől elvárható gon-
dossággal, hatékonyan, energiatakaľékosan és költségtakaľékosan, az épi|et esetIeges
házkeĺdjének, a vagyonľa vonatkozőbińonsági előírások betaľtásával, mások jogainak
és toľvényes érdekeinek sérelme nélkül hasznźini.

f. Amennyiben aHasználó a vagyont nem rendeltetésszerűenhaszĺá|ja vagy rongálja, kö-
teles az okozott kĺáľt 30 napon be|u| azonkormĺányzat számára megtéríteni.

g. A szetzođés időtaľtama alaŕt aHaszná|ő felęlős az ingat|annal kapcsolatos, a tűzvédel-
mi, munkavédelmi és környezetvédelmi töľvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabá|y-

okban foglaltak betartásáért és betaľtatásáért, aHasznźůő megtérítési felelősséggel taĺto-
zik az onkormanyzat felé, amennyiben ezęn szabá|yokmegszegésľe kerülnek és kár ke-
letkezik.

h. AHaszĺáIő az iĺgatlanbarlriasztőrendszert, telefonos és szźlmitőgépeshá|őzatot építhet
ki emęletek összekötésével együtt. A távkoz|ési szolgáltatőva| aHasznáIő az onkor-
máĺyzattő| függetlenül jogosult a saját nevére távközlési vonalat beköttetni és üzemel-
tetni jelentősebb károsodás nélkül. EzeIcőI előzetesen köteles az onkormźnyzatot irás-
bantt$ékońatní.

i. A Használó jogosult azingatIant saját berendezésęivęl ellátni, e berendezések fęlett sza-
badon rendelkezhet, azonbarl a szerződés megszűnése esetén ezeket akkoľ szźi|ithatja
el, amennyiben a Ptk. szabályai szerint nem minősülnek alkotórésznek, tartozéknak és
az erędeti állapotot saját kĺiltségén helyľeállítja.
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j. Az onkoľmányzat az ingatlaĺban lévő, aHasznáIő tulajdonát képezó vagyontźtrgyakért
felelősséget nem váIIa|, mindazoná|tal Fęlęk rogzítLk' hogy a HasznáIő e vagyontiár-
gyakľa biztosítást köthet.

7 . HasznáIat feltételei

a. A használatba adott vagyont aHaszná|őhasznéija.

b. A Használő ahasználat soľán gondoskodík az iĺgatlan ľendeltetésének megfelelő hasz-
ĺáIatźrő|, valamint a hatályos trizvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások sze-
ľint töľténő tizemeltetéséről, karbantartásárőI.

c. A hasznáIat során a Hasznźiő k<jteles gondoskodni a vagyonelem állagmegóvásálrőI,
karbantartásaról, azingatlaĺlban levő központi beľendezések, az ezekhęz csatlakozó ve-
zetékľendszerck munkaképes állapotríľó| és az átvételkori állapotnak megfelelő szinten
tartásarő|.

d. AHasznáIő k<jtelęs gondoskodni a használatba adott ingatlan vagyonvédelméről.

e. Az onkoľmźnyzatkötęles ellátni a jogszabá|y alapjźnahaszná|atbaadőtterhelő minden
olyan feladatot, amely al:lhoz szĹikséges, hogy az ingatlanban a Felek által kötĺjtt kĺjz-
szol'gźlltatási szeruődésben meghatźrozott feladatok folyamatos, megfelelő színvonalon
töľténő ęllátásának feltételei biztosítottak legyenek.

f. Felek megállapođnak abban, hogy az ingatlan ľendeltetésszerű hasznźiata érdekében źi-
alakítási munkákat végezhetnek kültin megállapodás a|apjźn, amely kitér a költségek
viselésére.

g. AHaszná|ó minden, ahaszná|attal kapcsolatos lényeges változásról haladéktalanul, de
legkésőbb 5 munkanapon belül írásban értesíti az onkoľmányzatot. A Használó az in-
gatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott káľľól haladéktalanul írásban értesíti az
onkormanyzatot, amely kĺjteles tűrni a veszély ę|hárításavagy a kĺáľ k<jvetkezményei-
nek elharítása érdekében szükséges intézkedések megtételét.

8. Tulajdonosi ellenőrzés

Az onkormáĺyzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommaI, akozszolgáltatási szeľző-
désben foglalt feladatellátás zavatása nélkül, előzetes éľtesítés a|apján ahaszná|atba adott ingó
és ingatlanvagyon tekintetében e||ęnőrzi az cjnkormźnyzati vagyon ľendeltetésszerúhasznźiatát.

9. Költségek viselése

9.1. A HasznáIő székhelyként és telephelyként hasznźit önkormĺĺnyzati fiLajdonú helyiségek,
ingatlanok vonatkozás ában ahaszntlatba adó onkoľm ányzat ťlnanszírozásába tartoző kiadások:

a. nagy karbantartás
b. felújítás.

9.2. A Haszná|ő á|tal székhelyként és telephelyként hasznáIt ĺinkormĺínyzati tulajdonú
helyiségek, ingatlanok vonatkozásźtban aHasznáIő ťlnanszírozásábatartoző kiadások:

a. gázenergia-szo|gáLtatźls díja,
b. villamos eneľgia-szoIgéůtatás díja,
c. távhő-és melegvíz-szolgá|tatás díja,
d. víz-és csatornadíj,

nem adatátviteli célú távközlési szerzőđések alapdíjai (telefon, telefax, telex)
internet díja,

g. egyéb a hasznźiat során felmerült kiadások: szemétszáIlítás, kéményseprés, rovaľ-és
rágcsáIőirtás, veszélyes hulladék kezelése, miĺkĺidtetéssel kapcsolatos levelezés,

e.

f.
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hÍzvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások, tisztítőszerck, munkaruha
biztosítása, épület őrzési, takarítási díj' kéményseprői díj, egyéb a hasznáIatta|
kapcsolatban felmeriilő költség,
karbarfiartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltętési, működtetési feladatokhoz
kapcsolódó díj,
e gyéb, az önkoľm ćny zat ťĺĺanszír o zási kĺirébe ĺem tartozó kiadás.

Beszámolásio nyilvántaľtásio adatszo|gáltatási kiitelezettség

10. A HasznáLő vá||alja, hogy az önkoľmanyzat blJajđonában á|Iő haszná|atba vett ingó és
ingatlan vagyonľa vonatkozóan a hasznáIat tekintetében taľgyévet követő hónap végéig
rendszeresen beszámol, valamint nyilatkozik, hogy e vagyonelemekľől külĺjn nyilvĺíntartást
vezet, illetve teljesíti e vagyonelemekkel kapcsolatos biíľminemű adatszolgtůtatást.

A szerződés megszíĺnése

1 1. A szerződést Felek határozat|an időtartamra kötik. Jelen szeruődés hatálya kiteľjed a szer
zódés a|áítását megeLozőenhasznáIt vagyonelemekre is. A szeruőđés megsziĺnik, ha a haszĺá-
latba adott ingatlanok mindegyikében megsztnik akozfę|ađat ellátása. A szęrzőďés az éľintett
ingatlaĺľa vonatkozóan szűnik meg, ha az ađott ingatlan esetében a közfeladat e||átása megsztĺ.
nik. A rendkívĹĺli felmondási jogát bĺĺľmelyik fel, a másik fél súlyos szetződésszegése esetén
gyakoľolhatja.

12. A szerzóđést báľmely fél a másik fé|hezintézett írásbeli foľmában, inđoklás nélktil 60 na-
pos hatĺíľidő tlizése mellett felmondhatja.

13. Amennyiben a szęrzőđést a Használó egyoldalúan meg kívanja sziintetni, kötelęs az ingat-
lan és ingóságok átadásának lebonyolításanak időrendjét előzetesen az ÖnkormányzatlaI egyez-
tetni.

14. AHaszĺź/rőhaszná|atíjoga megszűnése esetén - az onkormtnyzat eltérő írásbeli nyilatko-
zatakívételévęl _ a megszűnés napjától szźlmított 15 napon belül kĺjteles az ingatlant kiiiríteni
és ań.tisńa, rendeltetésszeruhaszná|atra alkalmas állapotban az onkormányzat részére vissza-
adni.

Egyéb ľendelkezések

15. Jęlen szerzođés20I6.januĺáľ 01. napjától hatályos, és a Felek határozat|arl időre kötik.

16. Kapcsotattaľtók kijelölése: Felęk a mfüödtetési feladatok, illetve ahaszná|at onkormanyzat
źLltaltorténő ęI|enőrzése során kapcsolattaľtóként az alábbí személyeket jelölik meg:

onkoľmanyzatrészétő|:Gazdtikodásiiigyosztá'|yvezető

Elérhető sé g : gazdalko das @ ozsefu aĺo s. hu

HasznáIőtészérő|:KovácsBarbaraIgazgatősźlgelnöke

Elérhetőség: barbaľa.kovacs@kn.hu

17. A kapcsolattaľtók személyében bekövetkezó vá|tozásrőI Felek egymást íľásban értesítik.

18. Felek megállapodnak abban, hogy a Felek kozott, a 2015. december 31 . napjával megsztin-
tetett vagyonkezelési szerződésekből fakadő, a HasznáIő á|ta| megkötött jogviszonyokat jog-
folytono snak tekintik.

19. Felek megállapodnak abban, hogy a szerzoďésbőI aďődő,vagy azza| kapcsolatban felmerülő
vitĺíkat v agy nézetkül önb sé geket tfu gy a|ás ok útj án rendezik.

h.
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20. Jelen szerzóđés a Felek kĺlzĺitt 2015. mĺĺrcius 05. napján kötött kozszoIgáItatćtsi szeruőđés
mellékletét képezi.

2l. Felek azingatlaĺok valamint azingatlanľendeltetésszeruhaszná|atźłloz szĹikséges vagyon-
targyak átadása soľán źLtadás-źÍvéteLi jegyzókönyvet vesznek fel, mely jelen szeruődés elvá-
|asńhatatlan melléke ltét kép ezí.

Szeľzoďő Felek a szerződést egyiittesęn elolvasták, és a kĺizös éľtelmezést követően, mint aka-
ratukkalmindenbenmegegyezőt,cégszeruena|źńrtźlk.

A szerzođés 9 oldalbóI á||, 7 megegyező példányban készült, (a péIdarry Használőt,3 példány
pedig az onkormáĺyzatotilleti) és elválaszthatatlantészétképezi azingatlarlok - fordulónapi -

leltári vagyonj e gy zékei.

Kelt: Budapest, 2015. november ...

dr. Kocsĺs ľ'Iáté polgármester Kovács Barbaľa
Budapest Főváľ.os VIII. keľület Jó'zsefvá- igazgatőság e|niike

ľosi Onkoľmánvzat JK NZľt.

Fedezet:

pénzugy í ellenj e gyzés :

Paľis Gyul źné pénzugyi ngy osztá|yv ezeto

j ogi szempontból ellenj egyzem:

Danada-Rimán Edina jegyzo nevében

és megbízásából

dr. Mészźlr Eľika a|jegyző
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2. 1083 Budapest, Szigony u. 16./b 36I28lIlN3 hĺsz. 390 m2 7580 eFt

3. 1085 Budapest, Hoľánszky u. 13. 366|5 Ilrsz. 726 m2 824330 eFt

4. 1086 Budapest, Dankó u. 18. 35315 |tsz. 2846 m2 |17465 eFt

5. 1085 Budapest, József kľt.59-6|. 36780l0lNI2 Łlrsz. 264 m2 11997 eFt

6. 1085 Budapest, Józsefkľt,70.fe.3. 36645l0lNI9 hľsz. 250 m2 27065 eFt

7. 1085 Budapest, József krt . ]0. fsn". 4. 36645l0lN|7 llrsz. 78 m2 8447 eFt

8. 1085 Budapest, József krt.70. fszt. 5. 36645l0lNI8 hľsz. 158 m2 24240 ęFt

9. 1085 Budapest, József kľt. 68. 35643l0lV1 hĺsz. |20 m2 4639 eFt

10. 1085 Budapest, József kľt. 68. 35643l0lV2 ltĺsz. 76 m2 2938 eEt

11. 1082Budapest' Harminckettesek teręZ.fszt.2. 35635l0lN35 hĺsz. 37 m2 1841 eFt


