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Használatba adási szeződés 1. sz. módosítása

amely létrejtitt egyrészről a Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefváľosĺ onkoľmányzat (a

továbbiakban: Használatba adó)
székhely:
adószím:
törzsszím:

10182 Budapest, Baross u.63-67.
15735715-2-42
735715

statisztikai szam: 15735715-8411-32I-0I
bankszamlaszam: 10403387-00028570-00000000

képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester

másrészről a Főváľosĺ Katasztľófavédelmi l;gazgztóxáę (a továbbiakban: Ilasználatba vevő)
székhely:
adószám:

törzsszĺm:

1081 Budapest Dologház utca 1.

rs494r40-2-5r
494 142

bankszamlasám: 10023002-00319566-00000000

statisztikai szám: 15494|40-8425-322-0I
képviseli: Varga Ferenc tiĺ. ddtbk. igazgató

együttesen Felek között , az a|u|irottnapon és helyen, az a|źhbi feltételek szerint:

1.

Felek kijelentik, hogy 2013. július 25. napján Hasarálatba adá.si szerződést kötöttet melyben a

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuĺárosi onkormányzat Képviselő-testĺiletének 69/20|3. (n.27.)

szamú hatźlrozata alapján a Használatba adő ingyenes használatba adta a 34666/N32. hrsz. a|att

felvett, természetben a Budapest VIII. kerület,Bezerédi utca 3. szÄm a|atti önkoľmányzati tulajdonli
helyiséget és a34667/N1. hľsz. alatt felvett természetben a Budapest VIII. keriilet, Bezeńdi utca 5.

szilm a|atti önkormiĺnyzati helyiséget a Hasmźůatba adási szerz.odés 1.1. pontjában megllatźtromtt

célokra.

2.
Felek a HasznáÄatba adási sz.erződést 1.1., 3.2. és 3.3 pontjait je|en Szerzódésmódosíüís keretében

közös megegyezéssel egészítik ki, illetve módosítják aza|ábbiak szerint aHasmáiatba adó Képviselő-
testiiletének . . . . / 20 I 6. (x[. 0 1 .) szÁmű hatfu ozata a|apján.

3.
A Használatba adási szerződés 1.1 pontja a következő rendelkezessel egészül ki:

,,Szerződő felek rögzítit hogl a tórgłi ingatlanok lraresemény bekövetlrezése, illetve
lalrosságvédelmi intézlĺedés foganatosítósa esetén a józsefiárosi lalrosok részére
,,sziilrségszóllósként,' szolgálnak o rászorulók ótneneti jellegíi elhelyezésének és a
Iratasztrófavédelemről és a hozzó lrapcsolódó eg/es törvények módosításáról szóló 20]1. évi
Cruĺ/III. tÓrvény 16. s b) pontjában megfogalmazott feladatok zavartalan végrehajtásónak
biztosítósa érdekében. Hasznólatba vevő Hfejezetten lńtelezettséget vóllal arrą, hog
amennyiben az ingatlanok Hasznólatba adó ókali igénybevételének sztilrségessége felmertil,
azolrat a Hasmólatba vevő haladélłalanul a Hasznólatba adó rendellrezésére bocsótja,
egłben vóllalja a segítségre szoruló személyek elhelyezéséhez lrapcsolódó feladatok
vé grehaj tós áb an való lajzreműlrôdést.''
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4.

A Használatba adási szpĺzndés 3.2 pontja a következő rendelkezesre módosul:

,,3.2. Hasznólatba adó vóllalja a haszmźlatba adott ingatlanoklral összeJiiggő kĺizös kjltség és az
ingatlanokat érintőenfelmerĺjlő _ a tarsąsház lözgúlése által negźIlapítósra lcertjlő _ céIbefizetések

összegének megftzetését.,,

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

,,3.3. HąsmóIatba adó vóllalja, hogł 2016. december 01. napjától kezdődően, a hasznólatba adott
ingatlanok műkłidtetéséből adódó, közműszolgóItatók felé keletlrező összes költséget viseli. Felek
jegłzőkönyvet vesmek fel ca ingatlanok kijzüzemi mérőóróinak óaósfuól, melynek alapjón
Hasznólatba adó ą közmĺiszolgóltatókĺral szolgóltatósi szerződést Iúĺ HąsznóIatba vevő valamennyi, a
szolgóltatóklral tĺjrténő szerződések megkötéséhez szülrséges okiratot ótadja ą Haszndlątba adó
részére.,,

6.

A Felek kijelentik, hogy a Hasznáiatba adísi szerződésnek jelen Szerződésmódosítrással nem érintett

rendelkezéseitváitozatlanfoľmábanéstaľtalommalfenntaľtják.

7.

Jelen Szeľződésmódosítrís a Használatba adrási szerződés e|váiaszthatat|an részśt képez| az'za| egylltt
éľvényes.

8.
A Felekjelen Szerződésmódosítĺást - amely hĺírom szźtmomtt oldalból áll és hat egymással megegyező
eredeti példányban készült - elolvasás uťán, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóvźthagĺő|ag

í4źk.a|á.

9.
Jelen Szerződésmódosítrís 20|6. december 01. napjától kezdődően hatĺáýos, a Hasznáiatba adási

szeľződésben és a Szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgráľi töľvénykiinywől
sző|ő20|3. évi V. törvény rendelkezései irányadók.

Budapest,2016. ffi 4 Budapest 20I6.ił ..

Főváľosĺ Katasztľófavede|mĺ
Igazgatősáę

képviseletében
Varga Ferenc tÍĺ. ddtbk. igazgató

Használatba vevő

Budapest Főváros VIII. Keľĺilet
Józsefvá rosi O n koľm á ny zat

képviseletében
dľ. Kocsis Máté
polgármester

Használatba adó
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Pénzĺĺgyileg ellenj egyzem :

Markos Zo|tán tiĺ. ezedes
gazÁaséryiigazgatő-helyettes

Jogi szempontból ellenjeryezem:

dr. GőczAndrea
jogtanácsos

Páris Gyuláné
gazdasźęivezető

Danada-Rimán Edina
jegyzo

nevében és megbíásábó|

dr. Mészár Eľika
a|jegyző
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