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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti ülés időpond a:20|6. május 05.

. sz. napirend

Tá ľgy : Javaslat kti ľzeti m egbízotti i roda kialakí tá,sára, m ű köd tetésére

A

napirendet nyílt tilésen kell tárgyalni,

szav azattöbbség szüks éges.
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TiszteIt Képviselő-testüIet!

I.

Tényállás és a döntés tartalmának ľész|etesismeľtetése

A BRFK VIII'

kerületi Rendőrkapitányság vezetoje a rendőrkapitányság 2015. évben végzett
munkájáról szóló beszámolójában célkitűzéskéntjelölte meg a 2016. évre vonatkozóan újabb köizeti
megbízotti iroda létrehozását Józsefuárosban. E célja megvalósítása éľdekébenMolnár Gábor r.
alezredes' rendőrkapitány úr kérelemmel egyutta| javaslattal fordult az onkorm ányzat fe|é.

A Kapitányságvezető

szakmai javaslata és helyszíni megtekintés e a|apján az űjabb korzeti megbízotti
iroda kialakítására a Budapest VIII. keľüIet Bauer Sándor u. 4. szám a|atti 25 m2 alapřerüleĺĺ

önkormányzati tulajdonban Iévő üres helyiség lenne alkalmas.

A

Budapest VIII. kerület, Bauer S. u. 4. fszt. 2, szźm alatti 3508711/0 hrsz.-tl helyiség l00%
önkormányzati tulajdonban lévő |akőház kapujátó| balra fekvő utcafronti bejáratta| rende|kező
helyiseg. A helyiség kerü|etben való e|he|yezkedése alka|massá teszi ana, |.,ogy íegy körzet körzeti
megbízottja tartsa ott fogadóóráját, illeťve
egyéb szolg á|ati fe|adatait. Az iroda többek kĺjzött
biÍnmegelozési célokat is szolgálna, hiszen"ua,.u
bizonyított, hogy ahol rendőrségi objektum található' ott
jelentősen visszaesik a bíincĺzés,a,,|áthatő rendőľség'' a bűnelköve,ol::lľ:31:o:lüsszatartó
erejű.
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Az előzetes

piackutatás alapján a helyiség körzeti megbízotti irodává ttlrténo kialakításának becsült
költsége 4.000,0 e Ft, a beľendezési tárgyak becsült beszerzési értéke1.000,0 ęFt. Az onkormányzat
ezen tulmenően vállalná a helyiség közműfogyasztásának (víz és csatonradíj, szemétdíj,elektromos
fogyasztás) költségeit, mely éves szinten a Józsęfuárosi Gazdálkodási KozpontZrt. (a továbbiakban:
JGK Zrt.) tájékońatása szerint 168,0 e Ft. Annak érdekében, hogy a köľzeti megbízotti iroda 2016. II.
félévébenmiĺködését megkezdje' javasolom a kialakítással kapcsolatos valamennyi feladat e||átásáraa

JGK Zrt.-t

megbízni,

A kialakítást

követően a helyiség hattlrozat|an időre, térítésmentesen a

az elóterjesĺés 1. sz. mellékletétképező megbízási szerződés szerinti

tartalomma|. A megbízási díj összesen bruttó 4.120,0 e Ft, mely magában foglalja a
műszaki el lenőri, bonyolítási díjazását.

BRFK

JGK Zrt.3Y,-os

haszná'|atába kerülne (2.

sz. melléklet).

II. A beteľjesztésindoka
A Magyarország helyi ĺinkormányzatairól

sző\ő fU|l. évi CLXXXX. tcirvény (MötV.) 23. $ (5)
bekezdés 18. pontja alapján a keľiileti onkormányzat fe|aďata különösen kozreműkodés a helyi
közbiztonság b iztos ításában.
Budapest Józsefoáľosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosijogok gyakoľlásáľól
sző|ő 66lf0l2. (X[.13.) önkormányzati renďe|et 2. sz. mellékletę a korlátozottan forgalomképes
vagyonelemeket tartalmazza, melyek kiegészítéseszükséges a Budapest VIII. kertilet, Bauer Sándor u.

4. ťsz. 2. 35087 l Il0 hrsz.-ú helyiséggel.
A körzeti megbízotti iľoda kijelöléséhez és annak kialakításához, valamint a közműfogyasztás
költségeirrek éves finanszírozásához, melyben előzetes kötelezettség vállalás sziikséges-indokolt a
Képviselő-testij let döntésének meghozatala.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A

döntés célja Józsefváros közbiztonságának javítása, új köľzeti megbízotti iroda kialakítása és
ingyenes használatba adása a Budapesti Rendőr-fókapitányság részére, illetőleg az iroda működésének
biztosítása.

A

döntés pénzügyi hatása: aziroďa kialakításának és berendezésitárgyainak költsége cĺsszesen 5.I20,
tartalékról biztosítani.
e Ft, melynek fedezetét javasolom azźůta\źĺnos

megbízotti iroda kozműfogyasztásának koltségeit az onkormányzat előzetes
kötelezettségvállalással a következő évek költségvetésének terhére vállalja onként vállalt
feladatként, melynek költsége évente tervezetten l68,0 e Ft,f016. év II. félévére84,0 e Ft. A 2016.

A körzeti
év i ko lts

é

gek fedezetét j avaslom az á|ta|ános tartalékról

b

i

ztos ítani.

fV. JogszabáIyi köľnyezet

A

Képviselo-testület döntését azMotv.23. $ (5) bekezdés 18. pontja és a4I. $ (3) bekezdése alapjrán
hozza meg. A rendeleta|kotás az Mötv. 42. $ (l) pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az a\ábbihatározatijavaslat és az előterjesztés 3. sz. męllékletképező rendelet
elfosadását.
Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy diint, hogy

l.

a Budapest VIII. kerület, Bauer S. u. 4. fszZ. (hrsz.35087lll0) szám a|atti helyiségben korzeti

megbízott irodát alakít ki, melynek költségére 4.|f0,0 e Ft-ot, a berendezési eszkozökre és
tárgyakra 1.000 e Ft-ot, valamint a helyiségf01l6.II. félévikoz:d.zemi kĺiltségeire84,0 e Ft-ot
biztosít az áLta|ános taľtalékterhére.
Felelős: polgármester

Hatáľidő: 20l6. máius 05.

,+

az |. pontban foglalt helyiség kcjzüzemi költségeinek fedezetére _ önként vći|a|t feladat _
taľtós kötelezettséget vá||a|határozat|an időre évente 168,0 e Ft összegben az önkormźtnyzat
saj át

bevételei terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: f0 I7 . évtó| és az azt kovető költségvetés készítése
3.

a) az 1. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és
általános taľtalékon beltil az általános tarta|ék _ kötelező feladat _ e|őirźnyzatárő| 5.204,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként vźi|a|t feladat _ felújítási e|őirányzatára
4.000,0 e Ft-ot, a felhalmozási előiľányzatára 1.000,0 e Ft-ot, a dologi e|őirányzatźlra204,0 e
Ft-ot.

b) felkéri a

polgáľmestert, hogy
módosításánál, valamint 20|7-to|
foglaltakat vegye figye lembe.

a 20|6. évi költségvetésről szóló rendelet következő
a tźrgyéviköltségvetések készítéséné|a hatźrozatban

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a) pont esetében f0I6. május 05., b) pont esetében a f0I6. évi költségvetés
következő módosítása, valamint a mindenkoritárgyévi költségvetés készítése

4'

ahatározat l. pontja szeľinti helyiség kialakításával kapcsolatos valamennyi feladat ellátásával
megbizza a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t és felkéri a polgármestert ahatźlrozat |.
sz.

m

el

lékle tét képező me gb ízás i szer ző dés a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 05.

5.

ahatározat 1. pontja szerint kialakított helyiséget határozatlan időľe, ingyenesen a Budapesti
Rendőr-főkapitányság hasznźńatába adja a határozat 2. sz. me||ékletéttartalmi elemekkel és
felkéri a polgármestert annak a|áirźsára,
Felelős: polgármesteľ
Határidő: a helyiség körzeti megbízotti iroda kialakítását követően azonnal

A

dtintés végľehajtásáú végző szervezeti egység: Polgáľmesteľi Kabinet, Jegyzői Kabinet Belső

!|látási Iľoda, Pénziigyi tigyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási

Ügyosztály

Budapest, 2016. ápri|is
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Megbízási szerződés
amely létrejött egyrészró| a

Budapest ľ.őváľos VIil. keľület JőzseÍváľosi Onkoľmányzat (székhely: l082 Budapest, Baross u.
63-67., adőszźtm: 157357I5-f-42, tiórzssztlm: 735715, bankszám|aszám: 10403387-0002857000000000, statisztikai szźm: |5,735715.8411-321-0I, képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármester), a
továbbiakban: Önkoľmánvzat.
másrészrőla
Józsefváľosi GazdáIkodásĺ Központ Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u, 63-67., adőszám:
25292499-f-4f, cégsegyzékszám..0l-l0-048457,bankszám|aszám.' K&H Bank: 10403387-0002885900000006, képviseli: dr' Pesti lvettigazgatósági elnök) atovábbiakbanIGKZrt,
(eryütte sen : Felek) között

az a|źtbbiak szerint

:

I.

Előzmények
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-testiiletének 66l20lf . (XII. 13.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja szerint az onkormtlnyzati ingatlan vagyonnal va|ó
gazdálkodás tekintetében, ideér|ve hasznosításához vagy értékesítéséhez
szükséges báľmilyen
veľsenyeztetési eljáľás lebonyolítását, az őrzéséről, üzemeltetéséľőlvaló gondoskodást, a beľuházási'

felújítási feladatok e||źtásźlt,értékesítésének,
hasznosításának lebonyolítását (kĺilönösen

az

éľtékbecslést'a vęľSenyeztetésben, döntés előkészítésbenés szerződéskötésben való közreműködést),
műszaki szaktanácsadás és mÍĺszakiellenőrzést a szerzódésben megjelcilt vagyon elemek tekintetében
a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zt. jogosult eljárni.

Az Önkormźnyzat Képviselő-testülete a...'.lf0l6, (V.05.) száműhatározatźtban döntött arról, hogy a
Budapest, VIII. keľület Baueľ Sándoľ u, 4, fsz, f. (hrsz. 3508711ĺ0) szám a|atti önkormányzati
tulajdonban álló nem lakás céljára szóló helyiségben korzeti megbizotti irodát alakít ki.

Az onkormźnyzat a20|6. évi k<iltségvetésébenbizosítja a kivitelezés fedezetét, mely a 11601 címen
rendelkezésre áll.

Mindezek a|apjźtn a jelen megállapodás minden rendelkezését a fentiekľe tekintettel kell énelmezni és
alkalmazni.

il.

A megállapodás táľgya
Felek kijelentik, hogy je|en szerződés alapján az Onkormányzat megbizza a JGK Zrt.-t a Budapest,
VIII. kerület Bauer Sándor u. 4. fszt.2. (hrsz.35087lIĺI0) szám a|atti nem lakás cé|jára szolgáló
helyiség körzeti megbízotti iľoda kialakitásával kapcsolatos valamennyi feladat elvégzésével
összesen bruttó 4.I20,0 e Ft összegben.
2. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kizárólag a II.1. pontban meghatározott feladatra, i||etve az
azza| összefüggésben esetlegesen felmerülő beszerzésekre terjed ki.
J- Az Önkormányzat ezennel feljogosítja a JGK Zrt.-t,hogy a teljesítéssorán teljesítésisegédet vegJen
1.

igénybe.
4. Je|en szerződés II.1. pontja szerinti
bonyo l ítás i díjazását.

5. Felek megáIlapodnak abban'

díj magában foglalja a JGK ZÍt.3yo.os mrĺszaki ellenőri,

hogy jognyi|atkozataikat csak írásban, az áíléte|helyét és idejét igazo|ő

módon tehetik meg érvényesen.

6. Jognyilatkozat téte|éľejogosultak az a|ábbi személyek vagy az álta|uk teljes bizonyító

erejű

magánokiratban vagy közokiľatban meghatal ma zott szemé|y ek:
a. onkorm ányzat részéró|:

i.
ii.
iii.

név:
beosztás:
eléľhetőség:

-flą

b. JGK Zrt.

i.
ii.
iii.

részérő|:
név:
beosztás:
elérhetőség:

ĺ. Íresbeli közlésnek minősül:
a. tértivevényes vagy ajánlott levél,
b. a|áirtfe|jegyzés vagy jegyzőkönyv,
c. a t.enti személyek, illewe meghatalmazottja1k
jelentéssel nem éľintette-mail,

d. a
j

cimére küldött' és sikertelen kézbesítési

fenti személyek, illetve meghatalmazottja1k faxsztmára küldött, és sikertelen

adási

elentéssel nem érintett telefaxüzenet.

8. Jelen szerződést a Felek a sikeres műszaki źttadás-áNéte|i eljárás lezáru|táig kötik'
9. A JGK Zrt. fe|e| az á|ta|a, illetve teljesítésisegéde źL|ta| tett intézkedések, illetve mulasztások
valamennyi hátrányos jogkövetkezményeiét.

1O.Felek kijelentik, hogy jelen megállapodásból eredő jogaikat és kötelezettségeiket jóhiszeműen

megállapodás céljának megfelelően

-

-

az

gyakorolják és magatartásukkal folyamatosan elősegítik a

megállapodás telj esedésbe menését.

11.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése kógens
jogszabályba ütközne, akkor a jogséĺtő ľendelkezéshelyébe _ minden további jogcselekmény, igy
kiilönösen a megállapodás módosítása nélkül _ a kötelező érvénýjogszabźůyirendelkezés lép.

ru.
A JGK Zrt.váł||z|ja
1.

A JGK Zrt.

je|en szerződés szerinti feladatai ellátása sortln az onkoľmányzat érdekeit előtérbe
he|yezve, a vonatkozó jogszabályok, valamint jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően jár
el.
TV.

Az o nkoľm ány zat vállalj a

|.

Az

onkoľmányzat gondoskodik arről, hogy

összehangol

tan

v é gezzék a j e

a

szerződés tĺírgyában érintett szeľvezetek

len szerződésben vállalt kötelezettsé geiket.

2. Az Önkormányzat

ál|ta| a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal
Gazdá|kodási Ügyosztálya a kapcsolattartásra kijelölt szervezeti egység, amely gondoskodik az
esetlegesen szükséges előterjesĺések előkészítésérő|,az adatok és információk beszeľzéséľől,
továbbításáľól, a|ka|mazásárő|, és koordinálja a dokumentumok a|áirásźthoz, hitelesítéséhez

szükséges ügymenetet.

3. Amennyiben jelen szerződésben foglaltakhoz az Onkormányzat bármilyen jellegtĺ nyi|atkozata,
döntése sztikséges, űgy az tnkormányzatSZMSZ-ében és a Polgáľmesteri Hivatal SZMSZ-ben
meghatározottak szeľint haladéktalanul, és soron kívül intézkedik.

v.
Zárő rendelkezések
1. Jelen szerzodést a Felek a jelen szerzódés II.8. pontjában meghatározottidótartamig kötik.
2. le|en szerződés módosítása kizźtrő|ag írásban, a Felek közös megegyezésével történhet.

3. Jelen

szerzódést bármelyik Fél indokolás nélkül a másik fé|hez címzett előzetes írásbeli nyilatkozat
a|apjźtn 15 napos határidővel felmondhatja.

A

Fe|ek megál|apodnak abban, hogy a szeľződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés
tfton, e|ózetesen egyeztetéssel oldják meg.
5. A Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabźńyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
sző|ő f013. évi V. törvény rendelkezései az irányadők.
6. Jelen szerződésazazta|áírőése|lenjegyzőutolsóFéla|áírásźnalésellenjegyzéséve|Iéphatá|yba.

4.
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7. Jęlen szerződést a Felek képviselői elolvasás és értelmezésután, mint akaratukkal megegyezőt
helyben hagyőan négy példányban irják a|á.

8. Jelen megállapodást a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselőtesttilete a ...... ...'...lf0ĺ6. (V.05.) számú határozatźpal hagýajóvá.
Kelt: Budapest,2016. május .....

Budapest Főváros VIII. keľület

Józsefu árosi Gazdálkod ási Kozpont Zrt.

Józsefuárosi Önkormányzat

képviseletében
dr. Pesti Ivett
igazgatősági elnök

képviseletében
dr. Kocsis Máté

polgármester

Fedezet:

.. Budapest,2016. május......

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páris Gyuláné
p

énzugy i ĺjgyo sztźiyv ezeto

Jogi szempontból ellenje gyzem..
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyző
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HASZNÁLATI MEGÁr,I,,ł.ľolÁs
amely létrejött egyrésztőI a

Budapest Főváros VIII. kerület Jĺózsefváľosi onkorm ányzat
(székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.,totzsszźlm:735715, adőszám: 15508009-2-42,
bankszáml aszám: 1 4 1 003 09- 1 0213949 -01 000006; képviseletében elj áľ dr. Kocsis Máté
p o gárme ster mint haszná|atb a adő (a további akb an : Has ználatb a adó )
1

másrészről a

Budapesti Rendőr-főkapitánysá g
(székhely: 1139 Budapest, Teve utca4-6.; ađőszźm:15720388-2-5I,
képviseletében eljár: Bucsek Gábor r. vezéromagy, rendőrségi fotanácsos,
Budapest rendőrfükapitánya) mint haszná|atbavevő (a továbbiakbaĺ:Haszĺálatba vevő),
_ a továbbiakban együttesen: Felek _ kcjzött, a mai napon az a|ábbi feltételekkel:

1. A

Használatba adő kijelenti, hogy a Budapest VIII. keľĹilet, Bauer Sandoľ u. 4. szám
alatt felvett (35087lll0 hľsz.-ú) ingatlan 1lI arányban aHaszntl|atba adó tulajdonában
ál1, amelyből téľítésmentesenhasznźiatba adja a Használatba vevő tészétea 25 m"
.... napjátó| azza|,hogy azt a BRFK
alapteľiiletú ftjldszinti helyiséget 2016.
VIII. kerületi Rendőrkapitanyság körzeti megbízotti irodaként (a továbbiakban: Iroda)
hasznáIj a a kerül et kö zbi ztons ágaÍIak bizto sítás a éľdekében.

2. A

Haszná|atba ado kijelenti, hogy a megállapodásból eredő kötelezettségeit a
Józsefu iíľosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt. telj esíti.

3. A jelen

megállapodás a Felek kölcsĺinĺjs a|źńrź.sźnaknapjźn, amennyiben a
megállapodást a Felek nem ugyanazon a napon irjźk a|á, űgy az a későbbi a|áirás
napján lép hatá|yba, továbbá határozat|an időre jĺ'n létľea megállapodás
elválaszthatatlan 1. sz. mellékletétképező a Budapest VIII. kertilet, Bauęr Sándoľ u. 4.
szám alatĺlévőnem lakás céljára szoIgźĺ|ő helyiség (Iľoda) téľítésmenteshasználatba
adásrĺról szo|ő a Haszĺá|atba adő Képviselő-testületének .,.12016. (V.05.) számu
hatźnozata a|apjtn.

4.
5.

AHaszná|atba adó kijelenti, hogy a térítésmenteshasználatba adás magábaĺ foglalja a
kozlůzemi díiak viselésétis.

A Felek tényként rogzítlk, hogy a jelen megállapodás tttrgyatképező Iľoda a nemzeti
vagyon részétképezi, így HasznáIatba vevő köteles bętaľtani a nemzeti vagyonĺól
szőlő 2011. év CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Ntv.) foglalt kötelezettségeket,
így a jelen megállapodás a|áírźsának akadálya nincs.

6.

A Használatba adó szavatolja,hogy az Irodán nęm áll fenn olyan jog, korlátozásvagy
teheľ, amely a HasznáIatba vevő jelen megállapodás a|apjźtn keletkezett jogainak
gyakorlását kor|źńozná, megakadályozĺá vagy meghiúsítaná. A Használatba adó
kijelenti, hogy az ingatlannal kapcsolatban harmadik személynek semminemrĺ
k<ivetelése, illetve haszná|atot biztosító joga nincs, és ezért szavatosságga| tartozĺk.

Haszntt|atba vevő a helyiséget rendeltetésszeruen, múszaki állapotának
megóvásával _ ide nem értve a ľendeltetésszerű hasznźiatből adódó természetes
elhasználódást _ á||agĺának sérelme nélkül koteles és jogosult használni, ilIeťve azt
saját költségén rendeltetésszeľĹi haszná|atra alkalmas állapotban tartani.

7, A

8. A

Felek tényként rogzíLik, hogy a használatba adoĹt Iroda ľelrdeltetésszerűhaszná|atra
való alkalmasságát biztosítandő tartozékok a Haszná|atba adó tulajdonát képezik,
amelyről a Felek külön leltárt vettek fel (2. sz. melléklet), a leltar elemei HasznáIatba
adó vagyonleltaĺában szerepelnek, és a hasznźiati megállapodás megszűnésekor sem
kerĹilnek a Hasznźiatba vevő fu laj donába.

9.

Fęlek tényként rogzitik, hogy a 8. pontban meghatározott Ie|tźr szeľinti tartozékok
esetleges javítása, kaľbantaľtása a Használatba vevőt terhelik.

|0. Az Iľodában tal'źtlhatő _ és a leltarban nem szereplő _ eszkozök azonban aHasznáIatba
vevő tulajdonában állnak, és a Haszná|atba vevő a megállapodás bármilyen jogcímen
töľténő megszűnésekoľj ogosult azokat elszállítani.
11.

A Hasznźiatba vevő köteles haladéktalanul értesítenia HasznáIatba adót minden olyan
meghibásodásaról, amely az Iroda źi|agának romlásához vezethet. Az ennek
elmulasztásából, vagy a késedelmes éľtesítésbőleredő károkéĺt a felelősség a
Hasznźĺ|atbavevőt teľheli, a helyreállítás soľán jelentkező, ebből eredo
költségnövekedést köteles viselni.

12. AHasznéĺLatbaaďő aHasznáIatba vevő engedélye nélkül is jogosult intézkedni, ha az
Iroda fenntaľtása, koľszeľűsítésevagy fenyegető veszély, illetve káľok elhaĺítása
érdekébenszükséges.
13.

Az lroda

túzrendészeti és balesetvédelmi rendjének kialakítása a Haszná'|atba vevő
fe|adatát képezi. Ezen kötelezettség elmulasztásából eľedő mindennemű káľt a
Hasznźiatba vevő kĺiteles viselni.

14. AHaszĺáIatbavevo köteles tevékenysége során a hatályos munkavédelmi, nĺzvédelmi
és az źitala folytatott tevékenységre vonatkoző szabá|yok és a hatósági hatáľozatok
előíľásait betartani. A Használatba vevő az a|ka|mazottai á|ta| okozott káľokéľt
fe

15.

le

lő

s s ég g

e| tarto

zik.

A jelen megállapodást rendes felmondássa| _ 3 hónapos felmondási idővel - bármely
esetén keľĹilhet
Fél megszüntetheti. Rendkívüli felmondásra súlyos szęľzőđésszegés
sor. Sťrlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Haszná|atbavevő az Iľodát _
felhívás ellenére _ más céIrahasznáIja.

16.

17.

18.

A Felek

megállapodnak abban, hogy a közöttük fennálló jogviszony báľmely okból
történő megszűnése esetén a HasznáIatba vevő a helyiséget minden elhelyezési és
karta|uitási igény nélkül koteles elhagyni, és azt a Haszná|atba adő részérerendeltetésszeľtĺhasznáIatra alkalmas állapotban - t./tadás-áNételi jegyzókcinyv alapjáĺ
vis szaadni, le gkésőbb a me gttllapodás me gszűnésekoľ.

A

HasznáIatba vevő köteles az átvéte|kori állapotot saját költségén helyľeállítani, és az
Irodát a Hasznćtlatba adó birtokába visszaadni.

A Felek tudomásul veszik, hogy a gazdá|kodtlsi szabtiyzatról szóló 41/2014, (XI. 28.)
ORFK utasítás 127. pontja a|apjáĺ a megti|apodás aláfuására az arra jogosult
j

!,,
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ĺ

Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás megszűnése esetén a

őv ahagy tlsát kovetően keľülhet soľ.

t

19.

20.

A

Jelen megállapodásban nęm szabźiyozott kéľdésękbena Polgaĺi Tĺirvénykönyvľől
sző|ő 2013. évi V. törvény, valamint a hatályos magyar jogszabáIyok renđelkezéseit
kell alkalmazni.

Felek a jelen _ 6 eredeti példĺányban készült _ hasznáIati megállapođást annak
elolvasása és kĺjzcjs értelmezéseután mint akaľatukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólagírjákaIá. Amegállapodásból 3 példány aHaszná|atbaađőt és 3 példany
a Használatba vevőt illeti meu.

A

Melléklet:
1. sz. melléklet

..

..l20t6. (V.05.) sz. képviselő-testületi hatátozat

2. sz. melléklet leltáľ

Budapest, 2016.
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3. s,. w-U*\L!'-łBudapest Főváros VIII. keľíiletJózsefvárosi Onkormányzlt Képviselő.testiiletének
.....12016. (.... .....) tinkoľmányzatĺ rendelete

onkormányzatvagyonárĺĎl és a vagyon felettĺ tulajdonosi jogok
g5rakoľlásáľĺílszĺilĺó66120|2. (KI.13.) önkormányzati rendelet módosításáľól

a Budapest Jónsefvńrosi

A

Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuarosi onkormanyzat Képviselő-testülete a
Magyaľország helyi ĺinkoľmányzatairőI sző|ő 20ll. évi CLXxxx. törvény 109. $ (4)
bekezdésében,valamint a nemzeti vagyonľól szóló 20||. évi CXCVI. t<iľvény5. $ (2)
bekezdés b) pontjában kapott fe|hata|mazás alapjan és az Alaptörvény 32. ci|&. (1) bekezdés
e) és g) pontjában, vďamint a Magyarország helyi önkormźnyzatairól szóló 2011. évi
CL)o(xIX. törvény 107-109. $-ban meghatározott felađatkörében eljźlrva, a következőket
rendeli el:

A Budapest Józsefuĺírosi Önkormźnyzat vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásĺĺľólszóló 6612012. Cx[.13.) <lnkoľmányzati ľendelet 2. me||éklete helyébe e
1.$

rendelet melléklete lép.

Z.$Ez

a ľendelet 2016. május 05. napjan 16.00 órakor lép hatályba, és hatályba lépésétkövető

naphatá|yát veszti.
Budapest, f0I6. május ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté

polgĺĺrmester

,łc

Ingatlan
helyľajzi száma

Ingatlan címe

35235

Baross u.63-67.

Ingatlan teľülete
, 'r(m-)
I

-|7 . ťo|đszint2N

35218101N4

József utca

35217ntNI

Német utcaI7-I9. ftildszint

|5

8s9
181

189

1.

352t7lvN4

Német utca|7-79. ftĺldszint 3/tJ

521

3s2t7lýN16

Német utca|7-I9. fřjldszint 4/tJ

85

35217lUN3

Német utca t7 -|9. ťo|dszint 2N

lt5

35217luNzl

Német utca |7-|9. ftildszint

50

35212101N25

Német u.25. ffildszint

4l

35fr2l0lN24

Német u.25. ffjldszint

96

352t2101N26

Német u.25. ftildszint

15

35723101N27

Baľoss utca 81. ftjldszint 5/tJ

94

35254101N22

Baľoss u. 84. fszt.

464

3525410/N23

Baľoss u. 84. fszt.

42

35298

Dankó u. 3-5.

t970

349241N24

Déri Miksa utca 3. ftjldszint 4.

t56

35332

Kaľácsony S. u. l.

840

35333

Karácsonv S. u. 3.

278

35282

Koszorú u.4-6.

2r2l

35086/1

Mátyás tér 15'

1980

3467stztN33
3s33

1

3sr23ltl
35643101N1

Népszínhazutca 14. A. ép.UT pince

1

80

Szerdahelyi u. 17.

712

Teleki tér piac

3795

József körut 68. pince

lĄJ

120

1(

3s643101N2

József kcjrut 68. pince 2/[J

76

3s645/0/Nt9

József körut 70. felemelet 3.

250

356451N17

József körut 70. ťoldszint4.

78

3s645tN18

József kĺirut 70. fiildszint 5.

158

36780/01N12

József kĺirut 59-6l. fszt.

264

36r28luN3

Szigony u. l6lb. fszt.3lu

390

36615

Hoľánszkv utca 13.

726

3s682/0lN17

Práter u.22. ftildszint

35682101N18

Pľáter u.22. ftildszint 2.

24

3s682l0lN19

Práteľ ll.22. ftildszint 3.

-JJ

3s682/0/N20

Prátet u.22. félemelet 1.

r67

34944ĺ0/NI

Víg u. 32. pince

43

34944t0tN2

Víg u. 32.pince

44

34944ĺ0/N3

Víg u. 32. pince

3l

34944101N4

Víg u. 32. pince

24

3494410tN6

1

Víg u. 32. ftildszint, I-II. emeletén,
padlástérben

172

940

35315

Dankó u. 18.

2846

34679t0tN4

Népszínhĺízu. 22. fszt.4.

183

34679101N21

Népszínhĺĺzu. 22. fe.6.

223

35964

Kőris u. 35

865

36s3stutN7

Szentkirályi u. 15. I. em.

211

3s444t0tN3

Magdolna u. 43. fszt.U

35

3s989/0/N3

Stĺľkány u. 14. fszt.

36097101N8

Illés u. 18. fszt. 8

23

35450

Kaľácsonv S. u. 22. I.22.

31

13

1

34

ĺ

Wĺ

v\j

ĺŁ

35874

Kőris u.4la.I.9.

30

3s960/01N6

Orczv tÍ4l.fszt.Ul3

120

35960/0ĺN5

Orczy ttt 41. fszt.U/4

30

3883716

Kerepesi tft29la

2763

34757101N45

II. Jlános Pá| pápa tér 17 . fszt..U / I.

227

34930ĺ0lN34

Víg u.

18.

140

358r2l0lNl

Baľoss u. 109.

96

3s8r2l0lN2

Baross u. 109.

30

35162101N55

Mátyás tér 4.

214

3876ý01NL

Delej u.34.

270

3sr46l0lNsr

Mátyás tét 12.

70

35582

Kis Stáció u. l1

125

35582

Kis Stáció u. 1l

72

35232101NfD

Baľoss u. 59.

263

3s232101N26

Baľoss u. 59.

184

3sztý0lNr

Baross u. 66-68. fszt.

532

352rv0lN3

Baľoss u. 66-68. fsrĺ.

47

3467s121N33

Népszínhĺĺzu. |4.

80

34899tBt1

Rfüóczi tér 3.

82

35604101N3

Kis Stáció

u. 5.

146

38868101N43

Hungáriakľt. l8.

95

35469101N29

Magdolna u. 33.

349

3s469l0lN3r

Magdolnau.33.

184

3s469t0tN30

Magdolna u. 33.

197

3s987101N32

Otczy út 31.

247

3s7281221N38

Szigony u.Zla.

373

b'i
Ą\

3s728t2vN49

Szigony u.2/a.

293

3s185

Or u. 8.

712

3s728/42

Losonci u.2.

419

3st87t0tN1,

Or u. 10.

45

35187t0/N2

Or u. 10.

45

3s188/0/A/8

Tavaszmezőu.2.

26

35188101N9

Tavaszmezóu.2.

119

35188/0/A/11

Tavaszmezőu.2.

40

3sr88l0lN12

Tavaszmezóu.2.

50

35025

Auróra u.IZla.

442

35024

Auróra u.I2lb.

441

34994

Fecske u. 18. (Auróra u. 19.)

204

35465ĺ0lN8

Kaľácsony S. 25.

230

34674101N4
35325

Kiss J. u.

r4l

19.

Szerdahelyi u. 5.

386

35t28

Bauer S. u. 9-11. fszt.

35r54

József u. 57. fszt.Z.

25

35153

József u. 59.fsń.4

31

3476r

Vay A. u.4.I.22

26

34762

Vav A. u. 6. fszt.9

25

35082

Nagy Fuvaros u.26.I.16

51

35874

Kőľis u.4lAfszt.1

25

36071

Kőris u. l1. fsá.

25

3s609

1

13

Kisfaludy u. 10-12. I.18.

34

27

3s430

Lujzau.34.fe.

16

24

35377

Dobozi u.17.1.20

24

/ĺ

ari/
,,|

4h

36057

Dugonics u. 14. fe.1

24

36056

Dugonics u. 16. I.17

25

35889

Kálváľiau.

10/b. I.18

23

3606f

Ká|vźnau.26. fszt.9.

25

3s292

Magdolna u. I2. fszt.2

JJ

3s445

Magdolna u. 41. fszt.4.

26

36193

Tĺimő u.23lb.fszt.6

26

36t09

Tömő u. 56. fszt.19.

25

36107

Tömő u. 60. fszt.L4.

25

3s444101N3

Magdolna u.43.

35

3s499101N2

Szigetvaľi u. l

184

3s499101N3

Szigetvĺĺľiu'

r47

35728t26tN2r9

Ą.

1

655

Baľoss I03/A.

35728131

1087

35728125/F,136

418

Baĺoss u. |I7-II9.

35728110

1091

366t1

Horanszky u..21.

388371141N2

Kerepesi út 33. (SzĺŁados út l.)
bölcsőde

306

3s699

Nagy Templom u. 3.

r802

34932

Tolnai L. u. 19.

tzt4

357281271Nrs8

133

375
Baross u. 111/b.

3572811r

3s728l23lNt

I

I

856

743

Baross u. 91-93.
1856

35728/30
38599/3

Bláthy o. 35.

941

3s908

Csobiínc u. 5.

968

ĺ] ĺ
Á

fl

!.,ł\ l
i\1

Ąí

3s484

Dankó u. 31.

1341

3s286

Koszorú u.14-|6.

1008

35270

Koszoľúu. 15.

341

34756

Kun u. 3. óvoda

412

3646s

Somogyi u. 9-15.

2976

38877

Százados út 8-12.

3870

36136lr

Szigony u. I 8. (Jazmin u. 2-4)

36t39t3

Tömő u. 38/a.

f445

35263

Szílzu.2.

2tt4

3480311

Tolnai L.u.7-9.

971

Víg u.

380

348r4

Vajda

38579

10. udvar

P.

u. 37 -41

.

I

t0t

6614

35037

Auróra u.22-28.

3639

9013

Veľőce (Magyarkút)

r669

9ul

Verőce (Magyarkút)

9634

9016

Verőce (Magyarkut)

r4677

130212

Verőce (Magyaľkút)

783

272r/r6
114/5

Balatonalmádi (Káptalanfiired)

5933

alatonalmádi (Káptalanfiiľed)

32336

B

386031r

Vajda P.25-31.

10683

38603/2

Delej u.47.

149r

34915

Német u. 14.

1649

34914

Német u.12.

551

34916

Jőzsef u.22.

538

36463

Somogyi B. u. 9-11

2564

34694

II. Janos Pá|pźlpatér 4.

1944
ĺ/
./
V ii/
ľ l'łť

ĺt6

35095

Bauer S. u. 6-8.

2027

34803ĺ2

Tolnai L. l1-15.

2238

3s728/32

Losonci téľl.

7913

3570r

Nap u. 33.

rt57

35316

Dankó u. 16.

96

3s4t8l0lN34

Dobozi u.23.

196

35329

Szerdahelvi u. 13.

Il4

3542U0lNl

Magdolna u. 47.

116

35477

Dankó u.40.

48

35444t0tN2

Magdolna u. 43.(népkonyha bővítése)

69

3s08711/0

Baueľ Sandor u. 4. fsz. 2.

25

ĺ,
ĺ
|ł:i

ýV

!

AV
tlY
vt

