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. sz.

napirend

a Budapest VIII., Sáľkany u. 5. szrám a|atti telekingatlan hasznosítĺásráľa

napirendet Dy|WZźÍtülésen kell tárgyalni,

a

döntés elfogadásához egyszeríilminősített

szav azattőbbség sztiks éges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
Humánszo|gáltatásĺ Bizottság
Határozati

A

jav as|at a

biznttsáa

szÁmźLra:

Vĺírosgazdálkodĺísiés Pénziievi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-

testtiletnek az e|i5teiesnés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő.testĺilet

!

E|őzménv
AZ onkoľm ényzattulajdonát képezia Budapest VIII., 36002 hľsz.ú,természetben a Budapest
VilI., Sáľkány u. 5. szétm a|atti,90I m2 alapteriiletű telekingatlan.

A

Józsefuáľosi onkoľmányzat és a Budapest Főváros Önkoľmányzata között, a 4||/|999
(VI.17.) szźtmű képviselő-testĺileti határozat a|apján, |999. július 5. napján kelt
területhasznéiati megáúlapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jött létľea Budapest VIII',
Sáľkány u. 5. szám alatti üres telekingatlan ingyenes haszná|atbaadásatfugyá.ŕ,an.
A Megállapodás célja a Budapest VI[., Sárkány u. 5. szálm a|atti ingatlanon lakossági
szelekÍív hulladékgyujtő udvaľt létesítése'
e|őterjesztés l. mellékletét képező Megállapodás III.3./ pontja szerint a felek határozott
időtaľtamra kötötték, az a|őirástől számított 10 évre. A hulladéku dvar 1999 . óta folyamatosan

Az

iizemel,

a keľiileti önkoľmányzat és a

fővárosi önkormányzat köztisztasőgi,

hulladékgazdálkodási feladatok lebonyolításának helyszíne.
A telek ingatlanvagyon-kataszter szerinti nyi|véntartélsi értéke:70.601.000'- Ft.

tĺ-t KŁ:'ÍITT
20u t]KT 0

9.

^/-

lS"$*,1

Tekintettel aľľąhogy a határozott időtaľtamú Megállapodős |ejfut, és a Használatba vevő
ugyanakkoľ a tevékenységéttovábbľa is folyattą melyet Használ|atba adó nem kifogásolt'
ezért az a Ptk. 43l. $ (2) bekezdés alapján hatfuozat|an időtartamrivá alakult át. A két
önkormányzat között ťennálló jogi helyzet rendezése éľdekébenugyanakkor szükséges a
hulladékudvarra vonatkozó íľásbafogla|ása.

ANemzeti Vagyonról sző|ő20|1. évi CXCVI. törvény ll. $ (13) bekezdése szerint:
,,(I3) Nemzeti vag)on inglenesen kizórólag tĺôzfeladat ellátása cétjábót, a kózfeladat
ellótósóhoz szülrséges mértékben hasznosítható, valamint adható vaglonlrezelésbe.,,

A helyi

önkormányzatokr'ő| sző|ő |990. évi LXV. törvény (a továbbiakban otv.) 8. (1)
$
bekezdése a|apján a települési ö'nkoľmányzat ťe|adata a helyi közszolgáltatások körében
kiilönösen: a köaisztaság és telepĹiléstisztaság biztosítĺísa.

A

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi )ĹIII. töľvény a telepiilési önkormányzat
kiitelezően ellátandó közszo|gáůtatásaként e|(5írja,hogy az ingatlantulajäonosoknál keletkező
települési hulladék kezelésére hulladékkęzelésiközszo|gźt|tatást szeÍyez és taľt fenn.
A kiizszolgáitatás kiterjed a
- közszo|gźt|tatÁs e||źttálsáľa feljogosított hulladékkezelő szál|ítőeszközéhez ľendszeresített
gyĺĺjtőedényben,a közterĺileten vagy az ingatlanon összegyíĺjtött és a közszolgáltató
ľendelkezésérebocsátott telepĹilési szilárd hulladék elhelyezés céljából tiiľténő rendszeľes
e|szái|ításźra:
- települési folyékony hulladék ideiglenes tźro|ására szolgáIó létesítménykiürítéséľeés a
telepĹilési folyékony hulladék elhelyezés céljából tiiľténő e|száll|itására;
- telepĹi|ési hulladék árta|mat|anítélsát szolgáló létesítménylétesítéséreés működtetésére.

A

közszo|gátltatás kiterjedhet begyujtőhelyek (hulladékgytĺjtő udvaľok, áúrakőái\omások,
gyĺĺjtőpontok)' előkezelő és hasznosító (válogató, komposztá,|ő stb.) telepek létesítéséľe
és
működtetéséľeis.

A

telek jövőbeni basznáilaté.ľal kapcsolatban 2012. júIius ll-én egyeztetés töľtént a
Főpolgármesteri Hivatal, a Főváľosi Közteriilet-Fenntaľtó Zrt, a Józsefuárosi Polgáľmesteľi
Hivatal és a Kisfalu Kft. munkatáľsainak ľészvételével.
A főváľosi önkoľmányzat álláspontja szerint a Sárkány u. 5. sz. alatti ingatlan szelektív
hulladékvar feladatellátĺís céljából töľténő ingyenes hasznáiatbaadása nem iitköZik a Nemzeti
Vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény előzőekben hivatkozott rendelkezésébe.
Fenti jogszabályi előÍnások alapján az ingat|an hasznosításaközfeladat e||átźtsáthoz szükséges
mértékbentöľténit a hulladékudvar a józsefuáľosi lakosok érdekétszo|gáija, hiszen csak a
józsefuáľosi lakosok hozhatják a hul|adékudvarba a szemetet, ezért köztisztasági,
településtis ztasági közfeladat megvalósításának terĹilete.
Mindezek a|apján javaslom, hogy az onkormányzat Budapest Főváľos onkoľmányz atálva|
kö,ssön megállapodást a Budapest, VIII. keriilet Sárkány u. 5. szám alatti ingatlan ingyenes
hasznźůatbaadása tfugyában lakossági szelektív hulladékudvar közfehđat ellátásának
céljából' hatátozat|an időtartamra az előteľjesztés 2. metléktetétképezőtaľtalomma|.

A Képviselő-testiilet döntése azow.2.

$ (2) bekezdésén és a 8. $ (1) bekezdésén alapul.

Kéremaza|átbbihatálrozati javaslatelfogadását.
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A Képviselő-testület úgy dtĺnt' hory

1.

a Budapest VIII. kerület Sárkány u. 5. szám a|atti 36002 hrsz-ú telekingatlant lakossági
szelektív hulladékudvar közfeladat ellátrásának céljából, inryenesen a Budapest Föváros
onkormányzatahaszná,|atába adją határozat|an időre, 90 napos felmondási idővel.

f. a

haťározat

1. pontja alapján elfogadja az

előterjesztés

2.

mellék|etét képez(5

megállapodás tartalmi elemeit és felkéri a polgármestert annak a|6ítősára.

Felelős:

polgármester

Hatĺáridö: i.

pont esetén 2012. október l8.

2. pont esetén a

megallapodĺásnak Budapest Főváros Önkoľmányzata źůta|
történt a|ákásáú követően azonnal

A döntés végľehajtá ńt vó'gző szervezetierység: Gazdálkodási Ügyoszály, Kisfalu Kft.
Budapest, 2012. október 04.
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nĺaoÁu'ĺľonÄs

melytéhcjrft egyÉsaóI
łuspę!. |órs9!ĺ!rus Önkormĺĺĺyuta lĺépvisďetében ľolgárnest,eľe
9séE9t Bélł(ĺ 082. Budapes{Barĺss u. 6słz; nini tasm áIatba ađó
(továbbia}rbĺn; Hasaálatba Adó)
młásrészröł

g{ryľnĺ*nyzata képvlseletében Főpolgáfln€Bteľ
Ęľ!aľestľĺvĺ'*
ilr.?emsĺIv Gábor (r052.Budapesq Yłľosház u.ýtL,i
-i"t haszaálatba
vevő (továbbíakban; Hasrnálĺtba Vevó)

Á nĺegíItnpođ{sfáľgla:

I.

BrdapcstJózse.liľáros

ak Képvíselő.teshlletc 4tll1999'(W.l7.)',
atałljáą
a
36002-bsz.on
b'jł'ľéft'ňň'otug* Ęuaubu,q :
ĺlť,*{će]e$
vlil.Stĺĺkáĺtyu.S.sz' alatt taIátható ĺrcs taeHngďl* iory**' hasaátarbb

aĺĺsa'

II.

Á megáItapodás cé[ie:

l./

A meqlillapodás 9él.ia, az Ĺ.cs pontban meghatározną Hasľnálatba Adó
|c|Ąólagos Nďdouĺtképezo in8ntlmou - amegĺIap dásŁ.sz' mellékletét
képező;tćrkĘcn m efuatźĺozafr,ięĺuletęn. rĺaďlĺtańao hkossági
szelęIdv bulladékudrłar (tovríbbiakbał: tuĺaackuararj létęs#6;

2./

A hultadélffd\łaľléücbozĺĺsacéliábđtlasaráIatba Adl a fentí (t' pontban
eľuleu) ingaĺIant, a Budapest Főváros Önkornáĺ1rzat használatbä vevŐ
tésrl"Y, aMegáĺIapodás ďáfiásautĄ auasaĺlairx vgvö áttal
kért
ídtontbm l0 éwe íĺryenbasarálĺitba adja.
A birtokba adás átadás.áťvételi je8Ď,zőkÜn}Ąŕrcl tÖÍténik.

IIL A Męá|IapodĺĺsfďÚéteteĺ:
1,l HasnÉilatba Adótikilt!.logy u Megátlapodás trĺrryŕrt
képezó

ingatlĺn|

ľÍasználatba Veró ĺizáľólag a ľvĺesáuapóđĺs
n. päía;aĹaiľosdňt célra

hasanosÍthatja.

2./ HasmäIatba Adó a tęľ{ilet tulajdoRiogát
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-23./A M€#ľtapodás hatärozor idótrhnua szól, anrcly időÍaľtaüot te|ekaz
aláĺľástól számítĐtf I0 - azaztlz. évbenbatározzák meg.

Vevő kő,tclęzettséget yállal' hog alvÍsgáliapodásban }ikótÖtt
ídőiáŕffi l*jfuto utáni napon ai I. pontban &,ľtctt ňeďiaÍt tiszfą
ĺeĺrdezrtt formábąn átađjaHasználatba Áđónak.A Haszrálatba Vęĺ,ó megtÉrítésii8ÉDy nélküt adja át az Íngatlanon tétesÍteÍkoanüvet kcrítćs' Ĺérbň.
kola! ĺĎ. létesÍbnényeketés az áItala telepÍtett nđVényzeteĹ
Ánennyibm a Haszolĺ]atba Vevő je|en meeátlapodásbaĺ meghatłiľozofr ccka
a teńilotet towbb kjvánja hasanálĺí,a batáridő ĺ'iĺ'tłt
*"gclö'ően 1egalább
60 nappal kezdemenyezbeť jele.t megtilapodás határĺdejének közös ňegegy"-

4./ Használatba

'

aéssel töľtenő nródosÍtÁsát

5.ĺHasaráIarba VęvÓ kotęlezcuséget váltď arra, hory a basznáJaha átvętt
tęnĺlgten . a berubázási mgędélyokirat íĺvđľosiiävĺhagasa
után . az a|äÍrústól számított 1 évęĺrbęlttl a hulladéhľlrart kialatďtia, mirat uzerneltetéset
elkęzdí és folyanutos mükł'desÉt
Ahullađélcudvaľkĺalakítása koltségcí(teivezes, kir'ítclceés, hozľnübekotés€k
kiépíttry. stb.) a Használatbavevőt a megvalosulás utárí tteęmęltetés kÔ1t.
. ségei a Hasar'áIatba Vovö á|tal męgbĺzotĺĺlzenęltętöt teťilďilĹ

biztosí(ia.

6./

líEsaúlatbaÁdó hoz.záján| obhoą hogy Használatba Ve*ó

.dąi

a hut|adeküdvaľ

be.ruhń?ásĹval és ĺĺzemęltet'éséręla Fólłáľcsi Kozteľtlet.fenntaĺtó Rt.t bízaa
meB.
}ĺasaÉlaÍbaAdó felé jelen megállapodásbÔl falcadr kffielezrttségđtés
jogosultsńgait ez Úem beťotyásolja" -

Z/ Hasaálatba Vevi biztosítja, hory a lakosság áltaĺfus?Á|vfuft. a Hasanílatba
Vev.ö átlll megh#ľozott . hultađékfajták,atazĺizemeltetömoĺĺlyiségikortáÍozás nélktĺIdíjtalaout ätvcu.í.
Ancĺ'nfibcĺt vďaneý hutladé.tďąita rljrŃasznosĺtás céłiábót máshol uem
olhelyeźretó" iiletve feldolgozásane,ľr bÍzÍosítbatl.ri$lezeur hutläđék
áhiétctc
áfu cĺefileg k oľIáfu ńató.

'

8.i Hasmálatba Adťl kíkrÉés }fusauĺIaÍba Vęr'ö vátlalją hogl a bullađekudrart
kiz&óIag az őssze,s voĺatkozl érĺÉnyeskŁtnyezctvtdelmĹ egészségilryi és
és mt|szaki noľmák és szabályok b€tartásáÝal Ĺizemeltcti.
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-3Á ttasaÉlatba Vevő vállatja
.

Konryezetbe illó kerítéskészÍtÉsét
. csatoľną villanos hálózat kiépftését
. esztétikus
!ęlęp' kÖrnyezet kialakíÉsat,
- a telep fásítását ill.bolaok tęlepítését.
9./ ľIaszrráIatba Adó jogosu!! t-árg}'i Msgállapođásban
rÖgátstt fęltételelĺlrely.
.

szÍni cllcnórzhérę. Ahulladđiudvmou eITe a ceba
fcíreketett uapllban az
cllenőrzége feljogoďtott szenéIyek bejeryzésétu tl"**ĺlatba
Vcvőnck
-* -8
napon bcltü kell kĺvizssáItrj és a szilcěgä fuézkedfu;lrct
negt;*'i.

I0./

Á tcľüĺlctłąsanálafi Megállapođás megsátník:
-a

ĽegÁllapodásbaĺr meghatáľozott ĺdö elteltéral,

aHasąrálatbaÁdó azonnali felrnoudĺása o"tł'",l'a a Hasalálatba Vevő
I megállapodásban ĺaeľt ternletłesmálařa, íĺIeil,ę*",*ň;;''*'tevékenységrev.ońa&ozó jogszabáĺyolJan
ođĺur-**.gúil.
- 'atos
a HasaáIatba Vevő felmondásäval 90
napos fetnäadási hatláľidövđ.
- aHasznáIatbaAdó felnondásá'a],9o napäs f*hno"đási
n"t]Jáo"'ĺ" ľ..
rclgsrfuery cél szeľinti műkr,désc eĺlehEtitJennl-vaď*x
. .*
ok miatt nęm
-

teljesíthetó.

1l'l

.

12,|

'

Jclen MegÉllapodrásbao.nem szabáýozott kéťdćsektekinteteben
a Potgĺľi
TÖrvénykÖn1ru idevonatkozÖ haffiybs szabályai
ĺ,eoy'ĺol.

J

A\ÍegáI.IapođásF. fodahlĺkat kapcsolatos esetleges
fblĺÍĺefltlö
pmblérnákat a FęIek ľlvid Étonkoi,üsen
*ĺog*aoř lołponĺbanwyw.
!9tĺt' Ą1esetlegesen etoadóđ-o jogvita elbíľálňĺ'uu ľ'ĺ.Ĺu Pestí Kölonti
Kerĺileti Bĺľóság kizáĺrlagos iĺĺétekęssegetkÖtik kí.

l3'/ A Felek kijetęntĺt hogy-ielan MegáJtapodást mint
akaratukkal miudenben
mtgegyczőt Írják alá"
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-4l4.l A Męeáilryodás az1-2. nellékletęlĺkel e6nn érvényes.
Budapest,
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Me[ékÍgľ- Bp. Jóaďváios Önkoraao}za[ Képýiseló.testülct
-

41l/I999. sz' hatímzata (I. sz. mctléklcŁ

Té'kĘ$.

sz. mďlékl'et)

'!L.-

A ľe.lltĺ megállapodá*an foglďtakat a Ftĺrrárosi KoztertĺIet.fennErti Rt
rész&őLaz fu.rę néz,łekotęlęzluck elismęręm'

Főr&osi Közterĺilet.
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Készrl|t Budapest Józsefuárosi Örrkoľmánizat képvÍseĺo-tesĺrjĺeteĺ 999.
Junĺus í 7órakoľ a Józsefuárosi Potgármesteri ĺ{ivate| lll. em. 300-as terrnében

ĺĺn13'00

megtaĺtott évi 6. ľendes Ĺiléséról.
.A

napirend ĺ6. pontja:

{eĺeđeü1Z.)

Javas|at szelektjv bulladákudva r lótrehorás áĺa

/ĺÍásbelĺelöteÍlesztéý
Élöteĺjeszlö: Biró Mátyás'

Värosm0kódletési es KÖrľryeeetvédelmi
Bieottsłtg ęhÖl(ę

Ä $ZAVAZÁSNÁĺ. JELEN VAN 21 KÉF/ISELÓ
A HATÄRozATl JAVAsLAT ELFoGÁDÁsÁHoz EôYszERÚ sZÔTlBBsĚG sZt]KsÉGEs

l.|ATÁRozAx
4í í/í999.(vl.í7.}

1.
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A képvĺselô.testťĺletegyeÉĺta sze|ektív hu|ladékgyÚjtÖ udvaf kla|a'(ĺläsáre| ĺi V|l|. sáľíĺänyu'
5. sz. alatti tetekĺngallanon.

A képv|so|ó.testťitetegyetért fenti těmában a Föváĺos!Önkprmányzatľat kÔtcnđö
*ľeĺÚlelhasznos|tasl
MegÉllapođÉ6"-se
|.

3.

Á Jlzsefväros c. üiságban tśtékozbtót keĺl kÖzté tenni a getektív hul|adékudvar

4-

felkéía polgárĺnesłert a "TerElďhasznosĺľäs| Megá|laFodás. aláĺrasára.
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MEGÁLLAPoDÁs
amely létrejött egyrészro|
VIII. keľiilet Józsefváľosi onkormányzat
székhely: l082 Budapest, Baľoss u.63-67.
adőszźtm.. | 57 3 57 | 5 -2-42

' Budapest Főváľos

tőrzsszátm: 73571'5
banksz átmllaszőm.. l 4 1 0 03 0 9 - l 02 I 3 9 49 -0 10
statisztikai szám: l 57 3 57 | 5 -84 l 1 -32 l.0 l
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester
i,nint haszněiatba adó (a továbbiakban:

0 0 0 0

6

Használatba adó),

másľészľől a

Budapest Főváľos onkoľmán yzata
székhely:
adószźtm:

töľzsszám:
bankszámlaszźlm:

statisztikai szźtm:
képviseli: Taľlós Isfuán föpolgármesteľ
mint használatba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő)

-

atovábbiakban egyĹittesen Felek _ ktizött azatébbifeltételek mellett.

Előzmények

Felek Íögzítik, hogy 1999. július 26-én 10 évre teriilethasznéiati megállapodást kötiittek a
Budapest VIII. kerület Sárkány u. 5. szám alatti telekingatlan ingyenes használatba adása
tőrgyélban,lakossági szelektív hulladékudvarkialrakítétsaés üzemeltetése céljából.
Fentiekľe tekintettel Felek az alábbi megállapodást kötik.

1.

A megál|apodás tárgya

1.l.

A

2.

A megállapodás időtaľtama

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testületének
./2012. (X..) számú határozata (1. melléklet) alapján Hasznáúatba adó ingyenes
hasznáiatba adja a kizáľólagos fulajdonában á||ő, a 36002 hĺsz-on bejegyzett,
természetben a Budapest, vn. keľiilet Sáľkány u. 5. szám a|att ta|źihatő iiľes
telekingatlant, lakossági szelektív hulladékudvarközfe|adat elláüásának céljából.
I.2. Hasznéůatbavevő a megállapodás 1.1. pontja szeľinti telekingatlant használatba veszi.
l.3. Használatba adó a megállapodás 1.l. pontja szerinti telekingatlan tulajdonjogźúmeglartja.

Felek a megállapodást hatáľozat|an időtartamra kötik, amely jelen megállapodás a|áírá.sá.ľa|
jtin létľe.

3.

A fe|ekjogaĺ és kötelezettségei

kiki'ti, hogy a megállapodás tárgyátképező ingatlant Használatba vevő
. kzźtrő|ag a megállapodás 1.1. ponda cé|rabasznál|hatja.
3.f.Hasznźllatba vevő vállalją.hogy'a használatba vett telekingatlanon a hulladékuclvart
3.1. Használatba adó

Ĺizemelteti, fo lyamatos míiködését b aos ítj a.
3.3.Hasznźtlatba vevő vái|a|ja, hogy a hasznáiatba vett telekingatlanon a hulladékudvar
üzemeitetési költségeit viseli.
3.4.Hasznźiatba adó hozzź!ära|ahhoz, hogy a Hasznźlatba vevő a hulladékudvaľ
Ĺizemeltetésével a Fővárosi Ktizterület-fenntartó Zrt-t bízza meg.
3:5.Haszná,latba vevő biztosítja, hogy a lakosság á|ta|beszállított _ aHasznźúatbavevő által
, meghatfuozott _ hulladékfajtákat az üzemeltető mennyiségi kor|éúozás nélkül díjtalanul
i

őúveszi.

.

Felek r.ógzítik, hogy amennyiben valamely hulladékfajta t$rahasznosítás céljából más

nem elhelyezhető, illetve feldolgozása nem bizosítható, abban az esetben ezen hulladék
átvétele átmenetileg korlátozható.
3,6.Hasznáůatbaadő kikt'ti ésHasznéiatbavevő vőI|a|ja. hogy a hulladékudvartkizáró|agaz
- összes vonatkozó érvényes környezetvédelmi, egészségĹigyi,miĺszaki és egyéb noľmák,
szabályok betartźsźxalüzemelteti
3,7.Használlatba vevő az ingat|anon a kömyezetbe illő kerítéskiépítését
és fenntartiĺsát' a
csatoma és elektľomos hálózat kiépítését
és ĺizemeltetését,esztétikus telepi ktiľnyezet
kialakíüísát és gondozásěĺt, a telep flísítását, illetve bokľok telepítését,gondozását és

'

fenntaľtiísát.
3.8. Használatba vevő véi|a|ja, hogy a megál|apodásban foglaltak megszűnésétkövetően az
l.1. pontban rögzített ingatlant tiszta, rendezett foľmában őtadja alJasznáůatba adónak. A

Hasznéiatba vevő megtéľítésiigény né|kiil adja étt az ingat|anon létesített kö'zmĺĺvek,
kerítés,térburkolat' egyéb létesítményeketés az éĺ|ta|aépített növényzetet. Amennyiben a
. Használatba vevő jelen megállapodásban meghatározott célľaa teriiletet tovább kívánja
hasznáini, a megsziĺnést megelőzően |egalább 60 nappal kezdeményezheti a megszűnés
. hatáľidejénekközös megegyezésseltörténőmódosítását.
3.9.Hasznéllatba adó jogosult a megá|lapodásban rögzített feltételek helyszíni ellenőrzését. A
hulladékudvaľon erre a célľarendszeľesített napjáln az ellenőrzésre feljogosított
személyek bejegyezését a Hasznéllatba vevőnek 8 napon belül ki kell vizsgáIni és a
sziikséges intézkedéseketmegtenni.

4,

A megállapodás megszÍĺnése
4.1. A megállapodás megszÍĺnik:
a) a Hasznáiatba adó azonna|i felmondása esetén, ha a Hasznáiatba vevő a
megállapodásban vagy a teľĺilethasznźiatra'illefue az ezze| kapcsolatos
tevékenységľevonatkozó j ogszabályokban foglaltakat megséľti,
aHasznéůatba vevő felmondásával 90 napos felmondási határidővel,

b)
c) a

Hasznőlatba adő felmondásáva| 90 napos felmondási határidővel, ha az
ingatlanon folyatatott tevékenység cél szerinti működési ellehetetlentil vagy más
ok miatt nem te|jesŕthető.

5.

5.1.

Egyéb ľendelkezések
megállapodásban foglaltakkal kapcsolatos esetlegesen felmerĹilő problémákat,
kérdéseketa Felek rövid úton kiizösen elfogadott időpontban egyeztetik. Az eset|egesen
felmerülő jogvita elbírá|ására a Felek a polgári peres eljárás szabáIyai szeľint jámak el.

A

5.2.

Felek

a

megá|lapodásban nem szabéiyozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv

idevonatkozó rendelkezéseiben foglalt szabályok a|ka|mazäsźúhatfuozzálkmeg.

JelenmegállapodáskészĹilt....

Felek
j

a

oldalon,

..

egymássa|egyezópéldányban.

megállapodást. mint akaľatukkal mindenben megegyezot képviselőik tttjőn

óváhagyól ag írtźka|á.

Budapest 2012.

Budapest,2012.
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet
Józsefváľosi onkoľm ány zat
képviseletében:

Budapest Főváľos Önkoľmányzata
képvĺseletében:

dr. Kocsis Máté

polgáľmesteľ
Hasznźůatbaadő részétó|

Fedezęte:
Pénztigyileg ellenj egyezem

..... dátum: Budapest,2012
:

Páris Gyuláné
pénziigyi iigyosztályv ezető
Jogi szempontból ellenjegyzem:
Rimán Edina
jegyző nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika

a|jegyzó

Haszriáůatba vevő részéről '

