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Tisztett Képviselő.testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Az Emberi Erőfonások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) a Főváľosban létesítendő Roma

oktatási és Kulturális Központ megvalósítása érdekében levélben kereste meg a Budapest Főváros

VIII. keľĺilet Józsefuárosi onkormányzatot (továbbiakban: onkoľmźnyzat), mivel a Központot
lehetőség szerint az onkormányzat tu|ajdonában álló Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. 6. szám
a|atti, 3 5 I72 hrsz.-{l, műemlék ingatlanban szeretnék megvalósítani.

A Kĺizpont |étrehozásának célja, hogy mélto körülmények között, komplex módon mutassa be a roma

ne.""ii'égi kultura hagyományait, és otthont adjon a kiilönböző oktatási pľogramok lebonyolításának.
A Központ mind a Fővárosban, mind az agg|omerációban összegyiijtené és hozzátérhetővé tenné a

hagyományos roma kultura kincseit' lehetoséget teľemtene az alkotói megjelenésre, és az alkotások

minél szélesebb körben való megismertetésére. LétĘöhetne a ľoma és nem ľoma emberek

tapaszta|atcseréjének, egymás megismeľésének megfelelő színteľe, formális és informális oktatási

tevékenységével megszólíthatna minden koľosztálý - kiemelten a gyermekeket és a fiatalokat _ annak

érdekében, hogy ismeľeteik bővítésével és képességeik fejlesztésével még kĺizelebbľől ismeľjék meg a

hazźnkban élő legnagyobb nemzetiség kultúľáját.

Az e|ozetes eryeztetésen felmerüIt, hogy a létesítendő Központnak helyet adó ingatlan csere útján

kerülne a Magyat Á||am tulajdonába oly módon, hogy a Buđapest VIII. keľület, Tavaszmező u. 6.

szátm a|alti ingatlan állami tulajdonba kerĺilne, és az onkormányzat lenne a jelenleg állami tulajdonban

lévő, alábbi ingatlanok tulajdonosa. .eii i'ť.ZiaTT
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- Budapest VIII. kerület, Üllői út 58. szám a|atti épületből a 3634I hľsz.-ú telken talá|ható
felépítmény, amely a telek és a rajta álló lakóépü|et 50 %o-át jelenti, valamint a

- Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 3. szźtm a|atti,35603 hrsz.-ú, kivett üzem megnevezésÍi
(telek tertilete 1403 mf) ingat|an a rajta |évő felépítménnyel (elenleg a Menhely Alapíĺány
használja).

^ĺ\ cseremególlapodłís előfeltétele tcrmószctcscn az értékarányosság, melynek érdekében a fenti
ingatlanok tekintetében aMagyar Nemzeti Yagyonkeze|ó Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) e|kezdte az
ingatlanok értékének felmérését, amely a|apján a fenti cserealapot képezo ingatlanok listája
módosulhat az értékarźtnyosság megteremtése érdekében. A szakénői vélemények e|késziilte utÁn a
konkľét ingatlancseľékre vonatkoző szerződésről a tisztelt Képviselő.testület dönt majd.

Az esetleges ingatlancseréről szóló megállapodás megkötéséig a Budapest VI[I., Tavaszmezłĺ u. 6.
szátm a|atti épĺilet tekintetében igény- és tehermentes állapotot szükséges teremteni. Az ingat|anban 6
db lakás (mind bérlő által lakott) és 10 db nem lakás cé|jźtra szo|gáiő he|yiség (2 db bérelt, l db bérleti
szerződés nélkiili használatban van) található. Az ingatlan kiüľítésének a csere-szerződés megkötése
esetén előrelátható|ag 2016. nyaráig kell megtörténnie, mivel a Roma oktatási és Kulturális
Központnak az EMMI e|ózetestźýékoztatása szerint 20|7 nyarźtn meg kell kezdenie a működését, ami
aze|őkésnjleti munkálatok és a kivitelezés idén nyáron töľténő megkezdését jelenti.

Indokolt a Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t (továbbiakban: JGK Zrt.) szťik haŁáridővel
megbízni a kiürítéssel kapcsolatos tĺárgyalások lefolyatásár1 a bérlőkkel történő egyezségek
megkötésére és az iĺgatlan kitiľítésére. Az egyes lakás- és helyiség bérleményekkel kapcsolatos
dĺjntések meghozata|ára a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult, amennyiben a
Képvise|ő-testiilet az ingat|ancsere megvalósítása mellett dĺint.

Fentebb leíľtak a|apjźtn javasolom a tisztelt Képviselő-testtiletnek, hogy az ingatlancserék
éltékarányosság szempontjából töľténő megvizsgźiźtsáhozhozzájáľulását adja, mivel a Roma oktatási
és Kulturális Központ létrejottével a felújított Tavaszmezo utcában, a kerület fóteréhez közel olyan
funkció valósulhat meg, ami kedvezően hathat a kulturális életľe, egytÍta| a rossz állapotú épület
felújításával is jár. Javasolom továbbá, hogy az ingatlanok értékarányossága esetén az MNV Zrt.ve|
kcjtendő csereszerződés előkészítésével, az ehhez szükséges tárgyalások lefolytaĺásával, valamint a
Budapest VIII. keľület, Tavaszmezó u, 6. szátm a|atti ingatlan kitirítésével kapcsolatos egyeztetések,
feladatok e||átásźwa| a JGK Zrt.-t bízza meg. A megbizźsi szerződés az előterjesztés mel|ékletét
képezi.

II. A beteľjesztés ĺndoka

Azingat|ancserével kapcso|atos döntés megfiozata|ára a Képviselő-testület jogosult.

III. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés az onkormányzatra nézve összességében előnyös, mert olyan, a roma kultúra megismeľését
cé|ző, hiánypótló intézményi beruhĺázás jön létre kerü|etiinkben, ami városképi szempontból is előnyös
Józsefuárosnak, valamint a cserealapot jelentő ti|ami tulajdonú ingatlanok önkoľmányzati tulajdonba
kerü|hetnek.
A Budapest VIII. keľület, Tavaszmezo u. 6. szám a|atti ingatlan kiürítésének és a JGK Zrt' díjazźsélnak
_ 300.000 Ft + Afa - fedezetét az onkormányzat f0|6. évi költségvetése, a 11602 cim kiadási
e|őir áĺy zata tarta|mazza 4 0 m i l l ió Ft ö s sze gben.

fV. Jogszabályi környezet ismeľtetése

Az onkormányzat vagyonáró| és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012.
(xII. 13.) önkormányzati rendelet l6. $-a a|apján a Képviselő-testtilet a tulajdonosi joggyakorló
a) a l00 millió Ft feletti éľtékíi vagyon
aa) tulajdonjogának és értékhatĺĺrtól fiiggetlenĹil az onkormányzat torzsvagyonába tartoző _
e l ide gen íthető - vagyon tu laj donj o gá nak átr uhźľ:ás áv a|,

kapcso latos döntés meghozata|źr a.

Fentiek a|apjźln kérem a tiszte|t Képvise|ő-testtiletet' hogy az ingatlan cseĘével kapcsolatos elvi
döntését meghozni szíveskedj ék.
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Határozatijavaslat

A Képvise|ő-testület úgy dfint' hogy

1.) a Roma oktatási és Kultuľális Központ megvalósítása éľdekében éľtékarányosság szempontjából
cserealapként megvizsgálja a Budapest Józsefuáľosi Önkormźnyzat fulajdonában álló Budapest
VIII. keriilet, Tavaszmezo u. 6. szám a|atti, 35|72 hrsz.-ú ingatlanért cserébe felajánlott, állami
fulajdonban álló Budapest VIII. keľület, Ülloi ĺt 58. szám a|atti, 36341 hľsz.-ú ingat|aĺlrészt,
valamint a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 3. sztlma|atti,35603 hrsz.-ú ingatlant.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatáľidő: 2016. ápri|is 7.

2.) felkéri a Józsefuiárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az eg;es ingatlanok csereértékére vonatkozó
Ml.I\i Zrĺ-ve| történő eryeztetések lefolyatására, valamint a cserealapot képező ingatlanok
énékarányossága esetén ahatározat l.) pontja szeľinti ingatlancsere szerződés előkészítéséľe és a
Képviselő-testiilet elé történő beterj esztésre.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: a következő képviselő.testtileti ülés időpontja.

3.) megbízza a Jőzsefváľosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t, a Budapest VIII., Tavaszmezo u. 6. szám
alatti ingatlan hatáľidőľe töľténő kiüľítése érdekében szükséges egyeztetések lefo|ýatásával és a
kiiirítésse| kapcsolatos valamennyi feladat ellátásának lebonyolítĺásával, 300.000 Ft + Afa díjazás
ellenében.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagĺongazdálkodásiigazgatőja
Hatfuidó: 20 1 6. június 3 0.

4.\ a hatźrozat 3.) pontja alapjźln elfogadja a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| kötendő
megbizési szerzódést ahatźnozat mellékletét képező tartalommal és felkéri a po|gáľmesteľt annak
a|źúrásźlra'

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. áryri|is 07.

A dtintés végľehajtásátvĘző szer"vezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpontZrt.

Budapest, 2016. április 6.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edĺna

jegyző
nevében és megbízásából
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Megbízási szeľződés

amely létrejött egyrészrő| a

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefváľosi onkormányzat (székhely: l082 Budapest, Baľoss u.

63-67., adőszám: |5735715-2-42, törzsszám: 7357|5, bankszámlaszám: 10403387-00028570-
00000000, statisztikai szám.. |5735715-84l|-32I-07, képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), a
továbbiakban: Onkormá ny zat,

másrészről a
Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószám:
25292499-f-42, cégegyzékszám:01-10-048457,baĺlkszám|aszźtm: K&H Bank: 10403387-00028859-
00000006, képvise|i: dr. Pesti |vettigazgatősági elnök) a továbbiakban JGK

(együttesen: Felek) között az a|źlbbiak szerint:

L
Előzmények

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-testĺiletének 6612016. (XII.l3.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja szerint: ,fz onkormónyzati ingatlan vagłonnal való
gazdĺźlkodas tekintetében, ideéľtve hasznosítĺźsĺźhoz vagy értékesítéséhez szülrséges báľmilyen
versenyeztetési eljĺźrós lebonyolítósót, az őrzésérőI, üzemeltetéséről való gondosladóst, ą beruhazasi,

felújítĺźsi feladatok elldtósdt, értékesítéséneh hasznosításónąk lebonyolítását (külonösen az
értékbecslést, a versenyeztetésben, datés előkészítésben és szerződéskötésben való kozreműködést),
műsząki szalctanócsądős és műszaki e\lenőľzést a szerződésben megjelölt vaglon elemek tekintetében:
Józsefváros i GazdáIkoddsi Központ Zrt.,,

Az onkormányzat Képviselő-testülete a .....ĺ2016. (IV.07.) száműhatározatźlban döntött aľról, hogy a
Budapest VI[., Tavaszmező u. 6. szám alatti ingatlant kiiiríti' melyhez kapcsolódó egyeztetések
lefolytatásával és a kii.irítéssel kapcsolatos valamennyi feladatok ellátásának lebonyo|ításź*a| a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t bizza meg.

Felek fentiekre tekintettel aza|átbbi szeľződést kötik.
II.

A'szerződés tárgya

Felek kijelentik, hogy je|en szerződés alapján az onkormányzat megbizza a JGK-I a Budapest VIII.,
Tavaszmező u. 6. szám a|atti ingat|an kiürítéséve|, ahozzá kapcsolódó eryeztetések lefolytaĺásával
és a kiürítéssel kapcsolatos valamennyi feladat ellátasának lebonyolításával.

Felek rögzítik, hogy je|en szerződés kizarólag a II.1. pontban megJlatźtrozot1fe|adatra, i||ehĺe az
azza| összpfi)ggésben esetlegesen felmeriilő beszerzésekre terjed ki.

3. Az onkormĺínyzat ezennel feljogosítja a JGK-t, hogy a teljesítés során te[iesítési segédet vegyen
igénybe.

Jelen szerződés II.1. Pýntja szerinti feladatok e||átásäért a JGK 300.000 Ft + Afa, azaz
hźnomszźzezer forint + Afa dijazásban részesül. A JGK egy végszÁmla benýjtásáľa jogosult, a
teljesítésigazolást követő 15 napon beliil, melyet az onkormźnyzat 15 napon beliil egyen|itki. Az
onkoľmány zat részétő|teljesítésiga zo|ásra dľ. Kocsis Máté polgármester j ogosult.

Felek megállapodnak abban, hogy jognyilatkozataikat csak írásban, azáttvéte| helyét és idejét igazo|ó
módon tehetik meg éľvényesen.

Jognyilatkozat tételére jogosultak az aléhbi személyek vaĐ| aZ általuk teljes bizonyító eĘű
magánokiratban vagy kĺjzokiratban meghatalmazott személyek:
a. onkorm ényzat részérő|:

i. név:
ii. beosztás:
iii. elérhetőség

b. JGK részérő|:
i. név:

l.

2.

4.

5.

6.

t
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ii' beosaás:
iii. elérhetőség:

7. Írásbeli közlésnek minősül:
a. tértivevényes vagy ajánlott levél,
b. a|áírt fe|jegyzés varyjeryzőkönyv,
c. a fenti személyek, illetve meg}lata|mazottjaik címére ktildött, és sikeľtelen kézbesítési

jelentéssel nem éľintett e-mail,
d. a fenti személyek, illetve meghatalmazottjaik faxszźtmźtra küldött, és sikertelen adási

jelentéssel nem érintett telefaxüzenet.

8. Jelen szerzódést a Felek a II.1. pontban meghatfuozott feladatok teljesítéséig, de legkésőbb 2016.
jú|ius 31. napjáig kötik.

9. A JGK fe|e| az á,|tala, illetve teljesítési segéde źúta| tett intézkedések, illefue mulasztások valamennyi
hátrányos j ogkövetkezményeiéľt.

l0'Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket jóhiszemÍĺen _ az
szerződés céljának megfelelően . ryakorolják és magatartĺĺsukkal folyamatosan elősegítik a
szerződés teljesedésbe menését.

ll.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szeľződés báľmely rendelkezése kógens
jogszabályba ütközne, akkor a jogsértő rendelkezés helyébe - minden további jogcselekmény, igy
különösen a megállapodás módosítása nélkül _ akötelező éľvényű jogszabźilyi rendelkezés lép.

ilr.
A JGK vállalja

1. A JGK jelen szerződés szeľinti feladatai ellátása sortn az onkoľmányzat érdekeit előtérbe
helyezve' a támogatźlsi szerzódésben, a vonatkozó jogszabályok, valamint je|en szerződésben
foglaltaknak megfelelően jár e|.

rv.
Az on ko ľm ány zat vá|lalj a

1. Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy a szerződés tźrgyźtban érintett szervezetek
összehango|tan v égezzék a j elen szerződésben vállalt kötelezettségeiket.

2. Az Önkormányzat állltal. a Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefrárosi Polgĺírmesteri Hivatal
Gazdźúkodálsi Ügyoszĺálya a kapcsolattartásra kijelölt szervezeti egység, amely gondoskodik az
esetlegesen szükséges előterjesztések előkészítéséről, az ađatok és információk beszerzéséről,
továbbításáľó|, a|ka|mazásáról, és koordináůja a dokumentumok a|áírásálhoz, hitelesítéséhez
szükséges ügymenetet.

3. Amennyiben jelen szerződésben foglaltakhoz az Onkornányzat bármilyen jellegiĺ nyi|atkozata,
döntése szükséges, űgy a, onkoľmányzat SZMSZ-ében és a Polgáľmesteľi Hivatal SZMSZ-ben
megllatérozottak szerint haladélĺ:talanul, és soron kívül intézkedik.

v.
Zńrő rendelkezések

1. Jelen szerzódést a Felek a II.8. pont időtaľtamig kĺitik.
f .Jelen szerzőđés módosítása kizárő|ag íľásban, a Felek közös megegyezésével töľténhet.
3. Jelen szerződést bármelyik Fél indokolás nélkiil a másik fé|hez címzett előzetes írásbeli nyi|atkozat

a|apjtn l5 napos hataridővel felmondhatja.
4. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eľedő esetleges jogvitáikat elsősorban

békés úton, előzetesen egyeztetéssel oldják meg.
5. A Felek kijelentik, hogy a megállapodásban nem szabźůyozott kérđésekben a Polgári

Töľvénykönyvről szóló f0|3. évi V. törvény rendelkezései az irźnyadők.
6. Jelen szerződés az azt aláíró és e||Ąegyző utolsó Fél aláírásával és ellenjegyzéséve| lép hatályba.
7. Jelen szerzodést a Fe|ek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal megegyezőt

helyben hagyóan négy pé|dźnyban irjźk a|á.
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8. Jelen szeľződést a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefoárosi onkoľmányzat Képviselő-testĺ'ilete a
. . . . / 20 I 6. (IV. 0 7. ) szźtmű hatfu ozatáv a| hagýa j őv á.

Kelt: Budapest,2016.

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuáľosi onkormányzat

képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgármester

Fedezet: Budapest,2Oló.
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