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Budapest J őzsefv álľosÍ onko rmányzat
Képviselő.testület e szämára

Tisztelet Képviselő.testĺilet!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése
A. A Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat (továbbiakban:

onkormanyzat) ĺinként vállalt fe|ađate||átás érdekéb eĺ gazdasźtgi tĺáľsaság ot a|apított
Józsęfuaľosi Gyermekek Üdtiltetésééľt Kcizhasznú Nonprofit Koľlátolt Felelősségű
Taľsaság (a továbbiakban: ĺócypnv) néven. A róoyBnľ'ĺ feladata az
onkormányzat fenntartásźlbanT*99g 

:Łlaťási-nevelési intézmények tanulóinak ęrdei
i:.r-i,' -' I
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgiĺľmester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2075. decembeľ 03. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat łinkormányzati tutajdonú gazdasági táľsaságokat érintő tulajdonosi
d ii ntés ek meghozata|ár a

A napirendet nyílt iiIésen kell targyalni, a döntés elfogadásához minősíteÍt szavazattöbbség
sztikséges.

ErorÉszÍroszBRvpzprlpcysÉc:JozspľvÁRoslGyBRlvĺere
NoNpRoplľ Kr.r., Jozser.v.łRos KÖzszroNsÁcÁÉnľ És KÖzrlszľ,łsÁcÁÉnr SzoloÁI.ľłro
EcyszBľĺÉI.yľs NoNpRoľIr kT' JózsnľvÁnos KozossÉcplÉąr Noxpnor'lľ ZRT.,
GłzoÁlropÁsl ÜcyoszrÁly {/ "/^ ^/
KÉszÍrprľp: Bozslr IsľvÁN Ücxłffiíro,.tIs IsrvÁN ÜcyvBzBľo, KovÁcs BeRsłRA
Ic,łzc'q'rosłcElNÖrp, DR. KrcsrpvĺÉľl LnsztoÜcyoszľÁryvuzpro-HELYETTEs l

PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉNypI,ńĺeľ,ĺ lcÉNyBl., IcezoLÁs: aź u,Í..- k ĺ . ) ,a. 7.6 ł 6. a.tt
Jocl roNľRol-l-: L .%-
B erpRĺp szľÉ snľ łlr"e.lI'ĺł s .

DłNeoł-RIuÁNEorľ,ł
iE;cvzo

ľłnľQ6 rÁvolLÉľÉspN// ./r- .u -(-/?r./La%
on. MÉszÁRERlrł

ĺl-ĺpcyzo
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x ,/

Emberi Eľőforľás BlzottságvéIeményezi x

Határ ozati javaslat a bizoÍtság számtr a:

A Városgazdálkodási és Pénzngyi BízottságlEmberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a
Képviselő-testĹiletnek az előterjesnés megtérgy a|ását.



iskola jellegű tuľnusokban tĺjľténő táborcńatása Magyaľkúton, valamint
Káptalanfiireden, hétvégi csopoľtos kirĺíndulások fogadása, ajózsefuarosi intézmények
köztisztviselőinek' kozakalmazottainak családi üdültetése.

Az üdültetés-szervezéssel kapcsolatos feladatokat a Képviselő-testtilet |6812014.

(VIII.27.) szźlmu hatéĺrozatźnak 5. pontja szerint a Józsefváĺosi Közösségi Házak
Nonprofit Kft. látja e| 2014. október 01. napjától, melynek indoka az egységes

feladatellátás volt.

A Képviselő-testiilet a kulturális-k<jzműve1ődési, oktatási, és szociális ĺinkoľmányzati
feladatok egységes szeľvezetben történő ę|Iátása érdekében a 43120|5. (II.19.) számu
hatfuozatában úgy dcjntött, hogy a JóHír Józsefürírosi Média, Rendezvény és Galéria
Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: logÍR NKft.) és a Józsefuaľosi Közösségi
Hźzak Nonpľofit Kft. 2015. augusztus I. napjźxal olvadjon össze, és záľtkörűen
mfüödő nonprofit részvénýźlrsaság formában mfüodjön tovább Józsefváros
Közĺisségeiért Nonpro ťĺt Zártkilrűen Működő Részvénytársaság néven.

B. A Józsefuaĺos Közbiĺonságáért és Koztísztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonprofit Koľliítolt Felelősségű Tĺĺrsaság (a továbbiakban: JKKSZ NKft.) az
onkormányzat Képviselő-testiilete áIta| a 2212008. (I.16.) számu hatźrozatÍa|
létrehozott, 100%-os önkoľmanyzati tu|ajđonban álló gazđasági taľsaság, amelynek
célja Józsefuaľos lakói, itt dolgozói, illetve ezek szewezeteí, a vállalkozók és

szervezeteik részére a ktjzrend éskozbinonság védelme biztosítása'

C. A Józsefuáľos Kĺjzösségeiért Nonprofit Zrt. (a továbbiakban JK NZrt.), az
onkoľmiĺnyzat 100%-os fulajdonában á||ő, szociális, kuIturális, és oktatási
ĺinkormányzati feladatokat ellátó gazdasági társaság, amely a Képviselő-testiilet
|00l20I5. (IV.16.) szánrúhatáľozatźlban meghozott alapítói döntéssel a Józsefuĺárosi

Ktĺzösségi HázakNonprofĺt Kft. és a ĺóHÍnNKft. összeolvadása révén jĺitt létre.

A JK NZrt. 20|5. augusztus 01' napjával történő megalakulásával lehetővé vźit a kulturális-
kĺjzművelődési, oktatási, és szociális ĺinkormányzati feladatok egységes szervezetben történő

e||átása, amelyre tekintettel indokolt a ĺócyBRlĺ, valamint a JKKSZ NKft. beolvadása a JK
NZľt. által jelenleg biztosított cjnkoľmźnyzati feladatokat ellátó humán holding szervęzęt
keretei közé.

A Polgári töľvénykönyvről szólő 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:136. $

éľtelmében gazdasági tarsaság más gazdasági tĺíľsasággal, valamint szövetkezettel és

egyesiiléssel egyesiilhet, arlelyhez az a|ábbi döntések meghozatala szfüséges.

1. Első lépésben a Képviselő-testülętnek tulajdonosi jogktiľben a lócypnv-nek, valamint a

JKKSZ NKft.-nek a JK NZrt.-be tĺjľténő beolvadásaľól sztikséses döntenie.

A döntéshoző szerv 2015. decembeľ 03. napjrín a ĺócypRlĺ, a JKKSZ NKft. és a JK
NZrt. ügyvezetésének - az előterjesztés mellékletét képező felügyelőbizottságok á|ta|

véleményezett _ előterjesztése alapján dönt a 2016' augusztus 01. napi hatáI|yal történő
j ogutódlás és beolvadá s tár gy źtban.



A Tisztelt Képviselő-testĺilet meghatáĺozza avagyonméľleg-tervezetek fordulónapjat, dönt
a független kĺinywizsgáIő személyérol, megbizza az ugyvezetéseket az egyesülési tervek
és a létesítő okirat-tervezet ęIkészítésével. Az egyesülési tervek taĺta|mazzźk az egyesülési
szerződést, a tarsaságok zźrő mérlegét, a vagyoÍrmérleg- és vagyonleltaľ-tervezeteket,
valamint a jogutód jogi szeméIy jegyzett tőkéjét, nyitó mérlegét. Dĺlnt aľľól, hogy a
beolvadó ĺócygnľĺ és JI(KSZ NKft. mekkora vagyoni hozzájáruIással kíván a jogutód
j ogi szeméLy tagsává válni.

A dĺintést követően a fliggetlen könywizsgá|ő a hatályos magyar számviteli ttirvény
előírásaival tisszhangban elkészíti a vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltaľ-
tervezeteket. Az egyesülő tiíľsaságok vagyonmérleg-teľvezeteként a számviteli t<ĺrvény

szerinti beszámoló mérlege kerül elfogadásra, melynek fordulónapj a 2015. december 31.

napja. Az egyes jogi személyek átalakulásaról, egyesülésétőI, szétvá|ásaról szőIő 2013. évi
CL)O(VI. torvény 4.$ (3) bekezdése aLapjźn a szźlrĺwiteli törvény szeľinti beszámoló
mérlege abban az esetben fogadható el, ha annak fordulónapj a az źńalakulásľól való
végleges d<jntés időpontját legfeljebb 6 hőnappal e|óne meg, és ha a jogi szeméIy az
átéľtékelés lehetősésével nem él.

Az ę|készült vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltĺíľ-tervezeteket a JóGYERM, a
JKKSZ NKft., illetve a JK NZľt. felügyelőbizottságaí ellenőrzik.

Ezt k<jvetően a Tisztelt Képviselő-testĹiletnek a beolvadásľól véglegesen döntő határozata
szfüséges az egyesülési tervek, a vagyonmérleg-tervezetęk és vagyonleltaľ-tervezetek,
valamint az átvevó jogi személy létesítő okirat-tervezet módosításanak elfogadásahoz. Az
átalakulás befejezését jelentő végleges döntést legkésőbb 2016. május 01. napjáig kell
meghozni.

4. A JK NZrt. a|apszabáIyának a|áírźtsát követő 8 napon belül annak Cégközlönyben való
kozzétételét kell kezđeményezni két egymást követő lapszámban, amelynek tarta|mazĺia
kell a hitelezőknek szóló felhívást. A hitelezők tészére nyitva á|Iő 30 napos hataridt|letęlte
után az ügyvezetés nyi|atkozatot tesz.

5. Az átalakulásról szóló végleges đĺjntés meghozatalát követő 15 napon belul az átalakulással
érintett tĺíľsaságok ügyvezetése tájékoztatja a munkavá||a|ői érdekképviseletet az a|apítői
dĺintésrő1.

6. A jogi képviselet a szfüséges cégjogi intézkedéseket megtéve, a törvényi szabá|yozásnak
megfelelő iratokat benyuj tj a a Cégbírós ág részér e.

7. A beolvadás tényének cégjogi bejegyzését kĺivető 90 napon beliil mind a jogelőd jogi
személyekĺe, mind a jogutód jogi személyre vonatkozőan a jogi személy á|ta| az átalakulás
időpontjaként meghatźrozottnappal végleges vagyonmérleget kell készíteni.

a
J.



A2016. auguszhls 01. napi hatá||yal történő cég beolvadás tényéľe, és ezzel a kulturális-
kĺlzművelődési, oktatási, és szociális ĺjnkoľmányzati feladatok egységes szervęzetben történő
ę||źtására, valamint a feladatok tLtadás-átvételének titemezésére tekintettel javasoljuk a
Józsefuaľosi Gyermekek Üdtiltetésééľt K<izhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségrí Tĺĺĺsaság
ügyvezetése tészéte 15,27 Í7ł, 1.058.058,- forint vagyonkatasztei értékiĺ irodahęlyiség
haszná|atźnak ingyenes biztosítását a Budapęst VIII. keľület, Baľoss utca 63-67. sztlm a|atti
cinkoľmányzati tulaj donú ingatlan tekintetében.

II. A beteľjesztés indoka

A Józsefuáľosi Gyeľmekek Üdtiltetéséén KozÁaszĺu Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Taľsaság, valamint a Józsefuáľos Kozbiztonságáért és Köztisztasźąáért Szo|gá|tató
Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségtĺ Taľsaság jogutóddal töľténő megszĹintetése,

valamint a beolvadás, mint alapitői dĺintés a legfőbb szeÍv, a Képviselő-testiilet döntését
igényli.

III. A döntés céljao pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a humánszolgáltatások szervezésével kapcsolatos ĺjnkormányzati feladatok
ellátásanak centtalizá|t megvalósítása, valamint mindezen feladatok zavarta|an ellátásának
biĺosítása éľdekében egy egységes szeľvezetręndszer kialakítása.

A Józsefuaľosi Gyermekek Üdriltetéséért Kozhasznű Nonprofit Kft. és a Józsefuáros
Közĺisségeién Nonpľoťft Zrt, valamint a Jőzsefvátos Ktizbiztonságáért és Köztisaaságáért
Szolgáltató Egyszemélyes Nonpľofit Kft. és a Józsefuaľos Köz<isségeiért Nonproťlt Zrt.,
közĺjtt létrejövő beolvadással kapcsolatos, 2015. december 31-i fordulónapi, a hatályos
magyat számviteli törvény ęlőírásaival ĺisszhangban elkészített vagyonmérleg-teľvezeteknek,
valamint a végleges vagyonméľlegeknek a könywizsgáIattra és alľól könywizsgálói
vélemény kibocsátásara biztosított 980.000,- Ft + ÁFA ĺisszegű megbízási díj fedęzetére
előzetes kötelezettségvállalás szfüséges 2016, évre az önkormányzati sĄát adóbevételek
teľhéľe.

A beolvadással kapcsolatos jogi dokumentumok elkészítése az étintett önkormĺányzati
tulajdonban á||ő gazdáIkodó szervezetękjogi képviseletének fe|adata, amely többletfedezętet
nem igényel.

IV. Jogszabályi ľendelkezések

A Képviselő-testület döntése a Polgári Törvénykönyvről sző|ő 2013. évi V. tĺirvény 3:41. $

(1) bekezdésén, az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséro|, szétvźtlásaľól szóló
2013. évi CLXXVI.tv.2. $, 12-16. $, valamint aMagyarországhelyi önkormźnyzatfuól szóló
201I. évi. CLXXXIX. tv. 107. $-án alapul.

Fentieknek megfelelően kérem a Képviselő-testület döntését.



H.ł.rÁnoza.Tl JAvAsLAT

I. A Képviselő.testůilet, mÍnt a Jőzsefválľosi Gyeľmekek Üdĺĺltetésoéľt Kłizhasznú
NonproÍit Kft. és ̂

 
Józsefváľos Ktiziisségeiéľt Nonprofit Zrt. egyszemélyes

tulajdonosa, alapítói jogkłiľében úgy dtint' hory

1. a Jőzsefvárosi Gyermekek Üdtiltetésééľt Kozhaszní Nonpľofit Kft. 2016. augusztus
01. nappal jogutódlással megsziĺnjön, és beolvadjon a Jőzsęfváĺos Köztjsségeiért
Nonprofit Zrt.-be.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatráľidő: 20|5. december 03.

2. A Józsefuáros Közösségeiéĺt Nonprofit Zrt. alaptőkéje nem emelkedik meg a
Józsefuarosi Gyeľmekek Üdtiltetésééľt Közhasznú Nonproťrt Kft. törzstőkéjével, így a
Zrt. aLaptőkéje a beolvadást kĺjvetően 5.000 e Ft.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuiđő: 2015. december 03.

3. a hatźrozat 1. pontjában említett beolvadáshoz szfüséges vagyonmérleg-tervezetek
forđulónapj a 2015. decembeľ 3 1.

Felelős: polglíľmester
Hatfuidő: 2015. decembeľ 03.

4. felkéri a beolvadással éľintett taĺsaságok ügyvezetését az egyesülési terv elkészítésére,
amely tarta|mazza a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltźr-tervezeteket,
valamint a jogutódjogi személy létęsítő okirat módosításának tęrvęzetét. Továbbá
megbizza a beolvadással érintett taľsaságok vezetó tisztségviselőit, hogy egymással
egyiittmúködve a vagyonmérleg és vagyonleltár-tervezeteket, valamint az egyesülési
döntés meghozatalźůloz szükséges egyéb _ jogszabźiy źital meghatźrozott vagy a
legfőbb szeľvek źitaI e|oírt- okiratokat, valamint az egyesülési szerződést készítsék el.

Felelős: Józsęfuarosi Gyermekek Üdriltetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetóje,
a J ő zs efv áĺo s K<j zö s s é geíért Nonpro fit Zrt. Igazgató s ág elnöke
Hatĺíridő: a Képviselő-testület beolvadással kapcsolatban e|oírt 2. dĺjntését megelőzoen

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Üryosztá|y, Pénzůigyi
Ügyosztály, Jĺĺzsefoáľosi Gyeľmekek tjdüftetésééľt Kiizhasznú Nonpľofit Kft., t
Jĺízsefváros Kiizłisségeiért Nonp r oťlt Zrt.

il. A Képviselő-testiilet, mint a Józsefváros Közbiztonságáéľt és Kiiztisztaságáéľt
Szolgáltató Egyszemélyes NonpľoÍit Kft. és a Józsefuáľos Kiiztisségeiéľt Nonprofit
Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, a|apítőijogkiirében úgy dtint' hogy

1. a Józsefuáros Kĺizbiztonságáért és Köztisztaságáért SzolgáItatő Egyszemélyes
Nonprof,rt Kft 2016. augusztus 01. nappal jogutódlással megsziĺnjĺin, és beolvadjon a
J ő zs ęfu ár os Kĺi zö s s é g ei ért Nonpr oťlt Zrt' -b e'



Felelős:
Hataridő:

polgármester
2015. decęmber 03.

2. A Józsefuaĺos Közösségeiéľt Nonproťlt Zrt. alaptőkéje nem emelkedik meg a
Józsefuaĺos Ktjzbiaonságáéľt és Kĺjztisztaságáért Szo|gá|tatő Egyszemélyes Nonprofit
Kft. töľzstőkéjével, így aZrt. alaptőkéje a beolvadást követően 5.000 e Ft.

Felelős: polgiĺľmesteľ
Határidő: 2015. decembęr 03.

3. a határozat 1. pontjában említett beolvadáshoz szfüséges vagyonméľleg-tervezetek
foľdulónapj a 201 5. december 3 1.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuiďő: 2015. december 03.

4. felkéri a beolvadással érintett taĺsaságok iigyvezetését az egyesülési teľv elkészítésére'
amely taĺtalmazza a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltér-tewezeteket,
valamint a jogutódjogi személy létesítő okiľat módosításának tervezetét. Továbbá
megbízza a beolvadással érintett táľsaságok vęzęto tisztségviselőit, hogy egymással
együttmfüödve a vagyonmérleg és vagyonleltár-terv ezeteket, valamint az egyestilési
d<jntés meghozatalához szfüséges egyéb _ jogszabtiy áItaI meghattrozott vagy a
legfőbb szeľvek á|tal e|őirt- okiľatokat, valamint az egyesülésí szeruł5dést készítsék el.

Felelős: Józsefuáros Kcjzbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
NonproÍit Kft. ügyvezetője, aJőzsefváĺos Közösségeiért Nonprofit Zrt.Igazgatóság elnöke
Hatfuiďo: a Képviselő-testiilet beolvadással kapcsolatban e|óirt 2. dĺjntését megelőzően

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazdá|kodási tiryosztály, Pénziigyi
ÜgyosztáIy, JőzseÍváros Kłizbiztonságáéľt és Ktiztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonpľofit Koľlátolt Felelősségű Táľsaság, a Józsefváros KłiztisségeÍéľt Nonpľofit Zľt.

III. A Képviselő.testület, mĺnt a Józsefvárosi Gyeľmekek Üdültetéséért Kiizhasznrĺ
Nonpľofit Kft., a Jrízsefuáros Kőzbiztonságáéľt és Ktiztisztaságáért Szolgáltatĺí
Egyszemélyes Nonprofit Kft. és 

^ 
Jĺózsefoáros Ktizösségeiéľt NonproÍit Zrt.

egyszemélyes tulajdonosa, alapítói jogktiľében úgy diint' hogy

1. a Jőzsefvárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznű Nonprofit Kft., a Józsefuaros
Ktizbiztonságáért és Köztisńaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft.
jogutódlással töľténő megszúnése és a Jőzsefváľos Közcisségeiért Nonptofit Zrt.-be
beolvadás tźngyélban a beolvadással kapcsolatos 2015. decembeľ 31-i foľdulónapi, a
hatályos magyar számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített
vagyonmér|eg-tervezeteknek, valamint a végleges vagyonmérlegeknek a
kĺinywizsgźiatźlra és arról kclnywizsgálói vélemények kibocsátására a MB Tax
Consulting Kft.-t (székhely: 1061 Bp., Andrássy tJt 43., Nyilvĺíntaľtásí szám: 002650,
Könywizsgáló: Zsővźtt Beatrix, tagsági ígazolvány szám: 007169) bízza męg
980.000,- Ft + AFA összegben.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 2015. december 03.



2. a) a haténozatl. pontjában foglaltak fedezetére előzetes kötelezettséget váI|aI a
20|6. évi ktiltségvetés terhére önként váIIa| feladatként a helyi adóbevételek terhére.

b) felkéri a polgáľmestert, hogy a hogy a hatźrozatbaĺ foglaltakat a 20|6. évi
költségvetés tervezésnél vegye f,rgyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. decembęr 03.

3. fęlkéri a polgáľmestert a hatátozat 1. pontja szerinti megbízási szeruőđés megkĺitésére.

Felelős: polgáľmester
Hatfuidíĺ: 2016. évi költsésvetés készítése

Iv. A Képvĺselő-testůilet úgy diint' hogy

I. a Jőzsęfuríľosi Gyeľmekek Üdtiltetésééĺt Kĺjzhasznú Nonprof,rt Kft. tészére az
ingatlan-nyilvantaľtásban 35f35 hĺsz.-ú, természetben a Budapest VIII' keľĹilet
Baľoss utca 63-67. szám alatti <jnkormźnyzati tulajdonú ingatlan meghatźrozott 15,27
m2 iľodahelyiségét kiil<jn haszná|ati megállapodásban rogzített feltételek szeľint
hattrozatIanidőreingyeneshasználatábaaďja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. decembeľ 03.

2. felkérí a po|gármesteľt a hatáĺozat 1. pontja szeľinti a hatáľozat mellékletét képezo
hasznáIati me gá1l ap o d ás a|tńr ź.sát a.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 20|5. december 10.

A diĺntés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi
Ügyosztály, Józsefváľosi Gyeľmekek Üdüftetésééľt Kiizhasznrĺ Nonpľofit Kft.'
Józsefuáľos Ktizbiztonságáért és Kiiztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonpľofit
Koľlátolt Felelősségiĺ Táľsaság, a Józsefváľos Közösségeĺért Nonpľofit Zľt.

Budapest, 2015. november 24.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábĺó|
t - /) ..'\I //r- , ,/ ./Á- fuk4? %.ź/

dr.iľl4észár Erika /a|jegyző .j'..,i,i'.'ij,.i 
v lu



HASZNÁLATI SZERZouÉs

amely létrejött egyrésztóI a
Bu dapest Főváros VIII. kerĺilet Józs efváľosi Onko rmányzat
székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester
adőszáma: | 57 3 57 I 5 -2-42
totzsszám..735715
statisztikai szttm: 1 57 3 57 I 5 -841 I -321 -01
pénzforgalmi számlas zźlma: 1 04033 87-00028570-00000000
(a továbbiakban : Onkoľ mány zat),

másľészről a

Jĺózsefoárosi Gyermetet Üaĺiltetéséért Ktizhasznú Nonprofit Kft.
székhelye: f62I Yeroce, orgonás u. 7'
cégsegyzékszźtĺrl: 1 3 09 I29 657
adő száma: 2| 3 6 49 3 2 -2 - I 3

képviseli: Kis István iigyvezető
(a továbbiakban: Használó)
egyĹittesen Felek k<iztitt jĺitt |étrę az alábbi feltételekkel, a megjel<ilt helyen és napon:

Előzmények

A Képviselő-testiilet ....12015. (X[.03.) szźlmíhatáĺozatában dĺjntött a Jőzsefvárosi Gyerme-
kek Üdtiltetéséért KozhasznűNonprofit Kft. Józsefuárosi Kĺjzösségeiért Nonprofit Ztt.-be tor
ténő beolvadásáľól.

Fenti dĺlntéssel lehetővé vá|t a kulturális-közművelődési, oktatási, és szociális ĺjnkoľmányzaÍí
fel adatok e gys é ges szerv ezetb en töľténő e||źtźsa,

Felek rogzítik, hogy a képviselő-testĹileti hatétrozat értelmében 2016. augusztus 01. napi hatá|y-

lyal ttĺĺténő cég beolvadás tényére, és ezze| a kulturális-közmtĺvelődési, oktatási, és szociális
ĺinkormanyzatí fe|adatok egységes szervezetben tĺjľténő e||źúásźtra, valamint a feladatok átadźs-

átvételének útemezésére tekintęttel indokolt a Jőzsefvźrosi Gyermekek Üdiittetéséért Kozhasz-
nú Nonprofit Korlátolt Felelősségrĺ Társaság ügyvezetése részére irodahelyiséghasznáIatáĺak
ingyenes biztosítása a Budapest VIII. keľület Baross lÍca 63-67. szźtm alatti önkormáĺyzati
tulaj đonú ingatlan tekintetében.

Fentiekľe tekintettel a szeruođés tárgyźiképező vagyonelemek ingyenes haszná|atának és mű-
kcjdtętésének részletes szabttlyaít a Felek az alźhbiak szerint áI|apít1ákmeg.

ú)rtellmező ľen d elkez és ek

Je len me gál lapo dás a|kalmazásáb an:
a, haszĺáIat: atérgyi eszkoz, vagyonelem hasznźůata,mfüödtetése és fenntaľtása;
b. karbaĺtartás: a használatban |évő tárgyi eszkoz, vagyonelemek folyamatos, zavartaIart,

biztonságos üzemeltetését szolgá|ő javítási,karbarftartási tevékenység' ideértve a terv-
szerű megelőzőkarbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeľesen visszatéľő na-
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gyobb javítási munkálatok, és mindazon javítási, kaľbantaľtási tevékenységet, amelyet a
rendeltetésszetuhasnlálat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás
ľend szeľes hely r eźi|ítás át ere dmé ny ezi ;

c. nagy karbantartás: az olyan karbaĺÍartási tevékenység, amely azingat|arl, épület szerkę-
zeti elemei me gfel el ő sé gének hely t eáIIítás át eredményezi ;

d. felújítás: az eLhaszĺálódott targyi eszkoz, vagyonelem eredeti źlllaga (kapacitása, Potr-
tossága) he|yreźi|ításźú. szolgáIó, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely
mindenképpen azza|jáľ, hogy az adotí eszkoz élettartama megnövekszik, eredeti mú-
szal<l á,Ilapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaá||, az e|oźi|ított
termékek minősége vagy az adott eszkcizhasznál|ata jelentősen javul és így a felújítás
pótlólagos ráforđításćból a jĺlvőben gazdasági előnytik szfumazrlak; felújítás a korszęríí-
sítés is, ha az a korszeľú technika alka|mazásźxa| ataĺgyí eszkoz, vagyonelem egyes ľé-
szęinek az eredetitől eltéľő megoldásával vagy kicseľélésével a tárgyí eszkoz izembíz-
tonságát, teljesítőképességét, haszná|hatőságat vagy gazdaságosságát n<iveli; a tźrgyí
eszkozt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen e|végzett karbantar-
tás mellett a táĺgyí eszkoz oly mértékben elhasználódott (szeľkezeti elemei elöreged-
tek), amely elhasználódottság már arendeltetésszeľÍí haszná|atotveszéIyezteti; nem fel-
újítás az ę|maradt és felhalmoződőkarbarĺtaľtás egyidőben való elvégzése, függetleniil a
kö lts é gek nagy ságátőI.

A szerződés tárgya

1. Az onkoľmányzat ingyenes haszná|atba adja az ingatlaĺ-nyilvántaľtás szeľint 35235 hĺsz.-
ú, természetben a Budapest VIII. keľiilet Baross utca 63-67. szźlm alatti <jnkormźnyzati tulajdo-
nú, ingatlan, jelen szeruődéshez mellékeltvázrajz szerint meghatátozott |5,27 m2 irodahelyisé-
gét (a továbbiakban : ingatlan).

f. AHaszná|ő feladate||źtásźra szolgáló vagyonnal való használati jogot az onkormźnyzatva-
gyonáľól, a vagyontáľgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló mindenkori hatályos
önkormĺányzatí rcndeletben szabá|yozott módon és feltételekkel a HasznźĺIő gyakorolja. Ennek
során aHaszná|ő a vagyonelemeket a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi ľendelkezések-
nek, valamínt az onkormĺínyzat és aHaszná|ő közĺjtt mindenkor hatályos kozszo|gźitatási szer-
ződésben (a továbbiakban: kozszo|gáItatásí szeruődés) meghatározott hasznosítási célnak meg-
fe l el ő en kö zfel adat e||źtásár a haszĺá|j a.

3. A Haszná|ő a kozszo|gáItattsi szerződésben meghatźtrozott céloknak megfelelően kĺjteles
működni és tevékenységét végezni.

4. AHaszná|ő akozszolgáltatási szerződésben meghatarozottkozfeladatokon kíviili egyéb te-
vékenységet csak olyan módon és mértékbęn láthat el, hogy az ne veszé|yeńesse aZ átaďott
kozfe|adat ęI|átását.

Felek jogai és kiitelezettségei

5. Rendeltetésszenĺ haszná|at

a. AHaszĺá|ő ahaszĺźllat taryyátképező vagyonelemeketkizárőIag akozszolgá|ati szer-
ződésben megjelölt feladatainak eLIátésára, valamint e kozfęIadatai ellátźsáĺak biaosí-
tását nem veszé|yeńető módon vá,Ila|kozási tevékenységére a jelen szerzőďésben szabá-
|y ozott módon hasznéihatj a.
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b. A Hasznźiő hasznétlati joga az iĺgatlan rendeltetésszeru hasznźiatźů:roz sziikséges va-
gyontaľgyak ingyene s haszná|atźlta i s kiteľj ed.

c. AHasznéůó feladatainake|IétźtsźtszolgáLő ingatlan, valamint azíngat|arlľendeltetéssze-
ruhasznźĺIatához sztikséges ingó vagyont a szerzőđés iđőtaĺtama a|att nem idegenítheti
el, nem terhelheti meg, használt vagyont biztosítékul nem adhatja, a Vagyonon osztott
fulaj dont nem létesÍthet.

d. Az onkormźnyzathozzájáru| ahlhoz, hogy a Haszná|ő az íngat|anok címét, székhelye-
ként, telephelyként bejegyeztethesse, azt levelezésében feltiintesse és eze|<re haľmadik
személynekazá|ta|atörténthasznźiatíđótartarnźltaengedélýadjon,

e. A Használó kĺjteles ahaszĺáIatában áIIő vagyont a központi beľendezésekkel és felszę-
relésekkel egyutt rendeltetésszeruen, akozvagyonthasznáIő személýől elvárható gon-
dossággal, hatékonyan, energiatakarékosan és költségtakarékosan, az épilet esetleges
házirenđjének, a vagyonĺa vonatkozobinonsági előírások betartásával' mások jogainak
és tcirvényes éľdekeinek séľelme nélkĹĺl használni.

f. Amennyiben aHasználó a vagyont nem rendeltetésszerĺienhaszĺźijavagy rongźllja, kö-
te|es az okozott káÍt 30 napon beliil az onkoľmanyzat szźtmźra megtéľíteni.

g. A szerződés időtaĺama aIatr. aHaszná|ő fęlelős az íngatlanrlal kapcsolatos, a tĹĺzvédel-
mi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabá|y-
okban foglaltak betartźsáért és betartatásáért, aHaszná|ő megtérítési felelősséggel taľto-
zik az onkormányzat felé, amennyiben ęzeÍ7 szabá|yokmegszegésre keľĹilnek és káľ ke-
letkezik.

h. A Használő az íngatlaĺbanriasztőtendszert, telefonos és számítőgépeshá|őzatot építhet
ki emeletek <jsszekötésével egyutt. A távkĺjzlési szolgáltatőval aHasznźĺIő az onkoľ-
mányzattő| fliggetlentil jogosult a saját nevére távköZlési vonalat beköttetni és üzemęl-
tetni jelentősebb károsodás nélkül. Ezeho| előzetesen kötelęs az Önkormányzatot ítás-
bantźĄékońatni.

i. A Használó jogosult aziĺgat|aĺt saját berendezésęivel ellátni, e beľendezések felett sza-
badon ľendelkezhet, azonban a szerzodés megszűnése esetén ezeket akkor szá||íthatja
el, amennyiben a Ptk. szabá|yai szerint nem minősiilnek alkotórésznek' taĺtozéknak és
az ęrędetí állapotot saját kĺĺltségén helyľeállítja.

j. Az onkoľmányzat azíngat|anbanlévő, aHaszná|ő tulajdonát képező vagyorftárgyakért
felelősséget nem vźiIa|, mindazonáItal Felek rogzítik, hogy a Haszná|ő e vagyontar-
gyakĺa biztosítást kĺithet.

6 . HasznáIat fe ltétel ei

a. A használatba adott vagyont aHaszná|őhaszntija.

b. AHaszná|ő ahasznźl|at soľán gondoskodik az ingatlan rendeltetésének megfelelő hasz-
náIatárő|, valamint a hatályos tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások sze-
rint történő tizemeltetéséről, karbantartásźtrőI.

c. A hasznáIat során a Hasznźiő köteles gondoskodni a vagyonelem állagmegóvásáľőI,
karbarúartétsárő| az ingatIanban levő központi beľendezések, az ęzęIďlez csatlakozó ve-
zetékĺendszerek munkaképes állapotáró| és az átvételkori állapotnak megfelelő szinten
tartásáľőI.

đ. A Használó köteles gondoskodni a használatba adott ingatlan vagyonvéđelméľől.

e. Az onkoľmányzatköteles ellátni ajogszabáIy a|apjánahaszná|atbaaďőtterhelő minden
olyan feladatot, amely a|lhoz szükséges, hogy az ingatlanban a Felek által kötött köZ-
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szo|gá|tatási szerződésben meghattrozott feladatok folyamatos, megfelelő színvonalon
tcjľténő ellátásanak feltételei biztosítottak legyenek.

f. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan ľendeltętésszeruhaszná|ata érdekében át-
alakítási munkakat végezhetnek külön megállapodás a|apjźn, amely kitér a kciltségek
viseléséľe.

g. A Használó minden, ahasznáIaÍtal kapcsolatos lényeges váItozástól halađéktalanul, de
legkésőbb 5 munkanapon beltil írásban étesíti az onkormányzatot. A Használő az in-
gatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott káľról haladéktalanul írásban értesíti az
onkormanyzatot, amely kĺĺteles ttĺľni a veszéIy elháľítása vagy a kĺíĺ követkęzméĺyei-
nęk ęlhĺíĺítása érdekében szfüséges intézkedések megtételét.

7. Tulajdonosi ellenőrzés

Az Önkormtnyzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalomma|, akozszolgáltatási szetzo-
désben foglalt feladatellátás zavarása nélkül, előzetes értesítés a|apjárĺ ahasznźiatba adott ingó
és ingatlanvagyon tekintetében ellenőrzi az önkormányzalivagyoĺrendeltetésszeruhasznźůatźú.

8. Költségek viselése

Felek rogzít1k,hogy az 1. pontban meghattlrozott önkoľméĺĺyzati tulajdonú helyisége esetében
az onkormányzatviseli ahasznáIatsorán felmerülő kozuzemi,mfüödési, fenntartási és egyéb a
haszná|at során felmeriilő költségeket, továbbá akarbarftartźs' nagy karbantartás, felújítás soľán
felmeľĹilő ktiltségeket is.

Beszámolási, nyilvántaľtási, adatszo|gálltatási kiitelezettség

9. A Haszná|ő vźů|alja, hogy az <jnkormtnyzat tulajdonában álló haszná|atba vett ingó és
ingatlan vagyonÍa vonatkozóan a hasznźůat tękintetében taľgyévet követő hónap végéig
rendszeresen beszámol, valamint nyilatkozik, hogy e vagyonelemekľől külön nyilvántartást
vezet, illętve teljesíti e vagyonelemekkel kapcsolatos bárminemű adatszolgéůtatást.

A szerző d|és me gszűnése

10. A szerzodést Felek határozatlarl idotartamra kötik. Je|en szerződés hatálya kiterjed a szeÍ-
zodés a|źirásźń megelőzoenhasznáIt vagyonelemekľe is. A szerzőđés megszűnik, ha a haszná-
latba adott ingatlanok mindegyikében megszinik akozfelađat e||átása. A szerzodés az érintett
ingatlanĺa vonatkozóan szűnik meg, ha az aďott ingatlan esetében akozfe|adat eI|źtźsa megszű-
nik. A rendkívtili felmondási jogát bármelyik fél, a másik fél súlyos szerzőďésszegése esetén
gyakorolhatja.

11. A szetzőđést bármely fél a másik fé|hezintézętt íľásbeli formában, indoklás nélkül 60 na-
pos határidő tí,lzésę mellett felmondhatja.

12. Amennyiben a szerzőđést a Használó egyoldalúan meg kívanja sziintetni, ktiteles az ingat-
lan és ingóságok átadásáĺaklebonyolításanak időrendjét előzetesen az onkoľmányzatta| egyez-
tetni.

13. A Használó hasznáIatijoga megszűnése esetén - az onkoľmányzat eltéľő írásbeli nyilatko-
zatakivételével - a megszűnés napjától szźlmitott 15 napon beliil köteles az ingatlant kitiríteni
és ań.tíszta, rendeltetésszeruhaszĺá|atra alkalmas állapotban az onkormáĺyzatrészére vissza-
adni.
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Eryéb rendelkezések

14. Jelen szeruőďés a Felek áLtal, tlrténő szerzódés alźÍrásźúől hatályos, és a Felek hatáĺozat|arl
időre kĺitik.

l 5. Kapcsolattaľtók kij elölése :

onkoľmany zat r észér ől : Gazdálko dási Ü gyo s ztźĺIy v ezetőj e
Elérhetőség: gazdalkod as@jozsefvaros.hu
Hasznźůő r észér ő|: Kis Istvan ĺjgyv ezető
Eléľhetőség: ugy vezeto@j ogyerm.hu

16. A kapcsolattaľtók személyében bekövetkező vźĺ|tozásról Fęlek egymást íľásban énesítik.

17. Felek megállapodnak abban, hogy a szerzóđésből adódó, vagy azza| kapcsolatban felmeľülő
vitfüat vagy nézetktilönbségeket tĺíľgyalások útj an rendezik.

18. Jelen szerz;ődés a Felek között a mindenkoľ hatályos kozszoIgá|tatási szęrződés mellékletét
képezi.

19. Felek azíngatLarlok valamint azingat|an ľęndeltetésszeruhaszná|atźůloz szĹikséges vagyon-
tfugyak átadása soľán źttadás-átvéteLí jegyzókönyvet vesznek fel, mely jelen szerződés elvá-
Iaszthatatlal mel l ékeltét kép ezi.

Szerzodo Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a kcjzös értelmezést kĺjvetően, mint aka-
ratukkalmindenbenmegegyezot,cégszeruena|áírták.

A szerződés 9 oldalbóI áII,7 megegyezo példányban készĹilt, (4 péIđany Hasznźiőt, 3 péIđarry

pedig az onkormtnyzatot illeti) és elválaszthatatlanrészétképezi az íngat|anok - fordulónapi -

|eltaľi vagyonj e gy zékei.

Kelt: Budapest, 2015. december ...

dľ. Kocsis M:áté polgáľmester KÍs István
Budapest Főváľos VIII. kerület iigyvezető 
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