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MEGÁLLAPoDÁs
Ktizteľületi téľfigyelő ľendszeľ iizemeltetésére

amely létrejött egyrésztol a

Budapesti Rendőr-főkapitányság
székhely: 1139 Budapest' Teve u.4-6.
adőszám.. 1 57 203 88 -2 - 5 I
képviseli: Bucsek Gábor r. dandáľtábornok, rendőrségi főtanácsos, Budapest
rendőrfőkapitánya
(a továbbiakban: BRFK),

másľészrőla

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuárosi onkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
ađőszám: I 57 3 57 I 5 -2-42
torzsszttm: 735715
bankszáml aszám.. 1 4 1 003 09- 1 0213949-01 000006
statisztikai szám.. I 57 3 57 I 5 -84I I -32I -0 1

képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármesteľ
(a továbbiakban : onkorm ány zaÍ),

(továbbiakban együttesen Felek) kĺiztitt alulírott helyen és napon az a|źhbiakban rész|etezett
feltételek mellett.

Jelen megállapodás cé|ja a Rendőrségről szóló XXXN. ttiľvényben és a Magyarország helyi
önkormányzatairőI szóló f}II. évi CLXXXX. törvényben foglaltak a|apjan az
onkormányzat tl:|ajdontú képező és a Budapest VIII. kerület Víg u. 36. szám a|att
üzemeltetett köztertilet felügyeleti rendszer (a továbbiakban: térfigyelő) rendőrségi
múködtetésével Budapęst VIII. keľület közrendjének,kozbiztonságának fenntartása, javítźsa.

L A BRFK vállalásaĺ a BRFK VIII. Keriileti Rendőrkapitányság (a továhbiakban:
Rendőrkapitányság) kiizľeműktidésével

1. A BRFK váI|a|ja, hogy a térfigyelő á|taI kozvetített képek megfigyelését _ az
onkormányzat źitaI biztosított keľet terhére _ szabadidős rendőri állománnyal,
elsősorban a Renđőrkapĺtźnyság személyi áIlomźtnyáva| megbízási szeruődés alapjan
biztosítja.

2. A térfigyelőben szolgá|atot teljesítők részéte afe|ađat ellátźsźhoz szfüséges oktatást
megszęrvezi, jogosultságaikat és kötelezettségeiket megbízási szerződésben, írásban
rogzíti.

3. A BRFK vá|Ia|ja, hogy az onkormanyzat tájékoztatása mellett a térfigyelőben
rcgzített felvételekhez az arra jogszabźiy a|apján feljogosított szervek és személyek
részérő| töľténő hozzáférés mőđjźtta, az ađatszo|géitatás rendjéľe, akezelő helyiségbe
tĺjrténő belépés és bent tartőzkodás szabá|yaínak kidolgozáséra intézkedik, és annak
b etartásár ől gondo sko dik.
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il.

4. A téľfigyelőben szolgálatot teljesítők tészéte külon szolgáIattervet készít.

5. A téľfigyelő kezelő helyisége és a Rendőrkapitányság csoportvezető (készenléti)
között telefonos és EDR összekĺjttetést biztosít.

6. A megállapodásban vállaltak teljesítésére naponta legfeljebb 10 főt, napi maximum
I20 őrában, valamint a feladatellátással kapcsolatban felmerülő havonkénti
adminisztratív tevékenység szabadidőben történő teljesítésére, a szolgá|attetv, a
megbízási szerzoďések, a pćnzügyi clszámolások clkćszítćsórc 1 fő szcrvezótisztet
megbízźlsi đíj alapján biĺosít.

7. Az onkormányzat részére minden tárgyhőt követő 5. ĺapjáig havonta kimutatást
készít amegbizás keľetében teljesített őtasztĺmoból, összefoglaló jelentést készít a tett

intézkedésekĺől.

8. A BRFK az I.1. pont szeľint a téľfigyelő rendszeľ működtetési költségeinek
biztosítására źLhÍalt pénzosszeget elkülönítetten kezeli' ań. kizfuőIag az ítt keletkezett
költségek kifizetésére hasznźija fel és a személyi kifizetések tekintetésében felel a
mindenkori ađőzésí és j aľulékfi zetési szabályok betartásáért.

Az onkor mźnyzat vállalásai

9. Az onkormányzat vźi|a|ja, hogy a tulajdonát képezó térírgyelő renđszeľ és egyéb
eszközök, berendezések teljes fenntartási' tiemeltetési, műkĺjdtętési költségeit aII.I2.
pontban fo glaltak szeľint ťlnanszír ozza.

10. A téľfigyelő működtetéséhez kapcsolódó egyéb feladatokat (szükséges javítások,

felújítások, karbantartások, amortizćrciős csere' stb.) saját költségén ellátja.

11.A megťrgyelt teľiileteken a kameľák észlelhetősége éľdekében a jogszabá|yban előíľt
figyelemfelhívó táblákat elhelyezi, időszakonként e||enorzi a megléttiket és hiányuk
esetén pótolja azokat.

12.A BRFK által megktĺldött I.7. pont szerinti kimutatás alapjźn a megá||apodás I.1.
pontjában meghatározott térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok finanszírozźsfua
minden tárgyhőnapot követő hónap 20. napjaigtámogatás jogcímén átutalja a teljesítés
igazo|ását k<jvetően a BRFK Magyaĺ Allamkincstárná| vęzetett 10023002-01451430
számu számlźtjáta ĺisszesen legfeljebb 44.457.334 Forintot, az a|źhbi részIetezés
szerint:

a) a térfigyelő központban felađatot ellátó megbízoÍtak đíjazására a III. 15. pontban
foglalt iđőtartarĺlra bruttó 42.582.197.- Ft, azaz negyvenkétmillió
otszáznyo|cvankétezer sztrf<llencvenhét Forintot, a keretösszeg erejéig, akiťlzetőt
teľhelő járulékokkal együtt, ami 1.300 Ft/főlőra+járu|ékok figyelembę vétele
a|apjźn |.6|5,9.- Ft đíjazásnak felel meg óľáĺként.

b) az I fő szervezótiszt feIadatot ellatő megbízott díjazásźlra a III. 15. pontban foglalt
időtaĺamĺa bruttó 480.000.- Ft azaz négyszźznyolcvanezer Forint keľetösszeg
erejéig, a L<ĺťĺzetőt teľhelő jaľuléktrĺal egyutt 40.000 Ft/hó, azaz negyvenezer
Forint/hó ĺisszeget.

c) a jelen megállapodás időtartama alatt az a) pontban felađatot teljesítők részére a
ťtzetett ünnepnapokon végzett tevékenység ellenértékeként aZ a) pontban

meghatározott összegen feltil, további 1.300 Ft/főlőra+jarulékai, azaz 1615,9

Forint/fo/óľa összeget. 2016. év ťĺzetelt ünnepnapjait tekintve I.395.I37 Foľint
összeset.



13. A térfigyelő technikai üzemeltetésében résztvevő, áItala biztosított személyektől a
különböző ĺyĹIvántartásokban történő ellenőrzéshez szükséges íľásos hozztýźru|ást
beszerui.

14. Az onkormányzat tudomásul veszi, hogy a 13. pontban szereplő ellenőrzést követően
a technikai üzemeltetésben résztvevő személy(ek) belépését a Rendőrkapitányság
indokolás nélktil meg1agadhatj a.

lll. Köztis ľendelkezések

15. Jelen megállapodáshattnozottidőtartamra}}Ií.január 1. napjától f0I6. december 31.
napjáig szőI. Amennyiben a BRFK a fenti időszak támogatásnak megfelelő
keretĺisszegnél többet használ fel, abban az esetben - a III.18. pontban foglaltak
kivételével - a túllépés mértékéľe az onkormányzattovábbi kötelezettséget nem vállal.

16. Jelen megállapodást bármelyik Fél a másik Fé|hez iĺtézett írásbeli nyllatkozatźna| -
30 (harminc) napos felmondási idővel - a megźilapodás tartama alatt bĺírmikor
felmondhatja.

17. Jelen megállapodást baľmelyik fel jogosult rendkívüli felmondással, azonnalíhatáIIyal
íľásban felmondani, amennyiben a másik Fél a megá||apodásban szabá|yozott
valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és magahrtását a másik FéI kifejezett
írásbeli felszólítása ellenéľe sem sziinteti meg, a fe|sző|itás kézhezvételét kĺjvető 15
(tizenöt) napon belül.

18.Felek jelen megállapodás alapjtn a Budapest VIII. kertiletében az źt||ományilletékes
paľancsnok az onkormźnyzat képviselőjóvel előzetesen egyeztetve az onkormányzat
kĺjzbiztonsági he|yzetének javítása érdekében a ktjvetkezőkben állapodnak męg az
onkoľrnányzat részéről a Polgármester jogosult meghatźrozłĺ azakat az eseti vagy
időszakos prioritásokat, amelyek indokolhatj źlk a fe|adatok vagy azok végrehajtásának
módosítását is. Ezen pont teljesítése éľdekében Felek rogzítik, hogy 2016. évre
vonatkozóan a kozbińonsági tevékenység tiiszolgźtlatának díjazására, időszakos
rendőľi jelenlét biztosítasara, illetve a térfigyeIős tevékenység során szfüségessé vźt\ő
tillszolgźiat ťlĺanszírozásźlra megállapodást kötöttek, és amennyilben az indokolt a
jelen megállapodás és az e|ózóekben hivatkozott megállapodás szerinti keľet<isszegek
egymás kĺ}zött átcsopoľtosíthatóak, azza|, hogy a két megállapodásban foglalt
keretösszeg együttes <ĺsszege nem vá|tozbat. Az átcsopoľtosításra az onkormtnyzat
részétőI a Polgármester jogosult.

19. Jelen megállapodás módosítása, kizárőlag írásban, a Felek kĺjzös megegyezésével
toľténhet.

20. A megállapodás megsziintetése esetén a Felek kötelesek egymással elszĺĺmolni, a
megállapodás megsziintetését követő 30 (harminc) napon belĺil.

2I. A Felek tájékoztatják egymást azokbaĺ az esetekben, amikor ań. a másik Fél
szervezeti műkĺidése, vagy feladate||átása sziikségessé teszi. Az esetleges jogvitákat
előzetesen egyeztetéssel olđj ák meg.

22. A Felek a megźi|apodás teljesülését, eľedményét és tapasńalatait2016. decembeľ 31.
napja után áttekintik és irásban éľtékelik.

Irl



23.A Felek által nem szab'á|yozott kérdésekben
évi V. töľvény, a rendvédelmi feladatokat
szolgá|ati jogviszonyarőI sző|ő 2015. évi
Szolgálati Szabá|yzatáĺőI szóló 30l20II.
rendelkezé sei az irányadók.

24.FeIek a jelen megállapodást _ amely 4 számozott oldalból áll és 6 egymással
megegyezo eredeti példányban készült _ elolvasás után, mint akaľatukkal mindenben
e gy ezőt, j ó v áhagyó l ag írj tlk a|á.

Budapest, 2015. december,,...." Budapest, f0I5 . decembeľ ,'. . . .''

a Polgári Törvénykönyvről sző|ő 2013.
ellátó szervek hivatásos állományának
XLII. tĺjľvény, valamint a Rendőľség
(IX.LZ.) BM rendelet és aZ Rtv.

Budapesti Rendőľ-főkapitányság
Bucsek Gábor r. daĺđárttlbornok

rendőrségi főtanácsos
Budapest rendőrfokap itźny a

Ellenjegyezte:

Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefváľosi onkorm ńny zat

dr' Kocsis Máté
polgármester

Fędezete: ......l20I5. (XII.03.) sz.
alapjttn

Pénzügyileg ellenj egyzem:

kt. határozat

pénzngyi ellenjegyzes Paĺis Gyulané
p énzugy i ĺjgy o sztá|yv ezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

jogi ellenjegyzés dr. Mészar Erika
a|jegyző

Kapjrík:
I-2. pld. BRFK
3. plđ. BRFK VIII. keľületi Rendőrkapitányság
4-6. p|đ.Budapest Főváros VIII. keľĹilet Jőzsefvárosi onkormányzat



MEGALLAPODAS
Túlszolgálat finanszír ozźłsár a

amely létrejött egyrészró| a

Budapesti Rendőľ.főkapitányság
székhely: 1139 Budapest, Teve v 4-6.
adószám : I 57 203 88 -2- 5 I

képviseli: Bucsek Gábor r. đandártábomok, rendőľségi főtanácsos, Budapest
rendőrfokapitáĺya
(a továbbiakban: BRFK),

mástészrola

Budapest Főváros VIII. Kerület Jólzsefvárosi Onkoľm ányzat
székhely: 1082 Budapest, Baĺoss u.63-67.
ađőszám: I 57 3 57 I 5 -2- 42
totzsszám: ]35],15
bankszĺĺml aszźnrl: 1 04003 3 87-00028 570-00000000
statisztikai szám.. 1, 57 3 57 1 5 -84II -32I -0I
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester
(a továbbiakban : onkoľm tny zat),

(továbbiakban egyĹittesen Felek) között alulíľott helyen és napon az a|źlbbíakbarl részIetezett
feltéteiek meliett.

Felek a jelen megállapodást közszolgźitatźsi feladat e||átására a Rendőrségről szóló 1994. évi
)o(xv. t<ĺľvényben (a továbbiakban: Rtv.) és a Magyarorczághelyi önkormźnyzataiľól szóló
201I. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján kötik, annak érdekében, hogy a Budapest
VIII. keľület Józsefuáros közrendj e éskozbińonsága jawljon.

Az onkormanyzat kiljelenti, hogy fontosnak tartja Budapest VIII. kerület Józsefuaros
kcjzbizonstryát, ezért a ......120|5. (XII.03.) számt képviselő-testtileti hatáĺozatźlban úgy
dönt<jtt, hogy a BRľK részére a kĺizterületek és nyilvános helyek ellenőrzését szo|gźiő
közbiztonsági tevékenység tulszolgálatĺínak díjazásfua, Józsefuaros illetékességi teľĹiletén a
közbiztonság erősítésére, időszakos ľendőri jelenlét (Felek közötti mindenkori egyeztetést
kĺivetően) binositásźľa, továbbá a térfigyeló szolgáIat áItaI ész|elt jogsértő cselekmények
visszaszorítására, illetve a térťĺgyeIős tevékenység soľán sziikségessé váló tu|szo|gáIat
ťlnanszítozásttra (személyenként | őrźtrajutó távolléti díj bővítve az éjszakai pótlékkal és a
27%o adőval növelt bruttó összegú köĺeher méľtékével) havonta azonos összegtĺ támogatást
biĺo sít a j elen megállapodásban me ghatár ozottak szeľint.

Felek rogzítik, hogy megállapodásban foglaltak végrehajtásźtamax.26.f80 munkaóráramax.
78.000.000 Ft, azaz hetvennyolc millió forint keretösszeg á1l rendelkęzésrę tlilszolgálat
ťlnanszitozásźra.

Az onkormźnyzat tudomásul veszi, hogy a BRFK a jelen megállapodásban szereplő
vállalásait a rendvédelmi felađatokat ellátó szervek hivatásos állomrányának szoLgá'Iati
jogviszonyárő| sző|ő 2015. évi XLII. törvény 139. $ (2) bekezdésében foglalt kor|átozás
figyelembevételével teljesíti, amely úgy ľendelkezik, hogy a szolgél|ati éľdekből elrendelhető



túlszolgálat taĺtama naptári évenként háromszázötven őra, azzal a kivétellel, hogy a hivatásos
tilomány tagja ĺinkéntes vállalásával évenként - a háromszázotven óľa felett - további hatvan
óra túlszolg tůatot telj esíthet.

Erľe tekintettel a BRFK a rendőri szolgźůatellátás sérelme nélkül a megerősített ľendőri
jelenlét teljesítése érdekében at,6lszo|gźt1atot ténylegesen végrehajtó személy részéte évente
legfeljebb 100 óľa tulszolgá|at elľendelésétvá|Ialja. Kivételesen indokolt esetben Budapest
rendőrfókapitttĺya az egy főre irźnyadő őraszámot meghaladő tu|szo|gálat elľendelését a
rendőľkapitányságvezetőjének indoklással ellátott előterjesĺése alapján engedélyezheti.

I. A BRFK vállalásai a BRFK VIII. Keriileti Rendőrkapitányság (a továbbiakban:
Rendőľkapitánysá g) kiizremíĺkiidésével

1. A BRFK a juttatást elfogadja _ az onkormźnyzat áItaIbińosított keret terhéľe -, és

kötelezettséget vá||a| arra, hogy a kozbinonsági tevékenysége során a térĺrgyelő
vonuló szoIgttlat tevékenységgel kapcsolatos ttĺ|szoIgá|at (HSZT I39 $, 1.40 $)
keretében történő đíjaztstra, illetve a konerhek fedezetére rendelkezésre bocsátott
összeget elkülönítve kezel| és aztkizárőIag Budapest VIII. kerületében teljesített, az
állomanyilletékes parancsnok á|tal elrendelt és igazolt túlszolgálat kif,rzetésére
hasznźijafeI.

f. A megállapodásban vállaltak teljesítésére napszakonként 12 őtás váItásban, egy
időben legfeljebb 5 főt biztosít.

3. Az onkormányzat részére jelen megállapodás iďőtartama alatt minden negyedévet
kövętően részletes éľtékelést készit a térfigye\ő tevékenységgel tisszefüggő és a
tul szolgálattal telj esített intézkedésekľő l.

4. Az Önkormźnyzat részére minden hónap 15. napjáig kimutatást készít a tu|szoIgá|at

keretében, a tárgyhőnapot megel őzo hőnap végéig telj esített óraszámokľól.

5. A BRFK váIlalja, hogy az onkoľmányzat tészére 20|6. januaľ |. napjátő| f0|6.
decembeľ 3l. napjáigterjedő időszakban trilszolgálat során teljesített óraszámokľól és

a támo gatás tényl e ge s felhaszná|źlsar őI 20 I 7 . j anuár 3 1 . napj áíg el számo lást ktil d.

il. Az onkoľmányzatvállalásai

6. Az onkormtĺnyzatvá|Ia|ja, hogy a közbiĺonsági tevékenység során szükségesséváIő
tiilszolgáIatot a 8. pontban foglaltak szerint ťĺnanszítozza.

7. Az onkoľmányzat vźila|ja, hogy 2016. január 1. napjától 2016. december 3I. napjáig
terjedő iđőszaka vonatkozóan, a BRFK részéte a térfigyelő tevékenység során végzett
tu|szo|gźiatra 78.000.000Ft, azaz hetvennyolc millió keretösszegítámogatást biztosít,
amely tĺímogatási összeg akifizetőt terhelő jĺáĺulékot is magában foglalja.

8. Az Onkormźnyzat a támogatási összeget oly módon biztosítja, hogy a jelen
megállapodás altlitását követően, az á|Iomźnyilletékes paľancsnok által elrendelt és

igazo|ttuLszolgáIattttmogatásáú (akiťĺzetot teľhelő járulékokat ístartaLmazó) utólag, a
těljesítés ígazolását kĺjvető 8 napon beltil átutalja a BRFK Magyar AllamkincstarnáI
vezetettI002300f -01451430szźmľűszámlájára.



uI. Ktiztis rendelkezések

9. Jelen megállapodás határozott. időtartamra 20I6.január 1. napjától 2016. decembeľ 31.
napjáig szól. Amennyiben a BRFK a fenti időszak támogatásnak megfelelő
túlórakeretnél tĺjbb őrát használ fel, abban az esetben - a III.I2. pontban foglaltak
kivételével - a tullépés mértékéľe az onkoľmtnyzattovábbi kötelezettséget nem vźi|a|.

10. Jelen megállapodást bármelyik Fél a másik Félhez iĺtézett íľásbeli nyilatkozatával -
30 (harminc) napos felmondási idővel - a megá'llapodás tartama alatt bármikor
felmondhatja.

1 1. Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult ľendkívĹili felmondással, azonna|ĺhatźi|ya|
íľásban felmondani, amennyiben a másik Fél a megá||apodásban szabá|yozott
valamely k<jtelezettségét súlyosan megszegi és maga*.artźsź.ŕ a másik Fél kifejezett
írásbeli felszólítása ellenére sem szünteti meg, a felsző|itás kézhezvételét követő 15

(tizenöt) napon belül.

12. Felek jelen megállapodás alapján a Budapest VIII. keriiletében az á|lomźnyilletékes
parancsnok az onkormźnyzat képviselőjével előzetesen egyeztetve a kozbińonsźą
erősítésére bińosítja az időszakos rendőľi jelenlétet. Ennek keretében az
onkormányzat részéro| a Polgármester jogosult meghattrozru azokat az eseti vagy
időszakos prioritásokat, amelyek indokolhatják a feladatok vagy azokvégrehajtásanak
módosítását is. Ezen pont teljesítése érdekében Felek rogzíÍik, hogy 2016. évre
vonatkozóan a kĺjĺeľiileti térfrgyelő rendszer üzemeltetésére megállapodást kötöttek,
és amennyilben az indokolt a jelen megállapodás és az e|ozóękben hivatkozott
megállapođás szerinti keretösszegek egymás köz<jtt átcsoportosíthatóak, azza|, hogy a
két megállapodásban foglalt keľetösszeg együttes összege nem vźůtozhat. Az
átc s opo rto s itásr a az onkorm árly zai Észér oI a P o l gárme ster j o go sult.

13. Jelen megállapodás módosítása, kizátőlag írásban, a Felek közös megegyezésével
tĺiľténhet.

14. A megállapodás megszüntetése esetén a Fęlek kötelesek egymással elszámolni, a
megállapodás megszüntętését követő 30 (haľminc) napon beltil.

15. A Felek tájékoztatjak egymźst azokbaĺ az esetekben, amikor ań. a másik Fél
szervezeti múködése, vagy feladatelLźtźsa szükségessé teszi. Az esetleges jogvitíkat
előzetesen egyeztetéssel oldj ák meg.

16. A Felek a megállapodás teljesülését, eredményét és tapaszta|atait 2016. december 31.
ĺapjaután áttekintik és írásban éľtékelik.

17. A Felek által nem szabáIyozott kérdésekben a Polgári Törvénykonyvről sző|ő 2013.
évi V. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szęrvek hivatásos állomanyĺínak
szolgźtlati jogviszonytľő| sző|ő 2015. évi XL[. ttlrvény, valamint a Rendőľség
Szolgálati SzabáIyzatárőI szóló 30l20I|. (IX.22.) BM ręndęlet és az Rtv.
r ende|kezései az irányad ók.

18. Felek a jelen megállapodást - amely 3 szálmozott oldalból áll és 6 egymással
megegyezo eredeti példányban készült _ elolvasás után, mint akaratukkal mindenben
egy ezot, j őv áhagy ő|ag irj ák a|á.



Budapest, 2015. decembeľ,,. . ..''

Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest Főváros VIII. kerület
Bucsek Gábor r. dandártábornok Józsefvárosi onkormányzat

rendőrségi főtanácsos dr. Kocsis Máté
Budapest rendőľfokapittlnya polgármester

Ellenjegyezte: Fedezete: ......l20I5. (XII.03.) sz. kt. hatátozat
a|apján

Pénzügyileg ellenj egyzem :

pénzngyi ellenjegyzés Páris Gyulané
p énziigyi lj:gy o sztá|yv ezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és mesbízásából

jogi ellenjegyzés dr. Mészaĺ Erika
a|jegyző

Kapjĺĺk:
1-2. pIđ. BRFK
3. pld. BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság
4-6. pId. Budapest Főváros VIII. kerül et lőzsefuttosi onkoľmányzat

.i::,



Kivonat 2. sz. melléklete
A 25 0 /20 1 5. (XII. 03 . ) sz. határozat 1 melléklete

okirat száma: M..... ... (Xil.03.)

Módosító okiľat

A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 2015. november 09. napjĺĺn
kiadott a Budapest Józsefuárosi onkormányzatKépviselő testĹilete 242l2OI5. (x.05.) számil
határozatával elfogadott a|apítő okiratát az á||amhálztartásrő| sző|ó 20|1,. évi CXCV.
ttiľvény 8/A. $-a alapján a ktivetkezők szerint módosítom:

1. Az alapítĺí okirat 1.2.2. pontjában foglalt _ telephelyei - táb|ázat a kiivetkező
sorokkal

egészül ki.

Jelen alapító okiratot 2016.január 01. napjától kell alkalmazni, ezze| egyidejűleg a
költségvetési szerv 2015. novembeľ 09.napjánke|t, A24212015. (K.05.) okiratszáműaIapítő
okiratot visszavonom.

Budapest, 2015. december ....
P.H.

Danađa- Rimĺĺn Edina
jegyző

taľtós távollétében
đr.Mészźr Eľika

aljegyző

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

48 1086 Budapest' Dankó u. 16.
49 1086 Budapest, Dobozi u.23.
50 1086 Budapest, Szerdahelyi u. 13.

fazekasnevl
Írógép
 gyzőkönyv 

fazekasnevl
Írógép
Jegyzőkönyv 2. sz. melléklete



A 25 0 l20 1 5. (XII. 0 3 .) sz. határozat 2 męlléklete
okiľat száma: A.. ... ... ... (XII.03.)

módo sításo*"'t*::?": ľäŁ.'".oe fo glalva

Az á||amhántartásről szĺiló 201L. évi CXCV. tiirvény 8/A. $-a alapján a Jĺízsefuárosi
Szociális Szolgáltatĺí és Gyermekjóléti Ktizpont alapító okiratát a ktivetkezők szeľint
adom kĺ:

1. A ktiltségvetési szeľv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ

1.1.2. rövidített neve: JSzSzGyK

1'2' A költségvetési szerv
I.2.I. szé|dlelye: 1081 Budapest, Népszínhaz u.22.
.2|f . telephe

telephely megnevezése telephely címe

I

Józsefu aľo si S zociáli s Szolgáltatő
és Gyermekjóléti Központ _
Család- és Gyermekióléti Központ

1089 Budapest, Kőľis u. 35.

2
Józsefu aľo si S zociáli s SzoIgáItatő
és Gyermekjóléti Kĺizpont -
Gveľmekek Atmeneti otthona

1088 Budapest, Szentkirályi u. 15. I. em.

a
J 1086 Budapest. Masdolna u. 43. fszt.3.
4 1086 Budapest. Magdolna u. 43. fszt. XIV.
5 1089 Budapest' Saľkány u. 14. fsń..I
6 1083 Budapest' Illés u. 18. fszt. 8

7 1086 Budaoest" Kaľácsonv S. u.22.|.22.
8 1089 Budaoęst" Kőris u.4la.1.9.

9
JS zSzGyK -Hazí se gítsé gnyúj tás
és Szociális étkeztętés

1089 Budapest, Orczy tLt4I.

10 Ezüstfenyő Gondozőház 1 087 Budaoest. Kereoe si ii 29 la.
11 Ciklĺámen Idősek Klubia 1081 Budapest. II. János Pźipápatér 17.
12 Víe otthon Idősek Klubia 1084 Budapest. Víe u. 18.

13 oszikék Idősek Klubia 1082 Budapest. Baross u. 109.

T4 Reménvsusĺĺľ Idősek Klubi a l084 Budapest. Mátyás tér 4.

15 Naoľaforsó Idősek Klubi a 1089 Budapest. Delei u.34.
T6 Mátvás Klub 1084 Budapest' Mátyás tér 12.

t1
Eľtelmi Fogyatékosok Napközi
Otthona

1082 Budapest, Kisstáció u. 11

18 l084 Budapest. Déri Miksa u. 3. fszt. 4.

T9 1086 Budapest. Koszorú u.4-6.
20 1086 Budapest' Szeľdahelyi u. 5.

2I 1086 Budapest, Baueľ S. u.9-11. fszt.1

22 1084 Budapest' József u. 57. fsń..2.

z) 1084 Budapest' Józsefu. 59. fszt. 4.



24 1081 Budapest. Vay Adám u.4.1.f2.
25 1081 Budapest' Vay Adám u.6. fszt.9.
26 1 084 Budapest' Nagyfuvaľos u. 26.1.21.
27 1089 Budaoest. Kőľis u. 4lA. fszt. I

28 1089 Budapest. Kőris u. 11. fszt. 13'
29 1082 Budapest. Kisfaludv u. 10-12.1.18.
30 1086 Budapest. Luiza u.34. fe.16.
31 1 086 Budapest. Dobozi u. 17 .1.20.
32 1089 Budapest, Dusonics u. 14. fe.l.
aa
JJ 1089 Budapest, Dugonics u. 16.1.17.
34 l089 Budapest' Kálváľia u. 10/B.1.18.
35 1 089 Budaoest" Kálvaria u. 26. fsú..9'
36 1 086 Budapest. Masdolna u. 12. fszt.2.
an 1086 Budapest. Masdolna u. 41 . fszt. .

38 l 083 Budapest. Tömő u. 23 lB.fsú..6.
39 1083 Budapest. T<jmő u. 56. fszt.I9.
40 1083 Budapest. Tömő u. 60. fszt.I4.
4l l081 Budapest' II. János Pá|pápatér 4.
42 l083 Budapest' Losonci tér 1.

43 1084 Budapest' Német u. 14.

44 t089 Budapest, Vaida Péter u. 25-3I.
45 1086 Budapest. Bauer Sándoľ u. 6-8.
46 1085 Budapest. Somosvi Béla u. 9-15.
47 1084 Budapest. Tolnai Laios u. 11-15.
4ö 1086 Budapest, Dankó u 16. fszt.
49 1086 Budapest, Dobozi u. 23. fszt.
50 1086 Budapest, Szerdahelvi u. 13. fszt.

2. A költségvetésĺ szeľv
alapításával és megszĺÍnésével tisszefüggő rendelkezések

f .I . A költségvetési szerv a|apítástnak đátuma: 20 I 1 . máj us 0 1 .

3. A kiiltségvetésĺ szerv ĺľányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányítő szervéneUfelügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testĹilete
3.I.2. székhelye: 1082 Budapest' Baross u. 63-67 .

|.2. A költséevetési szerv ioselőd kö szervének
megnevezese székhelye

I J őzsefvárosi Családsesítő Szolsálat 1 08 1 Budaoest. Népszínhźz utca 22.

2
Józsefu arosi Gyeľmekj óléti Szolgálat
Gveľmekek Átmeneti otthona

l089 Budapest, Kőľis u. 35.

J
Józsefu árosi Szociális Intézmények
Gazdasági Hivatala

1089 Budapest, Kőris u. 35.

4 Oszitőzsa Gondozó Szolsálat 1089 Budapest. Orczy tt 4I.

5
J őzsefv átr osi Intézménymfü ödtető
Központ

1082 Budapest, Baross u. 84.



4. A kiiltségvetési szerv tevékenysége

4.I . A költségvetési szerv kozfę|adata:

Józsefuáľos kcjzigazgatási területén

A Magyarország helyi önkormányzatairő| szőIő 20II. évi CLXXXX. tĺĺľvény (a
továbbiakban: Motv) f3. $ (5) bekezdés 11. pontjában foglaltak szerint köteles
gondo skod ni a szociális alapellátásról.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. töľvény (a
továbbiakban: Szt) 86. $ (1) bekezdés e) pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó
szociális a\apszolgáItatások- különös tekintettel családsegítés. A 86. $ (2) bekezdés d)
pontja a|apján a szemé|yes gondoskodást nyújtó szociális a|apszo|gźńtatásokat és szociális
szakosított ellátást |tlt el, továbbá az Szt 65. $ (1) bekezđésében meghatáľozott
jelzőrendszercsházi segítségnyújtást onként vá'|Ialt feladatként biztosítja.

A gyermekek védelméről és a gyámngyi ígazgatásról szóló 1997. éví XXXI. töľvény (a
továbbiakban: Gyvt) 94. $ (3) bekezdés d) pontja alapjźln személyes gondoskodást nýjtó
gyermekjóléti a|ape||átásokat |tń e|, valamint ĺjnként vállalt feladatként kľízislakásokat
mfü<idtet.

Józsefuáľos közigazgatási terĹiletén kívÍil

Budapest Főv:íľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormtnyzat Képviselő-testüIetének a
I43l20I2. (rV.19.) számi határozata alapjarl hatfuozott idore 2012. május 01. napjától
2017. április 30. napjáig megkötött ellátási szerzőđés szerint a Belvaĺos-Lipótváros
Budapest Főváros V. keľtilet onkormányzat közigazgatési teľülete, személyes
gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti a|apellátás, gyermekek átmeneti gondozása -

azon beliil gyermekek átmeneti otthona 1 ferőhely tekintetében, valamint a szabad'
ferőhelyek terhére további V. keriileti gyermek fogađása.

Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének a
362120|2. (X.18.) szźtmúhattlrozata a|apjtnhatározott iđőre 2012. november 01. napjától
2011. október 3I. napjáig megkötött ellátási szetzoďés szeľint a Budapest Fővaros VI.
keľiilet Terézváľos onkoľmányzatkozigazgatásítertilete, személyes gondoskodás keretébe
tartoző gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozása - azon belül gyermekek
átmeneti otthona 1 férőhely tekintetében, valamint a szabad ferőhelyek teľhére további VI.
kerületi gyermek fogadása.

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormanyzat Képviselő-testĹiletének a
99l20I4. (V.14.) szárniĺ hatźrozata a|apjm határozatlan' id&ę 2014. június 01. napjától
megkötĺltt ellátási szerződés szerint a Budapest Főváĺos II. kerĹileti ollkormányzat
kozigazgatási terĺilete, személyes gondoskodás keľetébe tartoző gyermekjóléti alapellátás'
gyermekek átmeneti gondozása - azoÍI beliil gyermekek átmeneti otthona 1 ferőhely
tekintetében, valamint a szabad ferőhelyek terhéľe további II. keľĹileti gyermek fogadása.
Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuárosi Oĺtkotmányzat Képviselő-testtiletének
30912006. (vI.29.) sztlműhatáĺozata a|apjźnhattnozatlan idorę 2006. januar 01. napjától
megkötĺitt ellátási szerzőđés szerint a Budapest Főváľos II. keľületi onkoľmányzat



kozigazgatási tertilete, személyes gondoskodás keretébe tartoző szociális alapellátás,
nappali ellátás - azon belül fogyatékos illetve autista személyek nappali ellátása biĺosítása
1 férőhely tekintetében'

Budapest Főváľos VIII' kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének
37312011. (IX.15.) szźmű hatáĺozata, valamint a 38612013. (X.16.) számű határozata
alapjanhatározat|an időľe 20l1. októbeľ 0l. napjátó| 2 fő,20|4. januáľ 01. napjától
további 1 fő tekintetében megkotött ellátási szerzodés szerint a Budapest Fővĺíľos IX.
kerület Feľencvárosi onkormányzat kozĺgazgatási területe, személyes gondoskodás
keretébe tartoző szociális alapellátás, nappali ellátás - azon beltil fogyatékos illetve autista
személyek nappali ellátása biaosítása.

A VIII. keľület teľületén taláIhatő köznevelési íntézmények funkcionális feladatainak
elIátása, az étkeztetés biztosítása állami és <jnkormányzati fenntaľtású íĺltézményekben.
Az óvodák esetében, mint önkormányzati fenntaľtású iĺtézmények, gazdálkodási
feladatok ellátása.
onkormany zati f enrť';artás,ű íntézmények :
o Napraforgó Egyesített óvoda
o Napraforgó Egyesített ovoda Gyerek-Vi r ág T agőv ođája
o Napraforgó Egyesítefi óvoda Tesz-Y esz T agővodája
o Napľafoľgó Egyesített óvoda Hétszínvirág Tagóvodája
o Napľafoľgó Egyesíteft óvoda Katica Tagóvodája
o Napľaforgó Egyesített óvoda Kincskeľes ő Tagővođája
o Naprafoľgó Egyesített óvoda Koszorú Tagóvodája
o Naprafoľgó Egyesített óvoda Mesepalota Tagóvodája
o Napraforgó Egyesítefi óvoda Csodasziget Tagóvođája
o Naprafoľgó Egyesített óvoda Napsugár Tagővodája
o Napraforgó Egyesített óvoda Pitypang Tagóvodája
o Napraforgó Egyesíteft óvoda Százszotszép Tagóvodája
o Napraforgó Egyesített ovoda Szivárvány Tagóvodája
. Napľafoľgó Egyesített óvoda ľÁ-ľl-re Tagóvodája
o Naprafoľgó Egyesíteft óvoda váľunk Rád Tagóvodája
A felelősségvállalás és az egymás közötti munkamegosztás ľendjét egyĹittmfüĺĺdési
megállapo d źs szab á|y o zza.

Áuamĺ fenntaľtású intézmények :

o Defü Diák Általános Iskola
o Losonci Téri Általános Iskola
. Budapest VIII. Kerületi Németh LászIő Általĺános Iskola
o Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Által.ínos Iskola
. Vajda Péter Ének-zeneiÁltalános és Spoľtiskola
o Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnrázium
o Jőzsefvźłosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani Intézmény és Általános Iskola

Az á||aIni intézményfenntaľtó ktizpont által fenntaľtott nevelésĹoktatási íĺltézmények
kozétkeztetésénekbiztosításaazalźlbbiintézményrevonatkozóan:
o Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola



2. A költsésvetési szerv főtev ti|amháztartási szaká sazati besoro l ása :

szakásazat szźłma szakásazat me gnevezé s e
1 889900 M.n.s. esvéb szociáIis ellátás bentlakás nélkiil

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
- A SzociáIis igazgatásról és szociális ellátásokľóI sző|ő 1993. évi III. törvény,
valamint a Gyermekek védelméről és a gyámigyi igazgatásrőI sző|ő 1997. évi
XXX. törvényben meghatározott alapellátások és szakosított ellátások egyes formáit
biztosítja.

- Időskoru és demens személyek nappali valamint, átmeneti ę|Lźńása, szociális
étkeztetés biĺosítása, tĺjbbletfeladatként népkonyha műkcjdtetésę. Az egyének és
családok szociális és mentálhigiénés ellátása, a családi rendszer mfüödési
zav ar aínak me gelőzése, a ki alakult pľoblémák megoldása.

- Szenvedélybetegek, fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása.

- Hajléktalan személyek részére lakhatás segítése.

- Gyeľmekvéđelmi alape|Iátás keľetében bíztosíť1a a gyermekek testi, értelmi,
érze|mi, és eľkcilcsi fejlődésének, jólétének, a családban töľténő nevelésének
elősegítését, aveszé|yeztetetĺség megszüntetését, a gyermekek családjából töľténő
kiemelésének megelőzését. GyeľmekjóIétí szolgá'ltatások biztosítása, gyermekek
átmeneti ellátása.

- A háztartási ktiltségvetéssel, hźzassággal és családđa|, a hitelfelvétellel és az
ađó s s ágkezel é s s e l kap c s o lato s tanác s adás i szolgáItatźs

- Az íntézmény fo felađata akozfe|ađatot ellátó köznevelési intézmények szakmai
feladatellátásához szfüséges eszközök beszeruése, a kozétkeztetés ellátása, a
pénztigyi-szźlmvite|i-gazdá|kođási-tervezésifeladatoke||átźsa.

- Az alá.ŕbi VIII. keľület területén ta|źihatő önkormánvzati fenĺfiartású kĺjznevelési
esetében étkeztetés biaosin k ét ítźsa.

Naprafoľgó Egyesített ovoda 1084 Budapest, Tolnai Lajos u.7-9.

Napľaforgó Egyesített ovoda Gyerek-
Yiráe Taeóvodáia

1082 Budapest, Baross u. 111/b.

Napraforgó Egyesített ovoda Tesz-
Vesz Tasóvođáia

1083 Budapest, Baross u. 93.

Napľaforgó Egyesített ovođa
Kincskereső Taeóvodái a

t089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.

Napraforgó Egyesített ovoda Vaľunk
Rád Tasóvođźia

1086 Budapest, Csobiínc u. 5.

Napraforgó Egyesített ovoda
Napsugá"r Taeóvodáia

1086 Budapest, Dankó u. 31

Napľaforgó Egyesített ovoda Koszoru
Tagővodźia

1086 Budapest, Koszoľú u.14-16.

Napľaforgó Egyesített ovoda
Hétszínv ir áe Tae ó vo d ái a

1081 Budapest, Kun u. 3.



Napraforgó Egyesített ovoda
Mesepalota Taeóvodáia

1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15.

Napľaforgó Egyesített ovoda TA-TI-
KA Taeóvodáia

1088 Budapest, Rákóczi út 15.

Napraforgó Egyesített ovoda
Pitypang Tasóvodáia

1087 Budapest,Szćuados út 14.

Napraforgó Egyesített ovoda
Szivárvány Tagóvodáia

1083 Budapest, Szigonyu. 18.

Napraforgó Egyesített ovoda
C so daszige t T agőv o dái a

1083 Budapest, Tömő u. 38/A.

Napraforgó Egyesített ovođa
S zázszor szép Taeóvo dái a

I 086 Budap est, Szuz u. 2.

Napraforgó Egyesített ovoda Katica
Taeóvodáia

1089 Budapest, Vajda Péter u.37,

kö|'4. A költsesvetést szerv alaotevéken i funkció szerinti mesielölése:
korrnány zati funkció szám kormány zati fu nkció me gnevezése

1 1020f2 Időskoruak' demens betesek átmeneti ellátása
2 104012 Gyermekek átmeneti e|Iátása
a
J r07052 Hazi segítséenyúitás
4 107051 Szociális étkeztetés
5 r07054 Családsesítés
6 r07053 J e|zőrendszercs házi sesítsésnyúitás
8 104042 Gyermęki óléti szolsáltatások
9 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbead ása, izemeltetése
10 102030 Idősek' demens betegek nappali ellátása
11 r0722r Fogyatékossággal élok nappali ellátása
12 r01r42 Szenvedélybetegek nappali e||átźsa
13 1070r4 Támogatott lakhatás hai léktalan személyek részér e
I4 04123r Rövid időtaľtamú közfo slalk oztatás
15 041233 Hosszabb időtartamú közfoslalk oztatás
I6 041236 országo s közfo elalk oztatási Dro gram

17
r07070 Menektiltek, befogadottak, oltalm azottak ideiglenes

e||źtása és támosatása
18 041232 Staľt- munka pľogram - Téli kĺizfoelalkońatás
t9 013360 Másszervrészérevégzettpéĺuugyí-gazdálkodási,

tizemeltetési' esyéb szolsáltatások
20 096015 Gyeľmekétkeztetés köznevelési intézményben
21 09602s Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szeľv illetékessége, mfüödési teľĹilete:
Budapest Főváros VIII. keriil et Jőzsefuárosi onkoľm źnyzatkozigazgatási teriilete.

5. A ktiltségvetési szerv szervezete és miĺktidése

5.l. A kĺiltségvetési szerv vezetojének megbízási rendje:

A költségvetési szeľv vezetőjét a Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaĺosi
onkormĺĺnyzatKépviselő-testülete nevezi ki, menti fel vagy megbízását visszavonja a
kozalka|mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a



koza|ka|mazottak jogállásáról sző|o 1992. évi XXXIII. tcĺrvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatbarl tĺjrténő végrehajtásáľól szóló 25712000.
(XII.26.) Korm. rendelet szerint, az egyéb munkáltatói jogokat a Képviselő-testület, az
egyéb munkáltatói jogokat aMagyarországhelyi onkormanyzatairőI szőIő 20Ii. évi
CLXXXX. töľvény 41. $ (7) bekezdése, 67. $ g) pontja a|apján a Polgármester
gyakorolja.
A költségvetési szerv gazđaságí v ezetójének megbízási rendj e :

A költségvetési szeľv gazďas{agi vezetőjének kinevezése, vagy megbtzása, felmentése,
vagy a megbiztls visszavonása, díjazásának megállapítźsa a polgármester hatáskörébe
tartozIk. A gazdaságivezető fęIett. az egyéb munkáltatói jogokat aIőzsefvtrosi Szociális
S zol gáltató és Gyermekj ó léti Központ v ezetőj e gyakorolj a'

5 .2. A kö lts é gv eté s i szervné l a|kalmazźnb an á||ő szemé lyek j o gvi szo nya :

6. Zátő renđeikezés

Jelen alapító okiratot 2016.január 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejrĺleg a
költségvetési szerv 2015. november09. napjanke|t, A242l20I5. (K.05.) okiratszáműa|apitő
okiratot visszavonom.

Budapest, 2015. december ...

P.H.

Danada- Riman Edina
jegyző

taľtós távollétében
dr.Mészétr Eľika

a|jegyzó

dľ. Kocsis Máté
polgáľmester

Az áI|anháztaľtásról szóló torvény végrehajtásaľól sző|ő 3681201 l. (XII. 31.) Korm. ľendelet
5. s (4) bekezdése a|apjtn a Magyar Allamkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító
okiľat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapítő okiratnak a
Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ napjan kelt,

..,. napjátő| a|ka|mazandó M. ./2015. (XII.03') okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tarta|mának.

f o sla|ko ztatás i i o gv i szony i o sviszonvt szabáIy ozó i o sszabálv

I

közalkalmazotti j o gviszony 1992. évi )O(XIII. tĺirvény, valamint a
koza|ka|mazottak jogállásárő| szőIő 1992. évi XXXIII
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végľehajtásáról
sző|ő 257 12000. fi II.26. ) Korm. rendelet szerint

2 mesbízźsi iogviszony Poleáľi tĺjrvénykönwről szóló 2013. évi V. törvény
nJ munkaviszonv a munka tĺĺrvénvkönwéről sző|ő 20If. évi I. torvénv



Kivonat 3. sz. melléklete
A 25 I /20 1 5. (XII. 03. ) számu hatétr ozat 1 . melléklete

MEGÁLLAPoDÁs TELEKALa.rÍľÁsnól

amely létrej ött egyrészt ó|

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat (székhelye: 1082 Budapest,
Baross utca 63-67.; t<irzskönyvi száma: 735715: adőszáma.. 157357t5-2-42; statiszt1kai
számjele: |57357I5-84LI-32I-0I, képviseletében dr. Kocsis Máté polgĺírmester (a
továbbiakban: onkoľmányzat),mint ingatlantulajdonos, továbbiakban: Onkormányzat

másrészrő1

FUTUREAL 1. Ingatlanbefektetési Alap' (amagyar jog alapján létrejött ingatlanalap, MNB
lajstromszáma: I2I2-9, statisztikai szánjele: 18113774-6820-915-01 , adőszźtma 18|13774-
2-42, székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 43-45. VI. emelet, törvényesen képviseli: Finext
Befektetési Alapkezelő Zártkoríien Mrĺködő Részvénýársaság, székhelye: 1082 Budapest,
Futó utca 43-45. VI. emelet; cégsegyzékszáma:01-10-044934' statisztikai számjel 13052502-
6630-114-0I, adőszáma: 13052502-2-42, képviseletében: Karai Péteľ igazgatősági tag
önállóan), mint ingatlantulajdonos, továbbiakban: Futuľeal I. IngatlanbefektetésÍ Alap

kozolt, alulíľott időben és helyen, az a|ábbi taľtalommai:

I. A telekalakítást megelőző állapot:

I.I. Az onkoľmĺínyzat kijeIenti, hogy kizĺĺrólagos tulajdonát képezi a Budapest Főváros
Kormanyhivata|a XI. keľületi Hivatala (továbbiakban: Földhivatal) á|ta| nyi|vtntartott a|ábbí
ingatlan:

Budapest VIII. kenilet, belteľÍilet, 36137 he|yrajzi szźtmt, természetben a 1083
Budapest, Szigony utcaa|att (teľmészetbeni címnél atulajdoni lap nem jelolhźaszámot)
ta|á|hato, kivett köZteriilet művelési ág megnevezésu, 1607 m2 területű ingatlan
(,,In gatlan I ł, v agy,,Onko ľmá ny zati In gatlan I.'').

AzIngat|anI.-re az (Đ ELMÜ Há|őzatKft. javtra 8 m2 nagyságú teľiiletre vonatkozóan
vMB-I56l2010 számon vezetékjog , (ii) ELMÜ HáIozat Kft. javaľa t37 m2 nagyságú
terĹiletre vonatkozóan VMB-I70l20I0 számon vezetékjog , (iiĐ ELMÜ Há|őzatKft.
javára4I m2 nagyságú teriiletre vonatkozóan 71031540120]10-7|03154212010 számon

r'uruneÁl I. Ingat|anbefektetési Álap
képvise|etében eljár:
Finext Befetetési Alapkezelő
ZfuÍköńjen Működő Részvényaĺsaság
Karai Péter igazgatosági ÍaE

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem
Budapest,20l5. napjárr:

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi
onkormányzat
Dr' Kocsis Máté polgíĺrmester

Ellenjegyzem:

K$H BÁNKZrt.
Letétkeze|ő

fazekasnevl
Írógép
Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete                     



vezetékjog, (iv) ELMU HáIőzat Kft. javtĺra 633 m2 nagyságú területľe vonatkozóan

VMB - 1 17 l20 |2 számon vezetékj o g került bej egyzésľ e. (,,Y ezetékj o g I.'')

I.2. A Futuľeal I. Ingatlanbefektetési Alap kijelenti, hogy kizźrőIagos tulajdonát képezi:

Budapest VIII. kerület, belteľü|et, 3621812 he|yrajzi számú (teľmészetbeni cím a
tulajdoni lapon nincs felttintetve), kivett magźlnut művelési ág megnevezésu, 91| m2

területű ingatlan (,'Ingatlan II. vagy Futureal Ingatlan'').

Az Ingatlan II.-re (i) az ELMIJ lHtůőzat Kft.. javźra 9I m2 nagyságú területre

vonatkozóan VMB-I17l2O12 számoĺ vezetékjog, (11) az ELMÜ Há|őzat Kft. javára 2

m2 nagyságú területre vonatkozóan VMB-I75l20I0 szĺímon vezetékjog van bejegyezve

és (iii) az EL}y'rIJ HáIőzat Kft. javara 7 m2 nagyságú területre vonatkozóan vMB-
I 7 0 l 20 I 0 szźtmon vezetékj o g keľtilt bej e gyzésr e. (,,Y ezetékj o g II.,')

Szerzőđo felek egyezően rogzitik, hogy az Ingatlan II. a T-87355 szálmt vé.Jtozási

váztajz a\apján keľült kialakításra a 36218, 36219, 36220,3622I, 36222, 36223, 36224

heIyrajzi számu ingatlanokból, oly módon, hogy ezen ingatlanokból a Budapest Főváros

Vm. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat Keriileti Szabá|yozási Terve (,,KSZT')
alapján kiszabźiyozásľa került a kĺjzteľület tészére túadásra keľĹilő teľület, aZaZ a

3621812 he|yrajzi sztlmí Ingatlan II., amely terület jelen telekalakítással keľĹil átadásľa

az onkorm źny zat r é szér e az Ingatlan I. - gye 1 e gye s ítve.

II. A telekalakítással kialakulĺi állapot

II.1. A jelen Megállapodás I.1. és I.2. pontjźĺban meghatáĺozott Ingatlan I.-et, Ingatlan II.-t

érínto telekalakítás tárgyźharl elkészĹilt a Ftjldhivatal áIta| záradékolt T-87680 számu

váItozási vázrajz (,,Yázrajz,,). A vźzrajz szeńnti telekalakítást a Budapest Főváros

Koľmányhivata|a Földhivatali Főosztály XI. Kertileti Hivatala, Földmérési és Földtĺgyi
osńáIya a |......] ügyiľatszźmu hatźtrozatával engedélyezte (,,Határozat,,). A Határozat

t... .. .] napjan jogeľőre emelkedett.

II.z. A Yázrajz és a Hatarozat alapjźn az Ingat|an I. és az Ingatlan II. (mint a Budapest

Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi onkorłnźnyzat KerĹileti Szabźiyozźlsi Terve (,,KSZT')
alapjźn a kcizteľĹilet céIjaru kiszabá|yozásra került teriilet), egyesítve |esz 36137 helyľajzi
száĺrl a|att,2518 m}területtel, kivett közterĹilet múvelési ág megnevezéssel. (,,Új Ingatlan'').

Szerződo felek egyezőeĺrogzitik, hogy a Futuľeal I. Ingatlanbefektetési Alap a 362|8,36219,
36220, 3622I, 36222, 36223, 36224 he|yrajzí szám'ú' ingatlanokból a Futureal I.

Ingatlanbefektetési Alap fulajdonába került ingatlanokattryy vásiíľolta meg a Budapest

nuľuRnÁr r. Ingat|anbefektetési Alap
képviseletében eljár:
Finext Befetetési A|apkezelő
Zártkorűen Működő Részvénýĺársaság

Kaĺai Péter igazgatósźlgi Íag

Az okiratot készítettem és e||enjegyzem

Budapest,20l5. napjĺĺn:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Onkormányzat
Dr. Kocsis Máté polgarmester

Ellenjegyzem:

K$H BANKZTt.
Letétkezelő



Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkoĺlnányzattól, hogy ezen ingatlanokból a KSZT
a|apjáĺ közterület cé|jára az onkormányzat számtra térítés nélkül átađásra kerül a 3621812
he|y r aj zi számű kíszabá|y o zott terül et.

Szerzodo felek egyezően rogzitik, hogy a KSZT szerinti szabá'Iyozásnak a je|en vtuĺajz
szerinti telekalakítással tesznek eleget.

II'3. A jelen pont szeľinti tźh|ázat tarta|mazza a telekalakítást követően kialakuló Új Ingatlan
helyrajzi szźtmá| megnevezését, teľületét és a tulajdonosok nevét, valamint az i$ ingat|arua
átjegyzésre kerĹilő vezetékj ogokat:

III. Tł'bbletterület tulajdonszerzéssel ttirténő elszámolás:
Szerződo felek egyezően rogzitik, hogy jelen telekalakítźsra a kĺjzterülęt cé|jaru a Fufuľeal I.
Ingatlanbefektetési AIap áIta| az onkormźnyzatnak źńadott 9II m2 teriilet a KSZT a|apjźn
kijelölt, tervezett közterület kialakítása (szabtiyozás) miatt keriil sor, je\en szerzőďés f.2.
pontja alapján a Futureal I. Ingatlanbefektetési Alap ellenértékĺe illetve kárta|aÍitásľa nem
jogosult.

Budapest Főváros VIII. kerĺi|et Józsefvárosi
onkormányzat
Dr. Kocsis Máté polgármester

Ellenjegyzem:.

ruruRBÁr, I. Ingatlanbefektetési Alap
képviseletében e|jár:
Finext Befetetési AlapkezeItĺ
Zĺĺrtkörűen Műkiidő Részvénýársaság
Kaĺai Péter i5azgatósźlEi ta1

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem
Budapest,2015. napjan:

K$H BANK Zrt.
Letétkezelő

Helyrajzi szám Miivelési ág
(megnevezés)

TerĺiIet Tulajdonos Tulajdoni
hányad

Egyéb

36131 kivett közterület 2518 m2 Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi
onkormányzata

111 Vezetékjog |44 m2
területre VVR-18220
(vMB-170/20r0).
Jogosult ELMÜ HáIózat
Kft. javara.

Vezetékjog 8 ÍÍa
területre WR-l8232
(VMB-l5ó/20l0).
Jogosult ELMÜ HáIózat
Kft. javĺĺra.

Vezetétjog 43 m2
területre VVR.I8250
(vMB-17s/2010).
Jogosult ELMÜ Hálózat
Kft. javára.

Vezetékjog 724 m2
terüIetre WR.zl240
(vMB-lr7D012).
Jogosult ELMÜ Hálózat
Kft. javára.



Szerzódo felek rögzítik, hogy az onkoľmtnyzatot" azLtv.5. $. (1) bekezdés b) pontja alapjtn
teljes személyes illetékmentesség illeti, így a 91,I m2 terĹilet megszerzése tekintetében

illetékfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

IV. Ingatlan.nyilvántaľtási ľendelkezések

IV.1. A Futureal I. Ingatlanbefektetési Alap feltétlen és visszavonhatat|an hozzźi1árulását

adja a}.lhoz. és kéri a BFKH XI' Kerületi Hivatalát, hogy a telekalakítást a T-87680 számu

Yźtzrajz, a Hatźnozat és jelen Megállapodás a|apján, a Megállapodás II.3. pontjában

meghatźrozott tulajdonos javźlra az ingatIan-nyilvántartásba jegyezze be telekalakítás
jogcímen.

IY.2. Az onkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzttjáĺuIását adja althoz, és kéri a
BFKH XI. KeľületiHivata|át, hogy a telekalakítást a T-87680 számuYázrajz, aHatározat és

jelen Megállapodás a|apján, a Megállapodás II.3. pontjában meghatźltozott tulajdonosok
j av ár a az ingat|an-ny i lvántaľt ásb a j e gy ezze be tel ekalakítás j o gcímen.

IV.3. A szerzőđó felek jelen szerződéssel egyĹitt benffitják az EL}./'IJ HáIőzat Kft.
hozzttjttulását a javáĺasző|ő vezetékjogok II.3. pont szerinti átjegyzéséhez.

V. Birtokátruházás

Szerződó feiek megáliapođnak, hogy a Fufuľeai I. Ingatianbefektetési A|ap az ingatlan ii.
birtokáta jelenMegállapodása|áírásáva|éĺrahtnzaazOĺlkormźnyzatra.

VI. Megállapodás hatályba lépése

A szęrzőđó felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás a Futrľeal I. Ingatlanbefektetési

Alap letétkezeIője (K&H Bankzrt.) által töľténő aIáírásanapjan léphatá|yba.

VII. Egyéb rendelkezések:

A Futureal I. Ingatlanbefektetési Alap kijelenti, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett

ingatlanbefektetési a\ap, ingatlanszeľzési és elidegenítési joga nincsen kofltúozva.

onkormĺányzat kijelenti, hogy elidegenítési és ingatlanszerzésijoga nincsen korlátozva.

oĺtkormźnyzat és a Futureal I. Iĺrgatlanbefektetési Alap kijelenti, hogy rendelkezik

valamennyi, a belső szabétlryzatai és a jogszabźiy á|ta| előíľt felhata|mazássa| a jelen

Me gál lap o dás a|áír ásár a.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi nuľunĺÁr r. Ingat|anbefektetési .Ą|ap K$H BANKZTt.
LetétkezelőOnkormányzat

Dr' Kocsis Máté polgármester

Ellenjegyzem:

képvise|etében eljár:
Finext Befetetési Atapkezel<ĺ
Zźlĺtköríjen Működő Részvénýársaság
Karai Péter i gazgatósági tag

Az okiratot készítettem és e|lenjegyzem

Budapest,20l5. napjan:



Szerződo felek meghata|mazzák dr. Nagy Andrea (dľ. Nagy Andrea Ügyvédi lľoda, 1082
Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet) tigyvédet jelen Megállapodás elkészítésével,
eIlenjegyzésével, valamint azzal, hogy képviseletükben a térgyi telekalakítást illetően a
Budapest Főváros Kormányhivata|a XI. Kerĺileti Hivatala előtt eljárjon. Szerződő felek
tudomásul veszik az eljáró ügyvéd tájékoztatását a jelen jogügylettel kapcsolatos
joghatásokĺól. Fentiek tudomásulvétele után szerződo felek kijelentik, hogy a jelen
Megállapo đást az abban fo glalt tartalommal kívánj ák megkĺitni.

Jelen Megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb
jo gszabźiyok rendelke zésęi az irányadók.

A Felek jelen Megállapodást elolvasás és közös éľtelmezést kcivetoen, mint akaratukkal
mindenbenmegegyezot, jőváhagyőLaga|áírták.

Budapest,2015. .....,,..." Budapest,2015.........,,..."

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Jrízsefvárosi Futuľea| I. Ingatlanbefektetési A|ap képviseletében:
Onkoľmányzat Finext Befektetési Alapkezelő Zártkoruęn Működő
képviseletében Részvénýársaság

dr. Kocsis Máté polgármester Kaľai Péter igazgatőságítag

Jogi szempontbóI ellenj egyzem :

Danada-Rimán Edina
jegyzo nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Budapest,2015. ...

Jogtanácsosi ellenj egyzés :

Fedezet ....... Budapest,2015. ...

Pénzĺigyileg ellenjegyzem :

Páris Gyuláné
p énzngy i ugy o sztźiy v ezetó

Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefvárosi ľuľunEÁl I. Ingat|anbefektetési Á|ap K$H BANK Zrt.
Onkormányzat képvise|etében e|jár: Letétkezelő
Dr. Kocsis Máté polgármester Finext Befetetési Alapkezelő

Záĺtkt'rűen Miiködő Részvénýaĺsaság
Karai Péter igazgatósági tag

E||enjegyzem: Az okiratot készítettem és ellenjegyzem
Budapest,2015. napjĺĺrĺl



Az okiĺatot készítettem és ellenjegyzem Buđapest, 2015. napján:

t........]Ügyvédi Iroda

t........]tigyvéd
székhely:
székhely:

Futureal I. Ingatlanbefektetési Alap Letétkezelóje a jelen Megállapodáshoz a 2014. évi XVI.
törvény 64. $ (9) bekezdésének f) pontja és a 7812014' (III. 14.) Korm. rendelet 38. $ (3)
bekezdése alapj tn a belee gy ezést me gadom :

Budapest, 2015. év . .. .. . . ... hónap . . .. napjan

K&H Bank Zrt.

Letétkezelő
képviseletében eljaľ:

Név:...
Beosztás:

Név:
Beosztás:

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi rurunBÁl l. Ingatlanbefektetési A|ap K$H BANK Zľt.
Onkoľmányzat képvise|etében etjár: Letétkezelő

Dr. Kocsis Máté polgármester Finext Befetetési Alapkezelő
Zártköríien Működő Részvénytĺĺľsaság

Kaĺai Péter igazgatÓsági tag
Ellenjegyzem:

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem

Budapest,2015. napjan:



Városľendezési kkt.
I0l3. Bp. Átti|a u l3.
Munka száma: 45.|f015
Iktatószám : 7 2061 13 57 /201 5

lvĺéIelďánlj: ĺ:l000

A biĺokhatáĺ rcndezés akamtunknali
meglě|clően töíéDt:

vĺrrozÁsĺ vÁzRAJZ
a (36|37) és36218/2 hrsz.-ú ftiIdrészlet egyesítéséhez

2lI lap

T-87680
Budapest VIII. keľ.
Belteľĺi]et

A váltoa{si vźłajz 2 |apbó| á||. és ą 2l2 l8pon lévd tefijlct-
kimutatással ets}-iitt éruényes

A hel]Gjzi szjmozis s a tcrüĺeĹsámĺtás hcĺyes. Ez dzimdék 
^keltezéstôl számĺtott eś}- évig hatál-vos, késôbbi fe|haffiá|ás clótt

a ý áffi'iĐt újÍ a zá)mdéko |tami kell.

Budap€st,20ĺ5. hó nap

Záĺadéko|ó:
P.H. Ing.ĺend.nriIl.sz':

Budapest. 20|5. ápriIis 24.

Készŕtő és a 
'niíőŚćget 

lÜúsitó
Ít'ldmérô:

GÁL FERENoHÉ
řÖLDrđ.Rt M=r*ÔK

ĺ013 ap'.F]iĺla.t 13' lv't
lFM: c.{íiĺ9.0

n l,*.1 r
L./4'( (ľ('{' !'.

...-.....!................i....._.
Ing.rebd'min.Ý.: 0544il 990'
Mm&| Śffi: uU. I U|.J)ó)

Y..qśł::.l.'. i|5?i(łjljííÁr|
Tĺiuísi it!-
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Vá.osrendezési kkt'
l0l3. Bp' Attilarr ĺ3.
Munka száma: 45./f0I5
Iktatószám: 7 206/ 1357 l20I5

T-87680
Budapest VIII. ker
Belterület

VALTOZASI VAZRAJZ
a (3613,7) és 36218/2 hľsz.-ú ftjidrészlet egyesítéséhez

2/f Iao

váitozás előtti állaoot Yá|ilozás utáni áIlaoot

l{sz alreszlet terüleĺ
Llrsz alIészlet Íeriilet

K Szolgďmi és egyćbjogok
müvelésí ás ha- rn- nrůvęlésj áe ha. m-

(36r r7) Kiveĺ közterü|đ t607 0

(]ól37) Kivetr köztcťtiIct 251 I 0

vezelékjog |44 m- tcrületre vvR-l 8220
(VMB- l 70'20 l 0), jogosult ELMÜ
Há|óäti kft. 1137. BD. v álci.ót 72..l 4
Vezetékjog 8 m2 tcrĺiietre vvR-l-.8232
(vMB-l 5ó120 l 0)' jogosu|t ELMU
Hálóali kft. I l32-BD. váci út 72.74

36218t2 Ki\,ett |nagánút 9lt 0

l 
Vczetékjo8 43 m: tertlletrc VVR-l 8250
(vÍvíB-| 75120l0). jogosu|t ELMU
Hálóäti kft. 

.| 
|32. Bo.\łáci ilt.12-.]4

vezętékjog 724 m: tcĺületre WR.2l240
l 
(vMB-l l 7/20 | 2). jogosult ELMÜ

i Háĺóati kft. ||3?.BD.yáci í|Í.|2-14

)ssz-cscn 18 : 0 f51 0

A biÍtokhaĺáI rcndczés ataratr|nknak
mcgfcle|ően |örtént:

BudaPest. 20l5. ápriIis 24.

Készító és a mĺnőségeĺ
ft'ldmérŕ!:

GÁL FEBENGNĚ
FTLDMĚRo MtRNoK

íoĺ3 Bp''AřiE Ül 13. vlq
|FM'offi'ĺ9?0

Ćłđtđ-1
lng.Íend.min.sz.: 0544l I 990.
KanraEĺ sáÚ: GD.T 0l.3585

r'ń,ĺłřoÍťśr;,'l*/icir'łłł'li
. rŔ.J&; k|'ulitél.l.'^lłrł Jl l1 jvR

A váltoási vśzĺajz 2 |apbó| á,||' és a 2l| |apon lévő vázajal
egytjft én'ényes

A hc|yĺajzi szánlozis és a terÜletszźmirás he|ys' E7' a zÁfrdék a
keltezéstôĺ számĺtott egy évig hatál'vos' késóbbi felhasaálás elóĺt
a u át ajnL ńjra zÁradékohatni kel|.

Budapest.20|5' hó nap

Záradéko|ó:
Ilg.rend.min.sz.
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Kivonat 4. sz. melléklete
A 252/20 I 5. (XII. 03 . ) szám.Ú' határ ozat 1 . melléklete

VAGYONKEZEIÉ S I sZERZooÉ s rozo s HĺpcpGYEZÉ S S EL ToRTÉNo
MEGSZĹINTETÉSE

amely létľejott egyÉszrol a
Budapest Főváľos VIII. kerüIet Józsefuárosi onkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
adőszám: I 57 3 57 I 5 -2-42
totzsszám: 735715
statisztikai szám: I 57 3 57 | 5 -841 | -32I -0|
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester
mint tulaj dono s (a továbbiakban : Onko ľ mány zat)

másrészről a
Józsefváľos Ktizłisségeiért Nonp r oťlt Zrt.
Székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.
Cégtregyzékszám: 01 10 048493
Adószám: 253 13433-2-42
képvi seli : Kovác s B arb aru Igazgatő ság elnĺlke
mint vagyo nkeze|óij ogot szerző (a továbbiakban Vagyonkezelő)

(onkormányzat é,s vagyoĺlkezelő egyĹittesen Felek) kĺjzĺjtt az a\u|írot|helyen és időben az
onkormányzat Képviselő-testtiletének ..../20t5. (XI.03.) számű határozaia a|apján, a|ábbi
feltételek mellett:

1. Az onkormányzat és a Józsefuĺĺľosi Köz<jsségi Házak Nonprofit Kft. között 2013. május
27. napjáva| vagyonkezelési szerzóďés jött létre a Budapest VIII. kerületi ingatlan-
nyilvántartásban 35094 he|yrajzi szám a|atl felvett, természetben a Budapest, VIII. kenilet
Homok u. 7. szám a|atti, és a 35315 he|ytajzi szán alatt felvett, természetben a Budapest VI[.
kerület Dankó u. 18. szźtm a|atti - kivett beépítetlen teľĹilet megjelcilésű _ ingatlanľa egészséges
életmód segítését cé|ző szolgáltatások, kerĹileti sport és szabadidőspoľt támogattsa, ifiúsági
ügyek; mint önkormźnyzati k<izfeladat źúadásához kapcsolódva vagyonkeze|ői joglétesítésére -
a fel s oro lt kö zfeladato k źltadásáv al e gyidej űl e g.

2. Vagyonkezelő 20|5. augusztus 01. napjával a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és
Galéľia Ktizpont Közhasznú Nonprofit Kft. és a ĺőzsefváĺosi KözösségiHazak Nonpľofit Kft.
cjsszeolvadása útján jĺitt létre, mely alapján Vagyonkezeló a Józsefuarosi Közĺĺsségi Házak
Nonpľofit Kft . j ogutódj a.

3. Az ingat|an-nyilvántaľtásban a 35315 hĺsz-on nyilvántaľtott' természetben a Budapest
VIII. kerület Dankó u. 18. szźm alatti ingatlanon, a vagyonkeze|ő javźravagyonkezelői jog lett
bejegyezve. A Felek a vagyonkezelői jogot ktjzös megegyezéssel 2015. december 3I. napjáva|
megszĺintetik. Felek feltétlen és visszavonhatatlan hozzźljfuu|ásukat adjak allhoz, hogy az
ingatlan-nyilvántartásban 35315 he|yrajzi szám alatt felvett íngat|anra létesített, hatfuozatlarl
időre szóló, ingyenesen átadott, az egész ingatlanľa kiteťedő, IlI arányu vagyollkezelői jogot
az iĺgatLan-nyilvántaľtásb ó l törö lj ék.

fazekasnevl
Írógép
Jegyzőkönyv 4. sz. melléklete                 



4. Äz íngat|an-nyilvántartásban a 35094 hľsz-on nyilvántartott, természętben a Budapest,
VIII. kerület Homok u. 7. szám alatti ingatlanon, a vagyonkezelő javáĺa vagyonkezelői jog lett
bejegyezve. A Felek rogzitlk, hogy aZ onkormányzat Képviselő-testĹiletének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 989lf0lf. (Vn.01.) számu határozatában
tulajdonosi hozzájárulását adta a Homok u. 7., Bauer Sándor u. 4. és a Mátyás tér 15' szám
alatti ingatlanokat érintő telekalakításhoz. A T-86544 számű vtitozźsi vźnrajz alapjźn a
Foldhivatal engedélyeńe a te|ekalakítást, melynek a|apjtn a Homok u. 7. szám alatti ingatlan
egyesítésre kerül a 35086 helytajzi számí ingatlan alatt, majď megosztás soľán területe a
35U86/l helyrajzi sztlmu ingatlan részévé válik. Eztital' 35086 he|yrajzi számu ingatlan mint
önálló helyrajzí szćlmu ingatlan az ingatlan-nyilvántaľtásban megszúnik. Ez a vagyonkezeloi
jog természetbeni fennmaradását nem éľintette. Ingatlan-nyilvántartási szempontbő| azoĺban a
telekalakítást engedélyező ftjldhivata|i határozat végrehajtása során a vagyonkezeloi jog a

telekalakítással létrejovő 3508611 he|yrajzi szźtmu ingatIanra kerĹil átjegyzése. A
vagyonkezelői jog az engeďé|yezett telekalakítás végrehajtásáról szóló okiľat ingatlan-
nyilvántartásban torténő jogeľős átvezetése napjtĺual az onkormźnyzat IlI arányű tulajdonába
kerülő 35086/1 helytajzi számí ingatlanból 525 m"-t terhel.

A felek a vagyonkezelői jogot közös megegyezéssel 2015' decembeľ 31. napjávaI
megsziintetik. Felek feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ásukat adjak ů.lhoz, hogy az
ingatlan-nyilvantartásban 35086lI helytajzi szźtrn alatt felvett ingatlanĺa létesített, határozatlan
időľe szóló, ingyenesen átadott, az ingatlanbő| 525 m,-t teľhelő, IlI arányű vagyonkezelői
j o got az ingat|an-nyi lvántartásb ó l törö lj ék.

5. Azingat|an-nyilvántartási eljarásban felmerülő köttségeket az onkormĺányzat viseli.

6. Felek a jelen szerzođés aláirásáva| meghatalmazźst aďnak a Dr. Bálint Tibor Ügyvédi
Irodának (1052 Budapest, Régiposta v If.I. em. 3.), hogy Dr. Bálint Tibor ĺigyintézése mellett
a szerzodést ellenjegyęzze és a Feleket képviselje az ĺngat|an-nyilvántartási eljarásban. Dr.
Bálint Tibor a szerződés e|Ienjegyzésével a megbízást elvźi|a\a.

7. Felek közĺis megegyezéssel a szerzoďést 2015. december 3 1 . napjával megsztintetik.

8. Az 1. pontba köriilírt szerzőđés 38. pontja szeńnt a Yagyonkezelő elszámol a
vagyonkezelésbe vett vagyontźrgyaL&a|,1egkésőbb 2016. máľcius 31. napjáig.

9. A vagyonkezelő az íngatlarú 2015, december 3I. napjttval visszaadja az onkormtĺnyzat
biľtokába, melyről a Felek jegyzokonyvet vesznek fel. Az ingatlanok onkormrínyzatnak va\ő
visszaadásaľól készült jegyzőkönyvben feltiintetésre kerĹilĺek az ingatlanon 2013. mźi1us 27.

ĺapjátőIvégzett fetújítási, karbantartási és beruhazási munkálatok, valamint átadźsra keľülnek
az ezę|<hez kapcsolódó számviteli bizonylatok másolatai.

10. A vagyonkezelői jog megsztintetésével érintett ingatlanok haszná|atára2016. januaľ 01.

napjźiő| az Önkoľmźnyzat és a Józsefuiíros Ktjztisségeiért NonproÍit Zrt.kn|on okiratba foglalt
megállapodźsa az irányadő. A vagyonkeze|óijog megszĹĺntetése nem érinti harmadik személy
jogszenĺ - vagyonkezeloi jogmegszüntetésekor még fennál|ő -hasznźllati lehetőségét.

11. Felek a szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Polgĺáľi Törvénykönyv
idevonatkozó rendelkezéseiben foglalt szabályok alka|mazásáthatározzák meg.

IeIęĺszeruődés késziilt 3 oldalon, 5 egymássa| egyező példányban.



Felek a szerzođés kĺlzös megegyezéssel tciľténő megszüntetését, mint akaĺatukkal mindenben
me ge gy ezőt k épvi s e 1 ő ik útj án j ó v áhagy őIag írták a|a.

Budapest,z}I5. Budapest,}}Is.
Budapest Főváros VIII. keľĺilet, Józsefuáros Kiizłisségeiért Nonprofit Zrt.

Józsefváľosi Onkorrn.ányz.at képviseletében:
képviseletében:

dr. Kocsis Máté Kovács Baľbaľa
polgármesteľ Igazgatőság elnöke

onkormányzatrészéről Vagyonkezel ő részérő|

Dr. Bálint Tibor iigyvéd
Dr. Bálint Tiboľ Ügyvédi Iroda

(1052 Budapest, Régiposta u. |2.Il3.)
El|enjegyzés kelte: Budapest, 20I 5 .

Fedezet:
Pénziigyileg ellenj egyzem :

Páris Gyuláné
p énzÍigy t ugy o sztźiy v ezeto



A 252 l f0 I 5. (XII. 03 . ) szźffiű határ o zat 2. melléklete

VAGYoNKEZELÉS I sZERZon É s rozo S MEGEGYEZÉ S S Er ronľÉNŐ
MEGSZĹrNTETÉSE

amely létrejĺltt egyńszrő| a
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefváľosi Onko rmányzat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
adőszźlm: I 57 3 5 7 I 5 -2 - 42
töľzsszám: 735715
statisztikai szám.. I 57 3 57 T 5 -84I 1, -32I.0I
képviseli: dr. Kocsis Maté polgármester
mint tulaj donos (a továbbiakban: Onkoľ mányzat)

másrészről a
J őzs efv ár os Kiizłi ss é geiéľt No np r oťlt Zrt.
Székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

Cégegyzékszám.. 0 1 1 0 048493
Adószám: 253 |3 433 -f-42
képviseli : Kovács B arb aru lgazgatő ság elnöke
mint vagyonkezelői jogot szerző (a továbbiakban Vagyonkezelő)

(Önkormanyzat és Yagyoĺkezelő egytittesen Felek) kĺizcitt az a|alírott helyen és időben az
onkoľmányzat Képviselő-testületének ....l20I5. (XII.03.) sztlmű hatźtrozata a|apjtn, alábbi
feltételek mellett:

9. Az onkormtnyzat és a Józsefuĺíĺosi Közösségi }Jilzak Nonpľofit Kft. ktjzött 2012.
november 07. napjával vagyonkezelési szerzođés jĺitt létľe a 36615 hĺsz.-on nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VIII. kerĹilet Horiínszky u. 13. sztlln a|atti ingatlanĺa vonatkozóan, a
gyeľmek és ifiúsági feladatokľól való gondoskodás, a közösségi tér biztosítiása, kĺjzművelődési,
tudományos, mtĺvészeti tevékenység támogatása, mint önkormányzati közfeladat átadásźůloz
kapcsolódva vagyonkeze|óijog létesítésére - a felsoroltkozfeladatok átadásával egyidejrĺleg.

10. Vagyonkezelő 2015. augusztus 01. napjától a JóHír Józsefuáľosi Média, Rendezvény és

Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft. és a Jőzsefváľosi KozösségiHźnak Nonproťrt Kft.
összeolvadása,Ú!źn jtĺtt létľe' mely alapjaĺr Vagyonkeze|o a Józsefuaľosi Kcjzösségi Hźzak
Nonpľofit Kft . j ogutódj a.

11. Az ingat|arl-nyilvántartásban a 36615 hĺsz.-on nyilvantaľtott, természetben a Budapest
VIII. keľtilet Horánszky u. 13. sztml aIatti ingatlanon, a Vagyonkezelő javáĺa vagyonkeze|őí jog
kerĹilt bejegyzésre. Felek feltétlen és visszavonhatatlan hozzájáru|ásukat adjĺák a|:lhoz,hogy az
ingatlaĺl-nyilvantaľtásban 36615 he|yrajzi szám a|att felvett ingatlanĺa létesített, hatátozat|an

időre szóló, ingyenesen tiadott, az egész ingatlanĺa kiteľjeđő, IlI aruný vagyollkezelői jogot
az íngat|arl-nyi lvántartásbó l töľö lj ék'

12. Aziĺgat|an-nyilvántartási eljárásban felmeriilő költségeket az onkoľmányzat viseli.

13. Felek a jelen szerződés a|áirásáva| meghatalmazást adnak a Dr. Bálint Tibor Ügyvédi
Irodanak (1052 Budapest, Régiposta u.12.I. em. 3.), hogy Dr. Bálint Tibor ügyintézése mellett



a szęrzódést ellenjegyezze, és a Feleket képviselje az ingatlan-nyilvántartási eljáľásban. Dr.
Bálint Tibor a szerződés e||enjegyzésével a megbízást elvállalja.

14. Felek közcjs megegyezéssel a szerződést}}Is. december 3ĺ. napjával megsztintetik.

15. Az 1. pontba körĹilírt szerzodés 38. pontja szerint a Yagyonkezeló elszámol a
vagyonkezelésbe vett vagyontárgyakkal legkésőbb 201,6. március 3I. napjáig.

16. A Vagyonkeze|ő az ingatlant 2015. decęmber 3I. napjával visszaadja az onkormányzat
birtokába, melyről Felek jegyzokonyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben feltüntetésre keľtilnek
az ingat|anon 2012. novembeľ 07. napjátő| végzett felújítási, karbantartási és beruházási
munkálatok, valamint átađásra kerülnek az ezeI<hez kapcsolódó számviteli bizonylatok
másolatai.

17. Felek a szeľződésben nem szabźiyozott kérđésekben a Polgári Törvénykönyv
l idevonatkozó rendelkezéseiben foglalt szabályok a|ka|mazásáthatározzfü meg.

. Je|en szerzódés készült 2 oldalon, 5 egymással egyezo példányban.

Felek a szerzódés koz<js megegyezéssel történő megsziintetését, mint akaľatukkal mindenben
. megegyezot képviselőik tÍjáĺ jőváhagyő|agíĺták a|á.
)

i gudapest, 2015. Budapest, 2015.
, Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Jĺózsefuáľos Ktiziisségeiért Nonproťlt Zrt.

Józsefuáľosi onkorm ányzat képviseletében:
képviseletében:

dr. Kocsis Máté
polgiírmester

onkormánvzat tészéről

Kovács Baľbara
Igazgatősźlg elnöke

Vagyo nkez elo r észér ł5|

Dr. Bálint Tibor iigyvéd
Dľ. Bálint Tibor Ügyvédi Iroda

(1052 Budapest, Régiposta u. 12. U3.)
E||enjegyzés kelte: Budapest, 20I 5.

, Fedezet:
. Pénzngyí|eg ellenjegyzem:

' paris Gyuláné

p énzngy i lůgy o sztá|yv ezető



A 25f l20 I 5. (XII. 03 .) számt határozat 3 . mellékl ete

HASZNÁLATI SZERZooÉs

amely létrejott egyrészrő| a
Budapest Főváros VIII. kerület Jĺózsefuáľosi Onko rmányzat
székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ
adőszáma.. I 57 3 57 T 5 -2-42
torzsszám..735715
statisztikai szám.. I 57 3 57 I 5 -84| I -32I -0I
p énzfor galmi s záml as záma.. 1 04 0 3 3 8 7 - 0 0 0 2 8 5 7 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
(a továbbiakban : Onko r mány zat),

másrészrőla
Józsefváľos Kłiztisségeiért Nonp roťlt Zrt.
székhelye: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

Cégsegyzékszárn.. 01 l0 048493
Adószám : 253 1'3 433 -2- 42
képvi sel i : Ko vác s B arb ar a, az Igazgatős ág e lnöke
(a továbbiakb an Haszná|ő)

együttesen Felek közcitt jcitt létre az a|ábbi feltételekkel' a megjelĺilt helyen és napon:

Előzmények

Magyarország helyi önkoľmanyzataírőI szo|ő 2011. évi CLX)O(IX. tclrvény 108. $ (1)

bekezdése szeľint a helyi ĺinkormányzat kizźlrőIagos tulajdonában áI|ő nemzeti vagyon
birtoklása, haszná|ata, hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése,
fejlesztése, valamint felújítása csak ę törvényben és a nemzeti vagyonľól szóló 20ÍI. évi
CXCV. törvényben szabá|yozott módon engedhető át másnak.

Felek rogzítik, hogy figyelemmel a HasznáIő áItaI ellátott kĺjzfeladatok folyamatos
biztosításĺíľa, valarnint aĺemzeti vagyonĺól szőIő 2011. évi CXCM. törvény 3. $ (1) bekezdés
11. pontjĺáľa, illetve a 11. $ (13) bekezdésére, szükséges e tevékenységek e|IátásttrahasznáIt
önkormányzatitw|ajđonú ingatlanok használati jogviszonyának szęrzodésben történő rendezése.

A Képviselő-testület ...l20I5, (XII.03.) sztlmuhatźlrozatźnal döntött aĺĺóI, hogy aHaszná|őval
azingatlarl-nyilvantartásban 35086/1 hrsz. a|att felvett, Budapest VIII. kerület Mátyás tér 15.
szźtm a|atti ingatlan vonatkozásában a Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság 98912012.
(VIII.1) számuhatározata értelmében lefolytatott telekalakítás következtében egyesített 35094
hĺsz. Homok u. 7. szźĺn alaÍti 525 m2 ingatlan, és az íngatlan-nyilvántartásban 35315 helryrajzi
szám a|att felvett, természetben a Budapest VIII. keľĹilet Dankó u. 18. sztĺn alatti _ kivett
beépítetlen tęnilet megjel<ilésű _ ingat|an hasznźt|atára vonatkozó, továbba az ingat|an-
nyilvántaľtásban 36615 helyrajzí szźlm a|att felvett, természetben a Budapest VIII. keľĹilet
Horánszky u. 13. szán alatti ingatlan haszná|atźra vonatkozó vagyonkezelési szerződéseket
közös megegyezéssel megsztinteti, és ezen ingatlanokat, valamint valamennyi, aHaszná|ő álta|



kozfe|adat ellátása céljából igénybe vett önkormányzati tulajdonú ingatlant haszná|ati
j o gvi szony keretében kív ánj a tovább haszno sítani.

Fentiekĺe tekintettel a szerződés tárgyát képező vagyonelemek ingyenes haszná|atának és
műkĺjdtetésének részletes szabáIyait a Felek az a|ábbiak szeľint állapítják meg.

Eľte]lmező ľendelkezések

Jelen me gállapodás alkalma zásában..
a. hasznźtlat: atargyi eszkoz, vagyonelem hasznźllata, működtetése és fenntaľtása;
b. kaľbantartás: ahasználatban |évő targyi eszkoz, vagyonelemek folyamatos, zavarta|aĺ,

biztonságos üzemeltetését szo|gá|ő javítási, karbantartźtsi tevékenység, ideéľtve a
tervszerű mege|ózőkarbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő
nagyobb javítási munkálatok, és mindazon javítási, kaľbantartási tevékenységet,
amelyet a rendeltetésszeriĺ haszná|at érdekében el kell végezni, amely a folyamatos
elhasználódás rendszeres helyreállítását eredm ény ezi;

c. nagy karbarftartźs: az olyaĺ karbarttartási tevékenység, amely az ingatlan, épület
szetkezetí elemei megfelelőségének helyreállítását eredményezi ;

d. felújítás: az elhasználódott targyi eszkoz, vagyonelem eľedeti áIlaga (kapacitása,
pontossága) helyreállításźú. szo|gáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely
mindenképpen azza| jétt, hogy az adott eszkoz é|ettaĺtama megnövekszik, eľedeti
műszaki á||apota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az e|oáI|ított
termékek minősége vagy az adott eszkĺjzhasznźt|ata jelentősen javul és így a felújítás
pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök szfumaznak: felújítás a
korszeľĹisítés is, ha az akorczenĺ technika a|kalmazásáva| atargyi eszkoz, vagyonelem
egyes részeinek az ęredetitől eltérő megoldásáva| vagy kicserélésével a tárgyi eszkoz
ilzembinonságát, teljesítőképességét, hasznźtlhatősttgát vagy gazdaságosságát növeli; a
targyi eszkozt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, ľendszeľesen elvégzett
katbarfiartás mellett a ttltgyi eszkoz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei
elöregedtek), amely elhasználódottság mát a ľendeltętésszeruhasznźiatot veszé|yezteti;
nem felújítás az elmaľadt és felhalmoződő kaľbantaľtás egyidőben való elvégzése,
függetlenül a költségek nagyságától.

A' szerzőć|és táľgya

1 . Az Önkorm ányzat ingyenes hasznźiatba adja az 1 . sz. melléklet szerint felsorolt, aHaszná|ő
á|ta| mźr korábban is kozfeladat e||átása céljábóI hasznźit ingatlanokat. A használatba adott
természetbeni fekvését, Itĺsz.-t, alapteľületét, valamint a vagyonkatasńęri éľtékét az 7. sz.
me 1 l ékl et tarta|mazza.

2. A Haszná|ő fę|adate||źtásźra szo|gáIő vagyonnal való használati jogot az onkormźnyzat
vagyonaról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásárő| sző|ő mindenkori hatályos
önkoľmányzati rende|etben szabá|yozott módon és feltétęlekkel a Haszná|ő gyakorolja. Erľrek
soľán a HasznáIő a vagyonelemeket a szeruóđésí előírásoknak és a fulajdonosi
rendelkezéseknek, valamint az onkormźnyzat és a Haszná|ő kozoÍt2015. maľcius 05. napjan

létrejött kozszo|gá|tatási szerződésben (a továbbiakban: kozszolgá|tatási szerződés)
meghataľozotthasznosítási célnak megfelelően közfeladat e||átásárahaszná\a.

3. A Hasznźiő a közszoIgźitatási szerződésben meghatáĺozott céloknak megfelelően köteles
műkĺjdni és tevékenységét végezni.



4, A Haszntiő a kozszo|gá|tatási szerződésben meghatfuozott közfeladatokon kívüli egyéb
tevékenységet csak olyan módon és mértékben láthat el, hogy az ĺe veszélyeztesse az átađott
kö zfeladat el|átás źlt.

5, Az onkormányzat' az ingatlan-nyilvántartásban 35086/1 hrsz. a|atÍ. felvett, Budapest VIII.
keľĹilet Mátyás tér 15. sztlm a|atti ingatlan vonatkozásában a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság 98912012' (VIil.1) számu határozata értelmében 

^lefolytatott 
telekalakítás

ktjvetkeztében egyesített 35094 hĺsz. Homok u. 7. szám a|atti 525 m" ingatlant' és az ingat|an-
rryilviírlĹaľtáslrarr 35315 lľsz. alaĹl. fclvętt, Budapcsĺ., Dalrlĺ.lj u. 18. szálrr alatĹi t}rlkurrĺlzľryzaĹi
tulajđonú ingatlant a lakosság védelme érdekében a katasńtőfavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20II. évi CXXVIII. törvényben szabá|yozott
veszéIyhe|yzet esetén téľítésmentesen haszná|hatja. A veszé|yheIyzet ferľrállásáľól, az
igénybevétel módj aľól, időtartamáról Fel ek ktilön me gállapo dásban állapodnak me g.

Felek jogai és kötelezettségei

6. Rendeltetésszerű hasznáIat

a. A Haszná,ló a haszná|at tźtrgyát képezo vagyonelemeket kiztlrő|ag a kozszolgáIati
szerződésben megjelcilt feladatainak ellátásáľa' valamint e közfe|adatai ellátásanak
biztosítźsźń nem veszélyeztető módon váIlalkozási tevékenységére a jelen szerződésben
szab á|y o zoľt mó don haszná|hatj a.

b. A HasznáIő hasznáIati joga az ingatlan rendeltetésszeru hasznźiatához szükséges
v agy ontźr gyak in gyene s használ atĺíra i s kiterj e d.

c. A Haszná|ő feladatainak e|Iátását szolgáIő ingatlan' valamint az ingatlan
ľendeltetésszeruhasznźiatźůloz szükséges ingó vagyontaszerződés időtanama alatt nem
idegenítheti el, nem terhelheti meg, használt vagyont biztosítékul nem ađhatja, a
Vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet.

đ. Az Önkormányzat hozzájáru| allhoz, hogy a lFrasznźůő aZ ingďlanok cimé|
székhelyeként, telephelyként bejegyeztethesse, azt levelezésében feltiintesse és ezeke
harmadik személynek az áIta|a történt haszná|at idotartamtra engedélý adjon,

e. A HasznáIó kĺjteles a hasznáIatában á||o vagyont a kcizponti berendezésekkel és
felszerelésekkel egyĹitt rendeltetésszeriíen, akozvagyonthasznáIő személýől elváľható
gondossággal, hatékonyan, energiatakarékosan és költségtakarékosan, az épĺilet
esetleges házireĺdjéĺek, a vagyonĺa vonatkoző binonsági előíľások betaľtásával, mások
jogainak és törvényes éľdekeinek séľelme nélkĹil hasznźini.

f. Amennyiben a Haszná|ő a vagyont nem rendeltetésszertĺen hasznźija vagy rongá|ja,
kĺjteles az okozottkáľt 30 napon be|ul az onkormanyzat szttmáĺa megtéríteni.

g. A szerződés iđőtartama aIatt a HasznáIő felelős az ingatlannal kapcsolatos, a
ttĺzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi tcirvényekben és egyéb kapcsolódó
jogszabályokban foglaltak beárttsáért és betartatásáért, a Hasznźiő megtéľítési
felelősségg eI tartozik az onkoľm źnyzat felé, amennyiben ezen szabtůy ok megszegésre
kerülnek és kaĺ keletkezik.

h' AHaszntl|ő azingat|arlbanriasztőrendszeľt, telefonos és számítógépesháIőzatot építhet
ki emeletek összekcjtésével egyiitt. A távkcjzlési szo|gáItatőval a Használó az
onkormanyzattő| fiiggetlenül jogosult a sajźú' nevére távközlési vonalat bek<jttetni és
üzemeltetni jelentősebb kaľosodás nélkül. Ezekłől előzetesen köteles az
o nkormtny zatot írásb an táj éko ztatru.



i. A Használó jogosult az ingat|ant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett
szabadon rendelkezhet, azonban a szęrzoďés megszűnése esetén ezeket akkor
száIlithatja el, amennyiben a Ptk. szabályai szerint nem minősülnek alkotóľésznek,
Ártozéknak és az eľedeti állapotot saját költségén helyľeállítja.

j. Az onkormányzat az ingat|anban lévő, aHaszná|ő tulajdonát képezó vagyontárgyakéľt
felelősséget nem vál|al, mindazoĺttlta| Felek rogzít|k, hogy a }{asznáIő e
vagyontaľgyakra biaosítást kcjthet.

7' Hasznźiat fe ltéte le i

a. A haszná|atba adott vagyont a Haszná|ő hasznáIja.

b. A Használó a használat során gondoskod1k az ingatlan rendeltetésének megfelelő
haszná|atáról, valamint a hatályos tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségiigyi előírások
szerint ttjľténő üzemeltetéséről, karbantartásáról.

c. A haszná|at során a HasznáIő köteles gondoskodni a vagyonelem állagmegóvásárő|,
karbantaĺ1ásárő|, az ingatlanban levő központi berendezések, az ezek'hez csatlakozó
vezetékľendszerek munkaképes állapotaľól és az átvéte|kon állapotnak megfelelő
szinten tartásárő|.

d. A Használó köteles gondoskodni ahasználatba adott ingatlan vagyonvédelméről.

e. Az onkormányzatk<jteles ellátni a jogszabáIy a|apjtnahaszná|atba adót teľhelő minden
olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a Felek által ktjtött
kozszo|gá|tatási szeľződésben meghatátozott feladatok folyamatos, megfelelő
színvonalon történő ellátásának feltételei biztosítottak legyenek.

f. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan rendeltetésszeríi használata éľdekében
átalakítási munkákat végezhetnek külön megállapodás alapján, amely kitér a költségek
viselésére.

g. A Használó minden, ahaszĺáIattal kapcsolatos lényeges változásról haladéktalanul, de
legkésőbb 5 munkanapon beliil írásban értesíti az onkoľmáĺyzatot. A Haszná|ő az
íngat|an egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról haladéktalanul írásban értesíti
az Önkormanyzatot, amely köteles tiĺrni a veszéIy elharítása vagy a kar
kĺivetkezményeinek e|hárítása érdekében sztikséges intézkedések megtéteIét.

8. Tulajdonosi ellenőrzés

Az onkormźlnyzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a kozszo|gáltatási
szerzodésben foglalt feladatellátás zavarása nélkĹil, előzetes értesítés alapján a haszná|atba
adott ingó és ingatlanvagyon tekintetében ellenőrzi az önkoľmźnyzati vagyon ľendeltetésszerű
hasznáIatát.

9. Költségek viselése

9.1. A Haszná|ő székhelyként és telephelyként hasznźt|t ĺinkormányzati t|J|ajdonú helyiségek,
ingatlanokvonatkozásábanahaszná|atbaadó onkoľmányzatťlnaĺszírozásábatartozőkiadások:

a. nagy karbantaľtás
b. felújítás.

9.2. A HasznáIő źital székhelyként és telephelyként hasznáIt önkoľmányzati tulajdonú
helyiségek, ingatlanok vonatkozásábaĺ aHasznáIő ťlnarĺszítozásźhatartoző kiadások:

a. gźzenergia-szo|géitatás díja,
b. villamos energia-szo|gźitatás đíja,
c. távhő-és melegvíz-s zolgtiltatás díja,
d. víz-és csatornadíj,



e. nęm adatátviteli célú távközlési szerzőďések alapdíjai (telefon, telefax, telex)
f. intemet díja,
g. egyéb a haszĺáIat során felmerült kiadások: szemétsztĺIlitás, kéményseprés, rovar-és

rágcsáIőirtás, veszélyes hulladék kezelése' működtetéssel kapcsolatos levelezés,
tuzvédelmi feladatok ellátásáva| kapcsolatos kiadások, tisztítószerek, munkaruha
biztosítása, épület órzésí, takarítási đíj, kéményseprői díj, egyéb a haszná|attal
kapcsolatban felmertilő költség,

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

i. egyéb, az onkormányzatťĺnanszírozźsi körébe nemtartozó kiadás'

Beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség

10. A HasznáIő vźtlla|ja, hogy az önkoľmanyzat tu|ajđonában áI|ő használatba vett ingó és

ingatlan vagyon-ľa vonatkozóan a haszná|at tekintetében tfugyévet kĺjvető hónap végéig
rendszeresen beszámol, valamint nyilatkozik, hogy e vagyonelemekľol külön nyilvántartást
vezet, illetve teljesíti e vagyonelemekkel kapcsolatos bárminemu adatszolgáItatást.

Aszerződés megszűnése

11. A szerzóďést Felek hatźtrozat|arl időtartamra kötik. Je|en szerződés hďálya kiterjed a
szęrzőďés a|áírásźrt mege|ózoen hasznáIt vagyonelemekľe is. A szerződés megszúník, ha a
hasznźiatba adott ingatlanok mindegyikében megszun1k akozfelaďat e||átása. A szeruődés az
érintett ingatlanra vonatkozóan szűnik meg, ha az ađoÍt ingatlan esetében a kozfe|adat ellátása
megszűnik. A rendkívĹili felmondási jogát bármelyik fél, a másik fel súlyos szeľződésszegése
esetén gyakorolhatja'

12. A szerzódést bármely fél a másik féIhez intézett írásbeli foľmában, indoklás nélktil ó0
nap o s hatáĺiđő tí,lzése me 1l ett fe lmondhatj a.

13. Amennyiben a szeĺzódést a Használó egyoldalúan meg kívánja sztĺntetni' köteles az
ingatlan és ingóságok átadásanak lebonyolításának időrendjét előzetesen az onkoľmányzattal
egyeztetru.

14. A Használó használati joga megszűnése esetén - az onxormányzat eltérő íľásbeli
ĺyi|atkozata kivételével _ a megszűnés napjától számított 15 napon belĺil kciteles az ingatlant
kiüríteni és azt tiszta, rendeltetésszerú hasznáIatra alkalmas állapotban az onkoľmányzat
tészére visszaadni'

Egyéb rendelkezések

15. Jelen szerzőđés2016. január 01. napjátólhatályos, és a Felek hatátozat|anidőľe kötik.

16. Kapcsolattaľtók kijelölése: Felek a mfüödtetési feladatok, illetve ahaszná|at onkormanyzat
által történő ę|Ięnotzése során kapcsolattaľtóként az alábbi személyeket jel<ilik meg:

onkoľmanyzatrészérő|:Gazđá|kodásitigyosńáIy,,ĺezető

Elérhetőség : gazdalkod as@jozsefsĺaros.hu

HasznáIő rész&őI: Kovács Baľbara lgazgatőság elnöke

Elérhetőség: barbara.kovacs@kn.hu

17. A kapcsolattaľtók személyében bekövetkęző vźitozźlsrólFelek egymást írásban éľtesítik.
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r 18. Felek megállapodnak abban, hogy a Felek között, a 2015. december 31. napjával
megszüntetett vagyonkezelési szerződésekből fakadó, a Haszná|ő áIta| megkötött

. jogviszonyokat jogfolytonosnak tekintik.

.' 
19. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azza| kapcsolatban felmerülő

i vitákatvagy nézetktilönbségeket tárgyalások útján rendezik.

i 20. Jelen szerzőđés a Felek között 2015. maľcius 05. napjĺán kötött kozszo|gźtltatásí szerzodés
l mellékletét képezi.
.i 2I. Felek az ingatlanok valamint az ingatlan rendeltetésszeru hasznáIatához szükséges
i vagyontárgyak átadása során átađźs-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, mely jelen szerződés

i "|vźiaszthatatlan 
mellékeltét képezi'

I Szerz(ĺdo Felek a szerzóđést egyiittesen elolvasták, és a közös értelmezést kĺjvetően, mint
I akaľatukkal mindenben megegyezőt, cégszeruenaláirták.

A szetzođés 9 oldalból źů|,7 megegyezo példányban készült, (4 pé|dány HasznáIőt,3 példany

. Peđig az onkormanyzatot illeti) és elválaszthatatIarlrészétképezi az ingatlanok - fordulónapi -
l leltari vagyonjegyzékei.

Kelt: Budapest, 2015. november ...

dr. Kocsis N.Iáté polgáľmesteľ
Budapest Főváľos VIII. kerĺilet

Jĺózsefu áľosi Onkoľm ánvzat

Fedezet:

pénzngyi ellenj egyzés :

Páris Gyul áné pénzĺjgyi tigyo sztá|yv ezeto

j ogi szempontból ellenj egyzem:

Danada-Rimán Edina jegyző nevében

és megbízásából

đr. Mészźr Erika a|jegyző

Kovács Barbara
ígazgatőság elniike

JK NZrt.
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hasznźiati me gállapod ás | . számu melléklete

A társaság székhelye, amely egyben a központi ügyintézés helye is:

1. 1084 Budapest, Mátyás tér 15. 35086/1 LT sz. 1980 m2 460060 eFt

A Táľsaság telephelyei:
2. 1083 Budapest, Szigony t.16./b 3612811,1N3
3. 1085 Budapest, Horánszky u.13. 36615
4. 1086 Budapest, Dankó u. 18. 35315
5. 1085 Budapest, József kľt. 59-6|. 36780l0lNI2
6. 1085 Budapest, József kľt.70. fe.3. 36645l0/NT9
7. 1085 Budapest, József krt ' 70. fsń- 4. 36645l0lNI7
8. 1085 Budapest, József kľt.70. fszt. 5. 3664510/N18
9. 1085 Budapest, József kľt. 68. 35643l0/NI

10. 1085 Budapest, József kľt. 68. 35643l0lV2
11. 1082 Budapest, Harminckettesek terc2. fsú,.2. 3563510lN35

hrsz.

hĺsz.
Iusz.
hľsz.

hľsz.
hľsz.

hľsz.
hĺsz.
hľsz.
Itrsz.

390 m2 7580 eFt
726 mf 824330 eFt

2846 m2 177465 ęFt
264 mf 11997 eFt
250 m2 27065 eFt
18 m2 8441 eFt

158 ÍÍ12 24240 eFt
12.0 m2 4639 eFt
76 m2 f938 ęFt
37 m2 1841 ęFt

t2



Kivonat 5. sz. melléklete
A 25 6 / 20 I 5. (Xil. 0 3 . ) számu haÍár ozat melléklete

Szám:29022l /2015.

MEGÁLLAPoDÁS
ľÉru,oxrľľLor,Ésl JoG BIZTosÍTÁsÁnoĺ,

amely, létľejött egyrészĺóI a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkormányzata (1082 Budapest, Baross u.
63.67,, képviseletében eljar: dľ. Kocsis Máté polgáľmester, totzsszźrn: 735705, statisztikai
számjel: |57357|5-8411-32I-01, aďőszélĺn: 155080009-2-42) mint tulajdonos (a
továbbiakban: Tulaj donos),

másrésztő| a

Készenléti Rendőľség (1011 Budapest, Kerepesi ttt 47-49., képviseletében eljaľ: dr. Balogh
János r. vezérőrnagy rendőrségi fotanácsos, műveleti orszźlgos renđőrfükapitány-helyettes,
paľancsnok, totzsszám: 739713, statisztikai számje|: I5720|99-8424-3IL-0I, adőszám:
| 57 20 199 -2-5 1 ) mint j o gosult (a továbbiakban: Jo gosult),

együttesen felek (a továbbiakban: Felek) között amai napon az a|ábbi feltételekkel:

l' A Felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos a Budapest Főváros VIII. keľĹilet
Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete ........12015. (.......) szĺámú hatźrozata
alapján, a beliigyi szervek dolgozói lakhatási gondjainak enyhítése éľdekében hatźtrozott
időre téľítésmentesen bíztosítja a tulajdonában lévő hľsz-ú, természetben 1088
Budapest, XI. keľület Szentkirályi utca 13. félemelet2. sztlĺrl alatti lakás (a továbbiakban:
Lakás) többszörös bérlőkijelölési jogát a Jogosult részére.

2. A Jogosult a béľlőkijelölési jogát 20|5. ĺapjátő| legfeljebb 30 napon belül
gyakorolhatja oly módon, hogy tźlrgyi lakásba kizarő|ag a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az eliđegenítésĹikre vonatkozó egyes szabályokĺól szóló 1993. évi L)ONIII.
törvény (a továbbiakban: Ltv.) végrehajtásttrőI szőIő 75l20I3. (X[.18.) BM rendelet (a
továbbiakban: BM rendelet) 2. $ bb) pontja aLapjtn helyi lakástigyi szervként ellátási
körébe utalt Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) ďo|gozőját jelĺjlheti bérlőnek
(a továbbiakban: Bér1ő).

3. Jogosultnak _ jelen megállapodás alapján _ többszörös bérlőjel<ilési joga van. A
bérlőkijelölési jog 5 éves időtartamĺa szól, amely egy alkalommal legfeljebb 3 éwel
meghosszabbítható.

4. Felek megállapodnak abban, hogy tulajdonos a kijelölt bérlővel feltétel bekövetkeztéig -
munkaviszonyának, illetve szo|gźllati viszonyának fennállásźtig _ ďe legfeljebb 5 évľe köt
bérleti szerződést, piaci alapú lakbéľ megťĺzetésével. A szerzódés 5 éves időtartarntnak
lejátakor tulajdonos a jelen megállapodás 3. pontjába foglaltaknak megfelelően _ a

fazekasnevl
Írógép
Jegyzőkönyv 5. sz. melléklete                  



7.

8.

9.

Jogosult hozzájáru|ő ny1latkozata a|apján _ a bérleti szęrzőďést ismételten megkötheti -
feltételbekövetkeztéig _ de legfeljebb 3 év ldőtartamra.

5. Felek megállapodnak, hogy, Bér1ő szolgá|ati viszonyának bármely okból tĺjľténő
megszúnése esetén a megźi|apodás 3. pontjában meghatátozott időtartam alatt új Bérlőt
jelölhet. A Bérlő szoIgá|atijogviszonyának megszúnéséről Jogosult köteles haladéktalanul
tźĘékoztatni a Tulajdonost. Ennek elmulasztásával felmeľiilő költségek, károk megfizetése
Jogosultat terhelik.

6. A Tulajdonos, mint bérbeadó, Bérlővel akkor kĺiti meg a bérleti szerződést, amennyiben
Bérlő bemutatja a Jogosult által kiállított béľlójelölésre vonatkozó ny1latkozatát.

Felek megállapodnak, hogy a Lakásban a szükséges felújítási munkálatok _ ideértve a
lakás rendeltetésszerű haszná|atra alkalmas állapotának megteľemtését _ Jogosult által
kijelc]lt Bér1ő saját költségén kciteles elvégezni.

Jogosult jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott időtartam elteltét követően vagy
jelen megállapodás 4. pontjában meghattltozott béľlőjelölési jogosultság megszűnése
esetén kötęles a béľleméný kiĺiľítve, tiszta ľendeltetésszerű hasznźiatra alkalmas
állapotban, a közüzemi szo|gźl|tatők á|ta| kiállított nullás igazolással egytitt a
Tulajdonosnak átadni.

Felek rogzítik, hogy amennyiben a bérlőkijelĺĺlési joggal éľintett lakást ismételten bérbe
lehet adni - a bérlőkijelölési jog megszűnésének esetét kivéve _ a Tulajdonos íľásbeli
felhívásanak kézhezvételét követő 15 napon beliil Jogosult köteles a Tulajdonossal
közĺjlni a bérlő szemé|yét, valamint meghatározni a bérbeadás feltételeit.

10. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Jogosult a megállapodásban foglalt
bérlőkijelĺilési jogát az adott lakásra vonatkozóan a Tulajdonos felhívásának
kézhęzvéte|étő| szźnnított 30 napon belül nem gyakorolja, abban az esetben a
bérlőkijelolési jogát elveszti és a Budapest Fővríĺos VIII. kerület Józsefvaľosi
Önkoľmányzat Képviselo-testülete jogosulttá válik béľlő kijelölésére. Jogosult
bérlőkijelölési joganak elvesztésekor a Tulajdonos jogosult jelen megállapodás azonnali
hatáIý felmondására.

11.A 10. pontban írt haűtridő elmulasztása esetén Jogosult köteles a lakás költségelven
megállapított lakbérének megfelelő haszná|ati dijat és egyéb kcĺltségeket Tulajdonos
felhívását kĺjvető 8 napon beltil megfizetni.

12. Jelen megállapodás 1. pontjában meghatáľozottLakás a bérlőkijelölési jog fennállásaa|aÍt
nem idegeníthető el.

13. Tulajdonos kciteles gondoskodni _ az Ltv. 10. $-a alapjan _ ktilĺjnĺjsen az épület
karbantaftásaľól, az épilet központi berendezéseinek és a lakások berendezéseinek
iizemképes állapotban tartástrő|, amelyet a Tulajdonos a Józsefuĺáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt-n ker esztuI v égez.



14. A jelen megállapodás nem szabttlyozott kérdésekben a Polgári Tĺirvénykönyvľől szóló
20|3. évi V. törvény, az lakások és helyisége bérletéľe valamint az elidegenítéstikĺe
vonatkozó egyes szabályokĺól szóló 1993. évi LXXVil. törvény, továbbá a végrehajtása
tárgyában kiadott 75l20I3. (Xil. 18.) BM rendelet, illetve a Budapest Józsefuaľosi
onkormányzat tu|ajđonában álló lakások béľbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér
nrértékéľől sző|ő 1612010. (ilI. 08.) onkoľrnźnyzati ľeĺrdeletberr foglaltak azirilryađőak.

Szerződő ťelek ajelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezót, jővźthagyőIag

írták a|á és aláírások napj tlĺ lép hatá|yb a.

Budapest,2015. Budapest,2015

Budapest Főváros VIII. kerület
Józs efvá rosi Onkorm ány zat

Tulaj donos képviseletében
dľ. Kocsis Máté
po1gármester

Szakmai előteľjesztő:

Czitźlky Emese ľ. alezredes
KR GI GEKlgazgatási osńźiy

Lakás és Szociális Alosztály
a|osztá|yvezeto

Fedezet: .. címęn
Budapest,2015.
Pénziigyileg ellenj egyzem:

Páľis Gyuláné
p énzugy i ü gyo sztály v ezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és me sbizásábő|

dr.Mészár Erika
a|jegyzó

Készenléti Rendőľség
Jogosult képviseletében

dr. Balogh János r. vezérőmagy
rendőľségi főtanácsos

művelęti országos rendőľfükapitány-helyettes
parancsnok

P énzugyi ellenj e gyzés :

Jogi ellenjegyzés:





Kívonat 6. sZ. mel1éklete
A 251 /2015. (XTT.03.) sz. haĹározat mel1ék]-ete

A 2015. Június 17. napján létľejłitt Közszolgáltatási Keľetszerződés 1 . számú mellék|ete

Az iinkoľmdnyzatÍ tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagłongazdólkodlźsi _
v agl o nkezelés i feladato k ellátás áró I s zó ló

Ev e s Kij zs zo lg dltat ds i S zerződes

egyrészľől

Budapest Főváľos VIII. kerület Jĺizsefvárosi onkormányzat(székhelye:l082 Budapest Baĺoss u.
63-67; adósz'áma: 15735715-2-42; torzsszźm: 7357|5; bankszáml aszám: K&H Bank Zrt. 10403387-
00028570-00000000; statisztikai sztľĺl: 157357|5-84I|-32|-0|: képvise1i: dr. Kocsis MźLté
polgármester), mint megbíző (a továbbiakban: Onkoľ mányzat),

másrészrőI

Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont ZártkőrĺÍen MĺÍkiidő RészvényĹáľsaság (rövidített név: JGK
Zrt., szél<hely: l082 Budapes| Baross u. 63-67,; cégsegyzékszám: 0|-|0-048457; udó."ĺ*' f52g24gg-
2-42; képviseli: dľ. Pesti Ivett igazgatősźę elnöke, mint Közszolgáltató (a továbbiakban:
KiizszolgáItató)

(Ó|kormĺányzat és Közszo|gá|tató a továbbiakban egyĺittes említésük esetén: Felek) köżött alulírott
helyen és időben a következő taltalommal:

1. Pľeambulum

Budapest Fővĺáros VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testĺileté nek |36/2075. (VI'04.)
száműhatátozata,ilIetve 

^az 
ezzrel ĺisszefiiggő, aBudapest Józsefuárosi tnkormanyzat vagyonáľóI és a

vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásĺáĺól szóIó 66/2012. C;11I.13.) <inkoľmránýzati reňäelet ajelen
szprződésben szabá|yozott közfeladatok ellátrására az onkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő
Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t je|o|te ki kizáľóIagosan.

Ezen <inkormänyzati döntések végľehajŁásą és a Magyarország helyi önkormányzatairő| szó|ó f1l1.
évi CLXXXIX. tĺiľvény alapján a köďeladatok biztonságos' hatékony és jó minőségben történő
el|átása éľdekében a Felek 2015. június 17. napján Kőzszo\gáĺ|tatási Kéretszeľződést kötöttek
(továbbiakban:,,Keretszerződés'').

A Felek a Közszo|gźlltatasi Keretszsrződésben az eryes közfeladatok között felsorolq az
önkormányzati tulajdonban Iévő ingatlanva$lonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási - vagyonkezelési
feladatok el|átásaIól az a|abbi éves közszo|gál|tatasi szerztjdést (atovábbiakban' ,,Éves-Śzerzódés,)kötit mely a Keretszerződés 1. sz,ámúmelĺékletekén! annak elválaszthatatlanrészctképezi.

Felek rögzítik, hogy a Keretszęrzödést, il|efue az abban meghatározott köďeladatok elláŁásráľa
vonatkozóan kötött egyes kcizszolgáItatási szerződéseket (Éves Szerzőđések), így jelen szerződést is,
az Európai Unió mĺĺködéséről szóló szeruődés 106. cikke (2) bekeżdésének az ákulĺ*' gazdasá,g|
éľdekiĺ szo|gáItatások nyujtlásáva| megbizott eryes vállalkoások jav fuaközsza|gźlltaĺís ellentételezéř
formájában nyujtott állami támogatásra való alkalmązźsárő| sző|ő 2O12l2lĺEÚ bizottsági hatźrozat
(HLL 7.'201f.1.1., 3-]' 0. o.) rendelkezéseinekfigyelembevételévelk<itikmeg.

2. A szerződés táľgya, aKłizszo|gátltató feladata

2.I. Felek ľögzítik, hogy jelen Éves Szerződés alapján Közszolgá|tatő a Felek között meglévő
Keľetszerzódés 5.1.1. pontjában meghatározott közfeladatot onkorményzat a Közszolgáltaton
keľesztiil látjae|.

fazekasnevl
Írógép
Jegyzőkönyv 6. sz. melléklete                          



2.1.1 Saiát tulaidonú ingatlanokkal. lalíís-és helviségeazdálkođással kapcsolatos
feladatok Mötv.23.8 (5) bekezdés 14. pont)

Akeľetszerződésben rogzítésre keľüIt jelen Éves Szerződéstátgyátképezókozszo|gá|tatási feladat:

a) lakás és helyiséggazdálkodás, ideérfve a szociáIis bérlakásokkal kapcsolatos gazdálkodási
fęladatokat is,

b) Az önkormányzati ingatlan vagyonnal valő gazdźikodás, ideérrve annak hasznosítasiához vagy
értékesítéséhez szükséges bármilyen versenyeztetési eljárás lebonyolítását, az órzéséróÍ,
ĺizemeltetéséľől való gondoskodást, a beruháuási, felújítási feladatok, éľtékesítés, hasznosítás
lebonyolítását (különĺisen az értékbecslést, a veľsenyeztetésben, dĺjntés előkészítésben és
szerzódéskĺjtésben való kozreműködést), miÍszaki szaktanácsadás és míĺszaki ellenőľzés.

Feladatok részletesen a Képviselőtesttilet fenti rendelkezéseivel összhangban:

o Táľsashźzi nilajdonosi képviselet közös költség átutalások
r Lakások, nem lakáscélú helyiségek éľtékesítése, adiĺsvételi szeľződések pénzĹigyi bonyolítása
. Lakásgazdálkodás, bérleti_és kapcsolódó ktilonszolgáltatasi dijakbeszedése, hátralékkezelés
o Nem lakáscéhi helyiségekkel, telkekkel, egyéb bérleményekkel való gazdálkodás, bérleti - és

kapcsolódó ktilönszol gáItatási díj ak beszedése, hátralékkezelés
o Miíszaki feladatok, karbantaltrási, felújítási, beruhazási fe|adate||átás, miĺszaki ellenőrzés,

projektek
. Ingatlanok kezelésével, fenntartásáva| kapcsolatos feladatok, bérlemények ĺizemeltetése,

ęllenőrzése
o Ingatlanok hazelszrímolási feladatai, az ingatlanokhoz kapcsolódó fenntaľtási, karbantaľtási

költségek kezelése
o Ingatlan szo|géitatási' takarítási, házfelüryelői feladatok e||átása

2.2. Az onkoľmányzat a je|enÉves szęrzódés 2.1. pontjában meghatározott közfeladatok ellátĺásríra

Közszo|gáItatónak alanyi, tźlrgĺi és tevékenységi körben, illetőleg időbeli és teriileti hatái|ya|

kizár ó|ago s j o got b iztos ít.

3. Közszoligáiltatő áilta| ellátott kiizfeladatok ľlnanszírozása' kifizetése

3.1. Fęlek megállapodnak, hogy az Önkormányzat aKozszolgáltató javźra a felek közott kö'ttetett

Keretszerződésnek megfelelően, a jelen Éves Szerződés 2.1. pontjában meghaÍźnozott közfeladatok
ellátásának ťlnanszirozásźlra a jelen Eves Szerződés 1. szamú mellékletében meghatározott
ťlnanszkozási mechanizrnusról és a méľtékének kiszamítĺására vonatkozó kalkulációróI szóló leírás
alapján kompenzaciót nyujt annak érdekében, hogy a Közszolgá|tatő közszolgáltatási
kötelezettségeivel kapcsolatban felmerĺilő'költségeinek fedezete folyamatosan biztosított leryen.
Felek megállapodnak abban, hogy Jelen Eves Szerzödésben a kompenzáció alatt aKeretszerződésben
meghatźlrozott költségtérítést értik. Rözszo|gá|tató éves költségvetési terve taĺta|maza a
fe|adate||źltással összefüggő éves köItségigényét,' mint közszo|gźůtatźlsi ellentételezést' A 2016. évrę
vonatkozó költségigény:743.989.700'- Ft + AFA a jelen szerződés 1. szźtmú mellékletében
rész|etezettek alapján. Kizszo|gźůtatő ktilön számlát bocsát ki az elidegenítési feladatokóI, a f0|6.
évre vonatkozó költségigény: 84.866.200,. Ft + Ár.ĺ.' Az onkormányzat az éves költségigény 1/12

részének Afá-va| novelt éÍtékét minden hő 3. napjáig átľťtairja aKözszo|gáltató által kiállított szĺmla
a|apj źtn a KozszoIgát|tatő szźmlrź$źtr a'

3.2. A Közszo|gźitatő a javáĺa nyujtandó e|őkányzott kompenáció igényét a Keľetszerzodés 7.4.

pontjában foglaltaknak megfelelően köteles az Onkormányzatnźůbejelenteni, melyet azOnkormányzat
jogosult ellenőriani, valamint aľróI a Kozszolgtĺ|tatőva| egyeztetetést kezdeményezni.



Felek rögzítik, hogy aKozszo|gáltató ľészére a jelen Éves Szerződésben meghatározoľt kĺizfe|adatok
e||átásźLért járó kompenzźrció a Keretszerződés 7.6. pontjtlban foglaltaknak megfelelően kerül
kiÍizetésre.

4. Áz Euľópai Unió műkiidéséľől szóló szeľződés 106. cikke (2) bekezdésének az á|talános
gazdasági érdekíí szolgáItatások nyr'ijtásával megbízott egyes váIlalkozások jzvíra
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásľa való alkalmazásáről.
sző|őfUtfDlĺEa bizottsági hatáľozatban foglaltaknak megfelelő ľendelkezések

4.1. Felek rogzítik, hogy a kompenzáció méltékét afII2lZIlEU bizottsági hatźrozat 5. cikkében
foglaltaknak megfelelően határozzźtk meg, vagyis az e||entételezés méľtéke nem halađhatja meg a
kĺjzfeladatok ellátasanak nettó ktiltségét.
A nettó költség kisámítására a20L2|2|/EU bizottságihatározat 5. cikkének (2)bekezdésében foglalt
ren d elkezé s ei az ir ány adőak.
Felek rögzítit hogy a kompenzĺció magában foglalja a közfeladat ellátással felmerült összes kĺjzvetett
és közvetlen költséget.

4.2. A kompenzáció felhasználásának megfelelő ellenőrizhetőségének biztosítasa érdekében Felek
megállapodnak, hogy amennyiben Közszo|gá|tatő a közfeladatok ellátásán kí\.iil is végez
tevékenységet, úgy a 2012/21./EU bizottsági hatźrozat 5. cikkének (9) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a kozszo|gáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgtůtatásétól elkiilöníwe köteles
kimutatni a belső szám|áiban, a költségek és bevételek elkĺilönítésének paraméteľeivel egyiitt.

4.3. Felek megállapodnat hogy amennyiben aKozszo|gźt|tatő akozfe|adatai ę||entete|ezése során a
20ĺfl21lEu bizottsági hatźrozat 5. cikkének ręnde|kezéseivel meghatározotĺ összeget meghaladó
támogatrásban részesül, a tulkompen zźrciőtköteles visszaťlzetni.
Felek rĺigzítik, hory amennyiben a tulkompenzźrciő összege nem haladja meg az átlagos éves
ęI|entétetezés összegének 1,0%-áÍ" úgy Közszolgźůtatő a túlkompenzáciő összegét a következő
időszĺkľa jogosult átvinni azza|,hogy az levonandó a következő időszakra nyujtandó kompenzíció
osszegéből.
Közszo|gá|tató kcjteles a részére nyujtott ellentételezesľől olyan elkülönített elszĺmolast vezetni,
amelyből a 20I2l21'lEU bizottsägi hatfuozat 5. cikkének (2) _ (4) bekezdésében meghatáromtt
kĺivetelmények ellenőrizhetőek, és köteles a további Éves Szerződésekben meghatáĺozott, egyéb
kö zfe|adataitól elkĺil ĺjn ítetten nyi lvántaľtani.

4.4. Felek tudomásul veszit hory a zOl.zlfIĺEU bizottsági hatźtrozat 8. cikkének éľtelmében a
megbízás időtaľtama alatt és annak |ejártźttő| szźtmított 10 évig a jelen szsrződés a|ap1źn nyujtott
ťlnanszítoz,źts a megje|ö|t hatźroz.aÍtal való ĺĺsszeegyeztethetőségének ellenőrzéséhez szĺikséges
információkat kötelesek megőrizni.

4.5. Felek rögzítilg hogy Közszo|géL|tatő elsámolási kötelezettsége a Keľetszerződés 7.7. pontjáhaĺl
szabályozásra kerül! az ott meghatźrozott Éves jelentés mintája az Éves szerződés 2. mellékletét
képezi.

4.6. A központi költségvetésbő| az onkormányzatkote|ező feladatainak e||źtásźra kapott üámogatĺás
elszámolrása éľdekében a2.7.7 és a2.!.2 pontban foglalt feladatľa biztosított kompenzaciót a feladatok
kozott nem csoportosíthatj a át.

Az e|számolás érdekében olyan nyilvĺántartást köteles vezetni, amely a|áttmasztja a támogatźs
f ę|használźsźń,azOnkormányzatát|ta|meghatározottszempontokszerint.

5. Aszerződés hatálya' iđőtartama
Felek rögzítik, hogy jelen Eves Szeľződés 2016.01.0I. napján lép hatályba. Felek jelen szerződést
határozott időre, 2016. december 3 1 . napjáig kötik.



6. Aszerződés módosítás

Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés az 5. pontban megjelölt hatáľozott idő lejárta előtt
csak a ľelek közos megállapodása alapján, kizźtrő|ag írásban módosítható. Az Eves Szerződések
jóváhagyására és módosítására a Budapest Főváros VIII. keľiilet Jőzsefvárosi onkormányzat
Varo s gazdáIkodás i é s Pénzĺ'igyi BizoÍtsága jo go s u It.

7. Aszerződésmegszíĺnése

Felek megállapodnak, hogy jelen Éves Szerződés az 5. pontban megielölt hatźrozott idő lejfitával
megszÍínik. Az éúmeneti ťlnanszítozás időszakára az űj éves költségvetés elfogadásáig az e|őző évre
elfogadott kompenzació összegét (Il|f rész) kell alkalmazni'

Felek rögzítik továbbá, hogy jelen Éves Szerződés a felek között létrejött Keretszerződés
ę|vá|aszthatatlan mellékletét képezi, meýe tekintettel a,Ev"s Szerződés osztja aKeretszetződés jogi
sorsát, önálló kdtelmet nem keletkeztet.

Felek rögzítik, hory amennyiben a felek úgy döntenek, hogy a Keretszeľződésben foglalt, a jelen
szerződés tárgyźń is képező közszolgáltatási kotelezettség megszűnik, ez a feladatra kotött Eves
Szerződés megszűnését is eredményezi. Amennyiben Felek között aKeretszerzódés bármelyik oknál
fogva megszunik, űgy a, Eves Szerződés a Felek erre iranyuló külön jognyi|atkozata nélktil is
megsaínik.

8. Egyéb ľendelkezések

A jelen Évęs Szerződés valamely renđelkezésének jogszabályba ütkcĺzése, érvénytelenné vagy
kikényszeľíthetetlenné válrása nem éľinti az Eves Szeľződés báľmely egyéb rendelkezésének hatályát.

A Felek megállapodnak, hory jelen Éves Szerződést a Felek jogutóđailaa is kiterjedő haĹállyal kötik
meg-

A Felek megáIlapodnak abban, hogy a jelen Éves Szerződésből eredő vagy azza| ósszefüggő bríľmely
nézete|térést, vitźú elsősorban táľgyalásos úton kísérelnek meg ľendezni.

le|en szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgáľi Töľvénykönyvről szóló 2013' évi V.
törvény, valamint a Magyarcrszźtg tinkormányzatairól szóló 2011. évi cLXXxDĹ törvény
rendelkezései, valamint Magyarorszźlgon hatályos jogszabályi ľendelkezesek az inányadóak.

Ie|en szerzódést felek eg1ĺüttes elolvasrás és értęlmezés után, mint akaĺatukkal mindenben egyezőt,
j őv ábagy őIag 5 egymás sal egĺ ező példányban írják a|á.

Budapest, 2015. december

Budapest Főváľos. VIIr. keľtilet
Józsefváros onko ľmányzata

képviseletében:
dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ
Zártkijrílen Mííkt'dő Rt

képviseletében:
dľ. Pesti Iv ett igazgatóság elnłĺke



Pénzügyileg eI Ienj egyzem :

Páľis Gyuláné
p énzugy i u gy o sztá|yv ezetó

Jogi szempontból ellenje gyzem
Danada-Rim án Edina j egy zo

nevében és megbízasábóI

dr. Mésár Erika
a|jegyző

MellékIetek:
1. melléklet: kompenzáció szímítási módszere
2. melléklet: Éves jelentés mintríja
3. melléklet: feladat ellátás helve



izslolgá|tatásI szen6désvagyongazdá|kodás 1. 5zámÚ mě||Éł|et

4unkdqdőt terhe|ći !áru|ékok és szoclđlls hozzáJá|ulásĺ ddé

beszerzések { |rodasrer,

iegbÍzás| szenódés keÍetében fo8laIkortatottak száma

f6re Jutő cafeteria sszege/ év ( adővonzatok né|kĹl|)

2? Í8
atu.á|iák:



lzszo|gá|tätásĺ szeE6dé5 va8yon8azdá|kodá5 1. számÚ me||ékIet

ÜnkományzatI házkere|és, fenntanás

.-l



terheltj jóru!ékok és szociólis hozzójőrulási odó

- beszerzések ( ĺrodaszer, nyomatľány, kaÍbantartási

6fő
naturá|iák:



A 251 /2075. (xTT. 03. ) sZ. haŁározat melféklete

EYES JELENTES MINTAJA

I. Általános bevezetés

Taĺta|mazza azokat a piaci hatásokat (pozitív és negatív egyaránt), amelyek haĺĺssal voltak a
tevékenységre.

II. Naturálĺák bemutatása (elvégzett szo|géůtatások számának bemutatása)

E|ózó év azonos időszaka vs. tény adatok illetve időaranyos terv vs. tény adatok
viszonylatában. Grafĺkonokkal, tátbliźrratolrrkal és rövid szöveges ismertetéssel, indoklással.

fTÍ. Eredmények bemutatása (aze|őzóekben leín bĺázis adatok firyelembe vételével)

Táblázatokkal, grafikonokkal, szöveges elemzéssel, ahol számszerĺĺsíthető a tevékenységre
hatőpozitivésnegatívtényezókszÁmszerťibemutatĺásával.

rv. nrtcľelés és váľható adatok pľognosztizálása.

V. Kiivetkező évľe vonatkoző fiz|etlterv e|őirányr'at.

VI. Fĺiggelékek, amelyek részletesen bemutatják a tevékenység számszeľű adatait.



A 2015. június 17. napján létľejött Közszo|gáitatási Keľetszerződés f. számű melléklete

Közteríilet-fenntartdssal, városiizemeltetéssel kapcsolatos köuzolgáItatdsifeladatok ellútásdról szóló
Év es Ktj zs zolg óltatlźsi S zerződés

egyrészről

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuáľosi onkoľmányzat (székhelye:t082 Budapest Baross u.
63-67; adőszźtma:. 157357I5-f-42; törzsszttm: 735715; banksámlaszam: K&H Bank Zrt. |0403387-
00028570-00000000; statisztikai szám: 15735715-84|1-32I-01; képviseli: dr. Kocsis MćLté
polgármester), mint megbíző (a továbbiakban: Onkoľm ányzat),

másrészrőI

JózsefvárosÍ GazdáIkodási Kiizpont ZártkíjrĺÍen Míĺkiidő Részvénytársaság (rövidíteti név: JGK
Zrt.,szé|<hely: 1082 Buđapest, Baross u.63-67.; cégsegyzékszám:0|-10-048457; adőszźm: f5292499-
2-4f; képviseli: dr. Pesti Ivett igazgatőság elnclke, mint KözszolgáItató (a továbbiakban:
Közszn|gáitatő)

(onkormányzat ésKözszolgálrtató atovábbiakban egyiittes említésük esetén: Felek) ki)zott alulírott
helyen és időben a következő tartalommal:

1. Pľeambulum

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzatKépviselő-testĺiletének 1|81201'5. (V.14.)
szźnlúhatározata, illetve az ezze| összefüggő, a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáľóI és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló 66/2012. (XII.i3.) önkormányzati rendelet ajelen
szerződésben szabályozott közfeladatok e||átására az onkormźnyzat 100 %-os fulajdonában Iévő
Józsefuĺárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t je|ó|te ki kizárólagosan.

Ezen <inkormányzati döntések végrehajtásą és a Magyarorszĺg helyi önkoľmtnyzatairó| szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény a|apjan a közťe|adatok biztonságos, hatékony és jó minőségben töľténő
ellźúása éľdekében a Felek 2015' június 17. napján Közszo|gźůtatĺási Keretszerződést kötöttek
(továbbiakban:,,Keretszerződés'').

A Felek a Közszolgá|tatźsi Kerctszerzőđésben az ewes közfeladatok között felsorolt közterĺilet-
fenntartással, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos közszo|gá|tatási feladatok elláüásáról az alábbi éves
közszolgźůtatźtsi szerződést (a továbbiakban: ,,Eves Szerződés') kötit mely a Keretszerződés 2. számú
mellékleteként,annake|véůaszthatat|anrészétképezi.

Felek rögzítik, hogy a KeretszerződésĹ illetve az abban meghatátrozott közfeladatok ellátrĺsára
vonatkozóan kötött egyeskozszolgáltaüási szerződéseket (Éves Szerződések), ígyjelen szeľződést is,
az Eurôpai Unió működéséről sző(ő szerzodés 106. cikke (2) bekezdésének az á|ta|ános gazdasági
érdekű szolgáItatások nyujtásával megbízott egyes vállalkozísok javźrakozszo|gźńtatás ellentételezése
formźýálban nyujtott állami támogatźsra való alkalmazÁsźrő| sző(ó 20l2/2llEU bizottsági batźrozat

Gil- L 7.,20|2.1.|., 3 - 1 0. o.) rendelkezéseinek figyelembevételével kötik meg.

2.l. onkoľmányzati tulajdonban lévő ktizteľületek fenntartásával, váľosĺizemeltetéssel
kapcsolatos feladatok (Mi'tv. 23. s (5) bekezdés 1. pont)

Á keretszerződésben rögzítésre keriiltjelen Éves Szerződéstárgyźúképezóközszo|gá|tatási feladat:

a) Józsefuáľos köaerĺileteinek takarítása, a hulladék rendezett átmeneti elhelyezésének,
feltételeinek binosítása, az illegális hulladék-lerakás megelőzése,



b) a terek, parkok magas szintiĺ éIhetóségéről való gondoskodás, a novényzet fenntartása, az
utcabútorok és a szi lárd burkolat karbantarÍás árő| valő gondoskodás'

c) a kerĺilet kezelésében lévo utak burkolatának karbantartásáról, állagmegóvásáľóI való
gondoskodás.

Feladatok rész|etesen a Képviselőtestĺ.ilet fenti rendelkezéseivel összhangban:

2.1.l. Terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntaľľása, gondozása, kdztertileti játszőeszkozök,
bútorok, műtárgyak karbantartása

onkorm ány zat á|ta| köte lező en el l átandó feladat:

- onkormányzat tulajdonában és kezelésében álló terek, parkok fenntaľtásą gondozísą
takarítása

- końerületijátszóeszkozotutcabútorok, miĺtárryakkarbantaľtása.

onkormányzat á|ta| önként vállalt feladat:

- közösségi kertek fenntartása

- keriiletgondnoki rendszer működtetése |2 fóvetszemélyi kiadásokkal együtt.

- kerüIetőrség működtetése 34 fovel.

2.I.2. A keľĺilet kezelésében lévő úttest burkolatának karbantaľtlásĺáról, állagmegóvásáról,
megújításáról való gondoskodás'

Önkormány zat áůta| kötelezően ellátandó feladat:

- utak,járdźkfenrftartźsa,karbantartása

tnkorm ány zrt źr1ltal ĺinként v źi|a|t feladat :

- felújítások, beruházások.

2.1.3. Józsefuaros közterületeinek takaritása, a hulladék rendezett átmeneti elhelyezésének
feltételeinek biztosítasa' az illegál is hul ladék-lerakás megelőzése.

onkormány zat á|ta| kötelezően ellátandó feladat:

- onkormányzattulajdonábanéskezelésébenlévőközterületektakaritźsa

onkormányzat által önként vállalt feladat:

- illegálisan elhelyezett hullađék szźů|ítása

- FővarosionkormänyzattulajdonábanIévőközterületekentakarítás

2,I.4, A28/2014. (WI.O1.) önkormányzati rendeletben meghatiározott feladatok

2.2. Az onkormányzat a je\eĺ Éves szerződés 2.1. pontjában meghatározott ktiďeladatok ellátásrĺra

Közszo|gáůtatónak alanyi, tźlrgyi és tevékenységi k<irben, illetőIeg időbeli és terĹileti hatĺállyal

kizfu ő|ago s j ogot b iĺo s ít.

Közszo|gá|tatő azÉv"s szerződés 2.I. pontjában foglalt feladatait a szerzodés 3. szímú mellékletét
képező önkormányzatkozigazgatási teľületén belül lévő közterĹileteken végzi.

f , Közszo|gá"Jrtató áůta| ellátott kłizfeladatok Íinanszíľozása, kÍfizetése



3.1. Felek megállapodnak, hogy az onkormányzat a Közszo|gá|tatő javára a felek kozött köttetett
Keretszerződésnek megfelelően, a jelen Eves Szerződés 2.1. pontjában meghatározott közfeladatok
ellátásłának ťlnanszírozására a jelen Eves Szerződés 1. szźmű mellékletében meghattrozott
ťlnanszírozási mechanizmusróI és a mértékének kiszámitására vonatkozó kalkulációról szóló leírás
a|apján támogatást nýjt annak érdekében, hogy a Közszolgáltatőközfe|adatellátási kötelezettségeivel
kapcsolatban felmerĺilo kö ltségeinek fedezete bizto sított legyen.
Felek megáIlapodnak abban, hogy Jelen Eves Szerződésben a kompenzáció alatt aKeretszerződésben
meghatározot1 köItségtérítést értik. Kózszo|gá|tatő éves köItségvetési terve tarta|mazza a
feladatellátással osszefiiggő éves költségigényét. A2016. évre vonatkozó költségigény:701.674.800,-
Ft a jelen szerződés 1. szamú mellékletében részletezettek alapjan. Az onkormźrnyzat az éves
költségigény |l12 részét minden hó 3. napjáig átutalja a Kozszolgá|tatő számlźtjára.

3.2. A Kozszo|gźitatő a javáta nyrijtandó e|óirányzott támogatási igényét a Keretszerződés 7.4.
pontjában foglaltaknak megfelelően köteles az onkormányzatná| bejelenteni, melyet azOnkormányz-at
jogosult ellenőľizni, valamint aľróI a Kozszo|gá|tatőva| egyeztetetést kezdeményezni.
Felek rögzítik, hogy aKozszo|gét|tatő részére a jelen Éves Szerződésben meghatźrozott kĺjzfeladatok
e||átásáéĺt jźró támogatást a Keretszerződés 7.6. pontjźtban foglaltaknak megfelelően kertil kifizetésre.

3. Az Európai Unió miikiĺdéséľőI szóló szeľződés ĺ06. cikke (2) bekezdésének az áItalános
gazdasági éľdekíí szolgáltat.ások nyrĺjtásával megbízott egyes vállalkozások javára
kiizszolgáltatás ellentételezése foľmájában nyrújtott állami támogatásra való alkalmazásáľól
szó|ő20t2ĺ21lEU bizottsárgihatárrozatban foglaltaknak megfelelő rendelkezések

4.1. Felek rögzitik, hogy a támogatás mértékét a 20I2/2I|EU bizottsági hatźrozat 5. cikkében
foglaltaknak megfelelően hatźlrozzźtk meg, vagyis az e||entételezés mértéke nem haladhatja meg a
k<jďeladatok ellátasának neĺó költségét.
A nettó költség kisztmításáraaf0|2l2|/EU bizottságihatźlrozat 5. cikkének (f)bekezdésében foglalt
rende l kezés ei az ir ány adőak.
Felek rögzítik, hogy atámogatás magában foglalja a közfeladat ellátással felmeriilt összes közvetett és
közvetlen koltséget.

4.2' A támogatás felhasználásának megfelelő ellenőľizhetőségének biztosítása éľdekében Felek
megállapodnak, hogy amennyiben Közszolgtútatő a közfeladatok ellátásán kívĺil is végez
tevékenysége| t,w a 20IŻĺ21ĺEU bizottsági hatfuozat 5. cikkének (9) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a közsznlgáltatás kiiltségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elktilönítve köteles
kimutatni a belső sztm|źiban, a költségek és bevételek elkiilönítésének paramétereivel együtt.

4.3. Felek megállapodnĄ hory amennyiben aKözszo|gźlltató a kiiďeladatai ellentételezése során a
20L2ĺ21/EU bizottsági hatfuozat 5. cikkének rendelkezéseivel meghatźrozott cĺsszeget meghaladó
támogatásban részestil, a tulkompen zźrciót köteles visszafi zetni.
Felek rögzítik, ho5r amennyiben a tulkompenzźLciő összege nem haladja meg az átlagos éves
e||entete|ezés ĺisszegének 70oÁ-át, úgy Kcizszo|EáI|Íatő a tulkompenzárciő osszegét a következő
időszakľa jogosult átvinni az.z,l'|, |16gy az levonandó a következő idoszakľa nyujtandó üámogatás

összegéből.
Közszo|gá|tató köteles a részére nyujtott el|ęntétę|ezésről olyan elkülönített elszamolást vezetni,
amelýől a 20I2/2I/EU bizottsági hatfuozat 5. cikkének (2) _ (4) bekezdésében meghatĺ{rozott
kovetelmények ellenőrizhetőek, és k<jteles a további Éves Szerződésekben meghatározott, egyéb
kijzfe|adataitol elkülönítetten nyilvántaľtani'

4.4. Fetek tudomásul veszik, hogy a 20I2/2|{EU bizottsági határozat 8. cikkének értelmében a
megbízás időtaľtama alatt és annak |ejártatő| számított 10 évig a jelen szerződés a|apjźn nyujtott
ťlnanszírozÁs a megjell|t hatfuozattal való összeegyeztethetőségének ellenőrzéséhez szĺikséges
információkat kötelesek megońni.

.t


