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Mcgbízási szeľződés

anrely |étrejött egyrészrő| a

Budapest Főváros VIII. keriitet Józsefvárosi onkormányzat (székhe|y: l082 Budapest, Baross u.
63-67., adószám: 151357|5-f-42, tcirzsszám: ]35]|5, bankszám|aszám: I0403387-00028570.
00000000, statisztikai szám: 15.735715-84ll-32|-0|, képviseli: dr. Kocsis Máté po|gánnester)' a
továbbiakban : onkormá nv zat.

másrészrő| a
Józsefvárosi Gazdá|kodási Kiizpont Zrt. (székhe|y: 1082 Budapest, Baross ll. 63-67., adószám:
25292499-2-42,cégsegyzékszám:01-10-048457,bankszám|aszám: K&HBank: l0403387-00028859-
00000006' képvise|i: dr. Pesti |vettigazgatósági e|nök) a továbbiakban JGK

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

I.

Előzmények

Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének 66120|6. (Xn.l3.)
ĺinkormányzati rendelet 3. mellék|et l. pontja szerint: ,fz önkormányzaĺi ingaĺlan vaglonnal való
gazdáIkodas tekintetében, ideértve hasznosításához vag érĺékesítéséhez szülĺséges bármilyen
versenyeztetési eljóras lebonyolítását, az őľzéséľől, iizenlelteĺésérőI való gondoskodást, a beruházási,
felújíĺási feladatok ellátását, értékesítésének, hasznosíĺásának lebonyolítását (küIonösen az
értékbecslést, a versenyezteĺésben, döntés előkészíĺésben és szerződéskotésben való kozremíiködés),
műszaki szaktanácsadás és mĺĺszaki ellenőrzésĺ a szerződésben nlegjelolt vagyon elemek tekinĺetében..
Józsefiárosi Gazdátkodási Kozponl Zrt.,,

Az onkormányzat' Képviselő-testü|ete a ...,.120|6. (|V.07.) száĺú határozatában döntötÍ arról, hogy a
Budapest VIII., Tavaszmező u. 6. száln alatti ingatlanĺ kiüríti, mełyhez kapcsolódó egyeáetések
lefo|ytatásával és a kiürítésse| kapcsolatos va|amennyi fe|adatok el|átásának Iebonyo|ításáva| a
J ózsefu áľosi Gazdál kodási K<izpont Zĺ.-t b ízza me g -

Fe|ek fentieke tekintette| az a|ábbi szerzodést kötik.
II.

A szeľződés tárgya

1. Fe|ek kije|entik, hogy jelen szerződés a|apján az onkormá nyzat megbízza a JGK-I a Budapes.t VIII.,
Tavaszmezó u. 6. szám a|atti ingat|an kitirítéséve|, a hozzá kapcso|ódó eryeztetések lefolytaüĺsával
és a kiürítésse| kapcso|atos valamennyi fe|adat e||átásának lebonyolításával.

2. Fe|ek rögzítik, hogy jelen szerződés kizárő|ag a II.l. pontban meghatfuozott fe|adatra, illetve az
azzal összefü ggésben esetlegesen fe|merti |ő beszerzésekre terjed ki.

3' Az Önkormányzat ezenne| feljogosífia a JGK-I, hogy a teljesítés során te|jesítési segédet vegyen
igénybe.

Jelen szerzodés II.l. pontja szerinti feladatok el|átásáért a JGK 300.000 Ft + Afa, azaz
háromszźnezer forint + Afa dijazásban részesül. A JGK egy végszámla benyújtásáľa jogosult, a
te|jesítésigazolást követő l5 napon be|ül, me|yet az onkormányzat l5 napon belü| egyen|ít ki. Az
on kormány zat r észér ő| telj es ítési ga zo| ásr a d r. Ko c s i s M áté po l gá rm ester j ogos u I t.

Felek megál|apodnak abban, hogy jognyi|atkozataikat csak írásban, az átvéte| helyét és idejét igazo|ó
módon tehetik meg érvényesen.

Jognyilatkozat téte|ére jogosultak az a|ábbi szemé|yek vagy aZ á|taluk teljes bizonyító eĘű
magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott szeméIyek:
a. onkormá nyzat részérő|:

i. név:
ii' beosztás:
iii. elérhetőség

b. JGK részérő|:
i. név:
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ii. beosaás:
iii. e|érhetőség:

7. Írásbe|i köz|ésnek minosül:
a. tértivevényes vagy ajánlotĺ levé|,
b. aláíĺ fe|jegyzés vagy jegyzőkonyv,
c. a fenti személyek, illetve meghataImazottjaik címére kiiIdon, ćs sikerĺelen kézbesítési

jelentéssel nem érintett e-mail,
d. a fenti szemé|yek, i|Ietve meghata|mazottjaik faxszilmára ki'ildott, és sikerĺelen adási

jelentéssel nem érinteft te|efaxi.izenet.

8. Jelen szerzodést a Felek a II.l. pontban meghatározott fe|adatok teljesítéséig, de |egkésőbb 20|6.
jú|ius 3l. napjáig kötik.

9. A JGK fe|e| azá|ta|a, i||etve te|jesítési segéde álta| tett intézkedések, illetve mulasztások valamennyi
hátrányos j ogkövetkezm ény eiért.

l0.Fe|ek kijelentik, hory jelen szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket jóhiszeműen - az
szerződés céljának megfe|e|ően - gyakorolják és magatartásukkal folyamatosan e|ősegítik a
szeĺződés te lj esedésbe menését.

l l.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben je|en szerződés bármely rendelkezése kógens
jogszabá|yba Ĺitközne, akkor a jogsértő rendelkezés he|yébe - minden további jogcse|ekmény, így
kü|önösen a megállapodás módosítása né|kül - a kötelezo érvényű jogszabá|yi rendelkezés |ép.

ilI.
A JGK vá||alja

l. A JGK je|en szerződés szerinti fe|adatai el|átása során az onkonnányzat érdekeit e|otérbe
helyezve, a támogatźtsi szerzódésben, a vonatkozó jogszabá|yok, r,a|alnilrt je|en szerzodésben
foglaltaknak megfe|e|ően jár e|.

l.

IV.

Az Onkorm ányzat vá||alja

Az onkormányzat gondoskodik anő|, hogy a szerződés tárgyában éľintett szervezetek
os szehan go |tan v égezzék a j e len szer ződésben vál la|t köte l ezeĺsége i ket.

Az onkormźnyzat á|ta| a Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefvárosi Po|gármesterĺ Hivata|
Gazdálkodási Ügyosztá|ya a kapcso|attartásra kijelölt szenlezeti egység, ame|y gondoskodik az
eset|egesen szĺikséges e|őterjesaések e|őkészítésérőI, az adatok és infonnációk beszerzésérő|,
továbbításáról, alkalmazásáró|, és koordinálja a dokumentumok a|áírĄsához, hitelesítéséhez
szükséges ügymenetet.

Amennyiben je|en szerződésben fog|a|takhoz az Onkormányzat bármi|yen je||egii nyi|atkozata,
dĺjntése szükséges, űgy az onkormányzat SZMSZ-ében és a Po|gármesteri Hivatal SZMSZ-ben
meghatározoťtak szerint ha|adéktalanu|' és soron kívü| intézkedik.

v.
Zárő rendelkezések

1. Jelen szerződést a Felek a II.8. pont idotartamig kötik.
2.Je|en szerzł5dés módosítása kiztrő|ag írásban, a Felek közös megegyezéséve| történhet.
3. Je|en szerződést bárme|yik Fé| indoko|ás né|ktil a másik fé|hez címzetĹ e|óZetes írásbeli nyilatkozat

alapján l5 napos hatĺáridóve| fe|mondhatja.
4. A Felek megállapodnak abban, hogy a megál|apodásból eredo esetleges jogvitáikat e|sősorban

békés úton, e|őzetesen egyeztetésse| oldják meg.
5. A Felek kijelentik, hogy a megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári

Törvénykönyvről szóló 20|3. évi V. t<ĺrvény rende|kezései azirányadók.
6. Jelen szerzódés azazt a|áíró és ellenjegyző uto|só Fé| a|áírásáva| és e|lenjegyzéséve| lép hatályba.
]. Je|en szerződést a Fe|ek képviselői elo|vasás és érte|mezés után, mint akaratukkal megegyezot

helyben hagyóan négy példányban írják a|á.

2.

1
J.

2/

ą/



8. Je|en szerződést a Budapest Főváros V|ll. kerü|et Józsefvárosi Onkonnányzal Képvise|o-testĺilete a
. . . . l 20 | 6. (IV. 07. ) szźtmű határoza|áv al hagyta j óvá.

Kelt: Budapest, 201 6. ... ..

Budapest Főváros VIII. kerü|et
Józsefo árosi onkormányzat

képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgármester

Fedezet: Budapest,20l6.

Pénzĺigyi |eg e I lenjegyzem :

Páris Gyuláné
p énzu gy i u gy o sztá|yv ezető

Jogi szempontbó| e| lenje gyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
képviseletében
dr. Pesti Ivett

igazgatósági eIntĺk
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