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Képviselő.testĺileürek

Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺiryi Bĺzottság véleményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bĺzottság vé|eményezi -

A Vĺáľosgazdĺálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja
előterj esztés megtĺĺľgyalását.

Tisztelet Képvĺselő.tesÚület!

I. Tényállás és dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuaľosi onkorményzat(továbbiakban: onkoľmźnyzat)
és a Fővaľosi Katasztľófavédelmi lgazgatőság (ovábbiakban: FKI) 2013. július 25-én
használatba adasi szeruődést (továbbiakban: Szerződés) kötött a Képviselő-testĹilet 69120|3.
(II.27 .) sziímri határ ozata a|apján.

A Szerződés szeľint az Onkotmźnyzat ingyenes használatba adja a 34666lN32 hrsz. a|att
felvett, természetben a Budapest VIII., Bezerédi u.3. szĺím alatti cinkormźnyzati tulajdonú
helyiséget (67 m2) és a34667lN1 bĺsz. alatt felvett, természetben a Budapest ÝIII., Beżeńdi
u. 5. szám alatti önkormányzati helyiséget (88 m) okbüási és kiképzéii célra a Főviíľosi
Kataszhófavédelmi lgazgatőság Közép-pesti Katasztrőfavédelmi Kirenđeltség tészéte
oktatĺási kĺizpont és tinkéntes polgríri védelmi szetvezetműködtetésének céLjfua.

Az FKI igazgatőja, Varga Feľenc t(no|tő dandáľtábomok szerződésmódosítĺísi kéľelmet
nyujtott be aszerzí5désben meghatłíľozotthasznźlati célok bővítése érdekében.
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Az egyeztetések eredményeként a fontosabb vá|toztatźsok a Szeruődés alábbi pontjaiban
váltak szfüségessé:

A Szeľződés l.1 pontjanak kiegészítése javasolt azz'al, hogy a taĘyi ingatlanok a jövőben
kataszhófahelyzet' illetve veszé|yhe|yzet _ többek között lakástíjz, elemi csapás - esetén a
józsefuarosi lakosok részére ,,szfüségszállrísként" is szolgáljanak a raszorulók átmeneti
jellegu elhelyezésének biztosít.ísara' amely funkció egyuttal elősegítené a
katasztľófavédelemľől és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosítĺásráról szóló 20l1. évi
OO(VIII. törvény 16. $ b) pontjában megfogalmazott feladatok zavafialan végrehajtísát is,
mely törvényi rendelkezés értelmében:
,,A polgármester ą telepĺ)lésen a védelrezés során:
b) halaszttźst nem tĺirő esetben ótmeneti jelleggel elrendeli az éIet és az anyagi jovak
védelméhez sztilrséges intézlredéselret, és erről haladéktalanul értesíti a település szerint
illetélres hivatásos katasztľófavédelmi szerv terüIeti szerve vezetőjét és a megłei, Jővárosi
védelmi bizottsóg elnöIaét,'.
A módosított használati megállapodas eredményeként, az önkoľmányzati igénybevétel
szfüségessége esetén, az FKI az iĺgatlanokat ľendelkezésre bocsátja' egyben vá||alja a
segítségre szoruló személyek elhelyezéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtasában való
közreműködést.

Javasolt továbbá a Szerzódés 3.2 és a 3.3 pontjainak módosítiísa akként, hogy a jövőben az
ingatlanok hasznźtlatźůloz kapcsolódó ktiztizemi költség, köziis kiiltség és egyéb, a tfusashźa
közgyíĺlése áItaI megállapítasra keľülő cé|befizetések megfizetéséte az onkoľmanyzat
vállaljon kötelezettséget. Az szeruődésmódosítas a|apjźn, az onkoľmźnyzatot terhelő becsiilt
kĺiltségek a következők:

- A becsült éľték folyamatos működést feltételezve elektľomos frĺtés, meleg víz e||źŃás,
világítĺs stb. kb. 35 000..Ft/hó+ÁFA
- Azéves eneľgia költség folyamatos tizemeltetést feltételezve:420 000,- Fťév+ÁFA.
- A szerzodéstngyátképezőingatlanolĺüoztartozőközös költség összege:

Bezeľéđi utca 3.
Bezerédi utca 5.
Összesen:
Éves közös költség:

|3 205'- Ft/hó
|9 773,. Ft/hó + 3549,-Ft(pźiyazati kölcs<in)
32978' - Ft/hó +3549,-Ftlhő

395 736.- Ft/év+ 42 588.- Ftlév : összesęn: 438 324.- Ft/év
Víz-és csatornadíj folyamatos tĺzemelést fe|téte|ene: 10.000 Ftlhól|zO 000 Ft/év

il. A beteľjesztés ĺndoka

Az e|őteqesztés trĺľgyában a döntés meghozata|a a Tisztelt Képviselő-testiilet hatĺísköre.

III. A diintés célja' pénzĺĺryĺ hatása

A szerződésmódosítĺís lehetőséget biztosít az onkoľmĺĺnyzat részére, hogy a
kataszttőfavédelem közremiĺktidésével, eseti jelleggel ,,sziikségszźilást,', ideiglenes lakhatĺĺst
biztosítson a bajba jutott józsefuĺírosi lakosok ľészére.

A szerződés módosítiís a következő évek költségvetéséľe hatássď varl, ezért előzetes
kötelezettségvállalás sztikséges önként váL|a|t feladatként,hatfuozatlan időre, évente |.092 e
Ft <isszegben az Önkormźnyzatközhatalmi és működési bevételeinek terhére.
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fV. Jogszabályĺ köľnyezet

A Képviselő.testiilet döntése Magyarctszźry helyi önkormányzatairól szóló 20l|. évi
Cl)ooilx. törvény 23. $ (5) bekezdésének 1l. és 12. pontján ésa4|. $ (3) bekezdésén
alapul.

A Magyaľország helyi önkormźnyzatairól szóló 20||. évi CL)oo([X. tĺirvény 13. $ (1)
bekezdésének 12. pontja szeńnt a honvédelem, polgrĺri véđelem, katasztrőfavédelem a helyi
önkoľmĺĺnyzat feladata.

Fentiekalapjankéťükaza|ábbibatźlrozati javaslatelfogadasát.

Hĺ,ľÁnozĺ.uJAvAsLAT

A Képviselő.testĺilet úry dönt' hory

1. elfogadja a Fővarosi Kataszhófavédelmi Igazgatősäggal20|3.július 25. napján kötött
Hasnlá|atba adĺásí szerződésnek a hatźrozat mellékletébęn foglaltak szeńnti
módosítĺísát 20|6. decembeľ 01. napjától kezdődő hatźl|ya|, és felkéń a polgármesteľt
annak a|áíĺźsźra.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|6. december 0l.

2. az 1. pontban foglalt szerződés módosítiísa miatt előzetes kötelezettséget vállal önként
vállalt feladatként 20|7.to| hatźlrozat|an időre évente |.092,0 e Ft összegben az
onkoľmĺĺny zat közÁata|mi és miiköđési bevételeinek terhére.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatĺíľidő: 2016. december 01.

3. felkéri a polgĺírmesteľt, hogy a hatźrozatban foglďtakat a 20|7 . évi és az azt követő
évek ktiltségvetésének készítésénél vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgiírmester
Hatríridő: a2017. évi költségvetés és az az. követő költségvetések készítése

A döntés végrehajtrísát végző szervezeti egység: Pénziigý ÍJgyoszta|y, Józsefuárosi
Gazdálkodrási Központ Zĺt.' P o|gźlrmesteri Kabinet.

Buđapest, 2016. november 22.
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Törvényességi ellenőrzés :
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jegző
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Használatba adási szenődés 1. sz. módosítĺĺsa

amely létľejött e5résrőI a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosĺ Onkormányr'at (a
továbbiakban: I{asználatba adó)
szekhely:

adósałm:

törzssám:

szelĺÍrely:

adószám:

tőrzsszám:

statisztikai szam: 15735715-8411-32I-0I
bankszámlasám: 10403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészről a Fővárosi Katasztľófavédelmi |gazgatőság(atovábbiakban: Használatba vevő)

10182 Budapest, Baľoss u.63-67.
15735715-2-42
7357t5

1081 Budapest, Dologhráz utca 1.

r5494140-2-51
494 r42

bankszámlaszam: 10023002-00319566-00000000
statisztikai sám: 15494140-8425-322-0|
képviseli: Varga Ferenc tiĺ. ddtbk. igazgatő

együttesen Felek között, az a|u|írott napon és helyen, az a|ábbi feltételek szerint:

1.

Felek kijelentik, hogy 2013. július 25. napjĺĺn Hasmáiatba adási szerződést kötöttet melýen a
Budapest Fővĺíros VItr. keriilet Józsefuárosi Önkormĺányzat Képviselő-testtiletének 69120|3. (il,.27.)
sz,émű hatfuozata a|apján a Hasmáiatba adő ingyenes hasnáIatba adta a 34666/N32. Iltsz. a|att
felvett, természetben a Budapest VilI. keriilet, Bezerédi utca 3. szźm alatti önkormányzati tulajdonú
helyiséget és a 34667/N 1. hľsz. alatt felvett természetben a Buđapest VIII. kerület, Bezerédi utca 5.
szźtm a|atti önkormányzati helyiséget a Használatba adási szerződés 1.1. pontjában meghat.iározott
célokľa.

2.

Felek a Használatba adási szerzadést 1.1., 3.2. és 3.3 pontjait jelen SzerződésmódosíŁĺs keretében
köziis megegyezéssel egészítik ki, illetve módosítjfü azallźbbiak szerint alJasznźiatba adó Képviselő-
testiiletének . . . . /20 | 6. (xII. 0 1 .) szźtmű határozata a|apjźn.

3.

A Használatba adási szprzndés 1.l pontja a kiivetkező ľendelkezéssel egészül ki:

,,Szerződő felek rögzítit hogł a tórgi ingatlanok lraresemény bekjvetlrezése, illetve
laĺrnsságvédelmi intézkedés foganatosítása esetén a józsefvárosi lalrosok részére
,,szüIaégszóllósként'' szolgólnak a rószorulók átmeneti jeilegĺi elhelyezésének és a
lratasztrófavédelemről és a hozzó lrapcsolódó eg/es törvények módosítósóról szóIó 201]. évi
CMVIII. törvény 16. s b) pontjában megfogalmazott feladatok zavartalan végrehajtásának
biztosításą érdekében. Hasznólatba vevő Hfejezetten lútelezettséget vállal arra, hog
amennyiben az ingatlanok Hasznólatba adó általi igénybevételének sziilrségessége felmertil,
azolrat a Használatba vevő haladéHalanul a Haszndlatba adó rendellrezésére bocsátja,
egĎen vdllalja a segítségre szoruló személyek elhelyezéséhez kapcsolódó feladatok
vé grehaj tásában való kjzremíilridést.',
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4.

A Használatba adási sz'erződés 3.2 pontja a következő rendelkezesre módosul:

,,3.2. Hasznólatba adó vóllalja a haszruźlatba ądott ingatlarlokkal összefiggő ki;zi;s laltség és az
lngatlanolrat érintően felmerülő - a tórsąsház leözgúlése által megĺźllapídźsra keriłIő _ célbefizetések
összegének megftzetését.,,

5.
A Használatba adási szerzödés 3.3 pontja a következő rendelkezesre módosul:

,,3.3. HasmáIatba adó vóllalja, hogł 2016. december 01. napjótól lrezdődően, a hasznĺźlatba adott
ingatlanok míiködtetéséből adódó, közműszolgóltatók felé keletlrező összes köItséget viseli. Felek
jegzőkönyvet vesznek fel az ingatlanok ląjztizemi mérőóróinak dlllźsáról, melynek alapjaĺl
Hasmólatba adó a közműszolgóltatóklcal szolgóltatósi szerződést kiit. Hąsmólatba vevő valamennyi, a
szolgźltatóklral történő szerződések megkötéséhez szülrséges okiratot óndja a HąsznóIatba adó
részéľe. ''

6.

A Felek kijelentik, hogy a HaszrráIatba adäsi szptződésnek jelen Szerződésmódosítĺással nem érintett
rendelkęzéseitvźL|to7atlanformábanéstaľtalommalfenntaľtják.

7.

Jelen Szerződésmódosíüís a Használatba adási szerződés e|vá,|aszJhatatlan részétképezi, azza| egyutt
éľvényes.

8.
A Felek jelen Szerződésmódosíüást - amely hĺárom szźtmozott oldalból áIl és hat egymással megegyez.ő

eredeti példányban késziilt - elolvasás utĺín, mint akaratulĺĺ<al minđenben megegyezőt, jőváŕlagyő|ag

irJźĺľ-a|ä.

9.

Jelen Szerződésmódosítás 20|6. december 01. napjától kezdődően hatalyos, a Hasznáůatba adási
szeľződésben és a Szerződésmódosítĺásban nem szabáýozott kérdésekben a Polgĺáľi törvényktinyvről
szo|ő20|3. évi V. törvény rendelkezései iránvadók.

Budapest, 20l6.'ffi '( Buđapest 2016. (ś .ś

Főváľosi Katasztľófavédelmĺ
IgąrEatősőry

képviseletében
Varga Ferenc ťĺ. ddtbk. igazgatő

Ilasználatba vevő

Budapest Főváros VIII. Keľĺilet
JĺĎzsefváľosĺ o nkorm á ny zat

képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgármester

Haszná|atbaadől

Fedezete:
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PénzüryÍleg ellenj egyzem :

Markos Zo|tźn tiĺ. euedes
gazdasáęiigazgató-helyettes

Jogĺ szempontból ellenjeryezem:

dľ. Gócz Andrea
jogtanácsos

Páris Gyuláné
gazÄaságivezetó

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbíásából

dr. Mészír Erika
a|jegyző
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