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Tisztelt Kepviselo-testiileti

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A Budapest, belterulet 35270 helyrajzi szamu, kivett beepitetlen terulet megnevezesu, termeszetben a
1086 Budapest, Koszoru u. 15. szam alatti, minddsszesen 341 m2 nagysagu ingatlan (tovabbiakban:
Ingatlan) a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat)
kizarolagos tulajdonat kepezi (korlatozottan forgalomkepes vagyon), az Ingatlant az Elmu Halozati Kft.
vezetekjoga terheli 9 m2 nagysagu teriiletre vonatkozoan. Az Ingatlant a Koszoru Napkozi Otthonos
Ovoda, majd annak jogutodjakent a Napraforgo Egyesitett Ovoda (Koszoru Tagovoda) hasznalta, annak
telephelyeiil szolgalt az Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 184/2016. (IX.08.) szamu hatarozataig,
amellyel a Koszoru Tagovoda megszuntetesre keriilt. Az Ingatlan a Jozsefvarosi Ovodak hatalyos
alapito okirataban feladatellatast szolgalo ingatlanvagyonkent szerepel. Az Ingatlanon talalhato a 6 x 12
meter (72 m2) nagysagu Ovi-Foci Sportpalya (tovabbiakban: Sportpalya) annak eszkozkeszletevel
egyiitt, amely jelenleg az Ovi-Foci Kozhasznu Alapitvany (tovabbiakban: Alapitvany) tulajdonaban all
sport-fejlesztesi program megvalositasara a 2013. majus 14-en megkotott tamogatasi szerzodes
(tovabbiakban: tamogatasi szerzodes) ertelmeben.
eRKEZETT
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A tamogatasi szerzodes alapjan a Sportpalya el nem bonthato, at nem helyezheto, at nem alakithato,
kiveve, ha az Onkormanyzat es az Alapitvany eldzetesen es egyuttesen ehhez kulon megallapodas
formajaban kozdsen hozzajarulnak. A tamogatasi szerzodes erteimeben a Sportpalya es eszkozkeszlet a
Sportpalya megepitesetol szamitott 15 evig az Alapitvany tulajdonaban marad, Alapitvany a
beruhazassal letrehozott, beepitett valamennyi vagyonelemet, valamint eszkozkeszletet a 15 evet
kovetoen kdteles teritesmentesen az Onkormanyzat tulajdonaba adni.
A Sportpalyat a Jozsefvarosi Ovodak egyes tagovodai idoszakosan hasznaljak.

A Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek bnkent vallalt feladatkent a gyermekek vedelmerol es a gyamiigyi
igazgatasrol sz616 1997. evi XXXI. torveny (tovabbiakban: Gyvt.) 38/A. §-aban meghatarozott Biztos
Kezdet Gyerekhazat mukodtet a 1083 Budapest, Szigetvari utca 1. sz. alatti ingatlanban, amely azonban
nem rendelkezik udvarral. Annak erdekeben, hogy a Biztos Kezdet Gyerekhaz szolgaltatasait,
programjait igenybe vevo gyermekek reszere a Biztos Kezdet Gyerekhaz programjai rendszeresen
szabad levegon keruljenek biztositasra, a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a
491/2021.(VII. 22.) szamu hatarozataval az Ingatlannak a Sportpalya altal elfoglalt teriileten kivuli
reszet (269 m2) a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek ingyenes hasznalataba adta hatarozott idore, 2021.
augusztus 01. napjatol 2021. december 31. napjaig. Ezen Kepviselo-testiileti hatarozat alapjan az
ingatlan hasznalati szerzodest a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. megkototte a Jozsefvarosi
Egyesitett Bolcsodekkel.
Az ingatlan hasznalati szerzodes idotartama 2021. december 31. napjaval lejar, azonban a Jozsefvarosi
Egyesitett Bolcsodek az Ingatlanreszt tovabbra is kivanja hasznalni, mivel a Biztos Kezdet Gyerekhaz
kozossegepito, a gyermek egeszseges fejlodeset tamogato szolgaltatasainak igenybevetelehez sziikseges
egy zart udvar, melyet letszam es gyermek eletkor miatti korlatozas nelkiil hasznalhatnak a csaladok.

A Jozsefvarosi Ovodak intezmenyvezetoje 2021 oszen megkereste az Alapitvanyt annak erdekeben,
hogy a Sportpalyat es a hozza kapcsolodo sporteszkozoket is hasznalhassak a Jozsefvarosi Egyesitett
Bolcsodek Biztos Kezdet Gyerekhaz gyermekei az ovodasok mellett. Az Alapitvany a megkeresesre
ugy nyilatkozott, hogy azzal a feltetellel engedelyezi a Sportpalya Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek
Biztos Kezdet Gyerekhaz szolgaltatasait igenybevevo gyermekek altali hasznalatat, hogy az
Onkormanyzat palyazatot nyujt be egy uj Program megvalositasara, illetve egy uj Sportpalya
telepitesere a Gyerek-Virag Tagovoda udvarara. A palyazat benyujtasanak hatarideje 2022. februar 1.
napja. Tekintettel arra, hogy a jovo evi intezmenyi koltsegvetesi targyalasok meg folyamatban vannak, a
palyazat benyujtasarol a donteshozatal kiilon eloterjesztes targya lesz elorelathatolag 2022. januarban.
Amennyiben az Onkormanyzat uj palyazat benyujtasarol (ezaltal uj Sportpalya telepiteserol) dont, es az
Ingatlanra a Jozsefvarosi Ovodaknak a feladatellatasahoz mar nem lesz sziiksege, a jelenlegi Sportpalyat
mar nem fogjak idoszakosan sem hasznalni, az Ingatlan torolheto lesz a Jozsefvarosi Ovodak alapito
okiratabol (a dontes a nemzeti koznevelesrol szolo 2011. evi CXC. torveny 4. § 11. pontja nem minosiil
atszervezesnek) es kijeldlesre keriilhet a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek uj telephelyekent.

A Kepviselo-testiilet a 629/2021. (XI.18.) szamu hatarozataban dontott arrol, hogy a Jozsefvarosi
Egyesitett Bolcsodekkel ingatlanhasznalati szerzodest kot a kozfeladat-ellatas erdekeben reszere
ingyenes hasznalatba adott ingatlanokra vonatkozoan; a szerzodestervezet azt tartalmazta, hogy az
Onkormanyzat az Ingatlan teljes teriiletet hatarozatlan idore adja a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek
hasznalataba, amely a fentiek alapjan modositasra szorul, emiatt javasolt a Kepviselo-testiilet
hatarozatanak visszavonasa es uj hatarozattal elfogadni a szerzodest. A szerzodesben rogzitesre keriil,
hogy a Budapest, belteriilet 35270 helyrajzi szamu, kivett beepitetlen teriilet megnevezesu,
termeszetben a 1086 Budapest, Koszoru u. 15. szam alatti, minddsszesen 341 m2 nagysdgu ingatlan
vonatkozdsdban annak 269 m2 nagysdgu terulelere (tovabbiakban: Ingatlanresz) hatarozott idore,
2022. januar 01. napjatol a 1086 Budapest, Koszoru u. 15. szam alatti ingatlan Hasznalatba vevo
telephelyekent tortend kijeloleseig, de legfeljebb 2022. februar 28. napjaig kotik meg. A 1086
Budapest. Koszoru u. 15. szam alatti ingatlan Hasznalatba vevo telephelyekent torteno kijelolesevel a
Hasznalatba vevo ezen ingatlan egeszet jogosult hasznalni. A Hasznalatba vevonek az Ingatlanresz
haszndlata sordn biztositania kell a Jozsefvarosi Ovodak reszere az Ovi-Foci Sportpdlydhoz torteno
bejutdst es az Ovi-Foci Sportpalya zavartalan hasznalatat annak eszkozkeszletevel egyiitt. Az
Ingatlanresz haszndlatdval kapcsolatosan keletkezo esetleges kozuzemi koltsegeket a
Hasznalatba vevo az Ingatlanresz birtokbaadasanak napjatol kezdve viseli.
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Mindezekre tekintettel javaslom, hogy 2022. februar 28. napjaig az Ingatlannak a Sportpalya altal
elfoglalt teriileten kiviili resze (269 m2) keriiljon a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek ingyenes
hasznalataba.
IL A beterjesztes indoka
A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kizarolagos tulajdonaban allo Budapest, belteriilet 35270
helyrajzi szamu, termeszetben a 1086 Budapest, Koszoru u. 15. szam alatti Ingatlanbol 269 m2 teriilet
Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek reszere torteno ingyenes hasznalatba adasahoz, a 629/2021. (XI. 18.)
kepviselo-testiileti hatarozat visszavonasahoz es uj hatarozattal a hasznalati szerzodes elfogadasahoz
sziikseges, hogy a Kepviselo-testiilet a donteset meghozza.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja, hogy a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek Biztos Kezdet Gyerekhaz a szolgaltatasait,
program} ait igenybe vevo gyermekek reszere a programok rendszeresen szabad levegon, a 1086
Budapest, Koszoru u. 15. szam alatti Ingatlanon kerulhessenek megszervezesre 2021. december 31.
napjat kovetoen is.
A dontes penziigyi fedezetet nem igenyel, a fenntarto reszere tobbletkotelezettseget nem eredmenyez.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet
A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban: Motv.)
107. §-a alapjan a helyi onkormanyzatot - torvenyben meghatarozott elteresekkel - megilletik mindazok
a jogok es terhelik mindazok a kotelezettsegek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost
megilleto jogok gyakorlasarol a kepviselo-testiilet rendelkezik.

A Budapest Fovaros VIII. Keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek a Budapest
Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo
66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet (tovabbiakban: Vagyonrendelet) 16. § b) pont bj) alpontja
szerint a Kepviselo-testiilet a tulajdonosi joggyakorlo az ingatlan vagyon ingyenes hasznalatanak a
biztositasa eseteben.
A nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 11. § (13) bekezdese alapjan nemzeti vagyon
ingyenesen kizarolag kozfeladat ellatasa, a lakossag kozszolgaltatasokkal valo ellatasa, valamint e
feladatok ellatasahoz sziikseges infrastruktura biztositasa celjabol az ahhoz sziikseges mertekben
hasznosithato, valamint adhato vagyonkezelesbe.
A Kepviselo-testiilet dontese tovabba a Vagyonrendelet 31. § (1) es (4) bekezdesen (31. § (1) ,.Az
Onkormanyzat vagyona ingyenesen kizarolag kozfeladat ellatasa celjabol, a kozfeladat ellatasahoz
sziikseges mertekben hasznosithato.”; (4) ..Kozfeladat ellatasat szolgalja a vagyon hasznalatanak
lehetove tetele az Onkormanyzat koltsegvetesi szervei feladat ellatasahoz biztositott vagyon
eseteben...") valamint a 45.§ (4) bekezdesen (,.Az Onkormanyzat a koltsegvetesi szerv reszere
hasznalatra kizarolag a kozfeladat ellatasa celjabol, a kozfeladat ellatasahoz sziikseges mertekben
ingyenesen biztosit ingatlant.”) alapul.

A Motv. 46. § (1) bekezdese es a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat
Kepviselo-testiiletenek a Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo
36/2014. (XI. 06.) Onk. rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) 13. § (2) bekezdese alapjan az eloterjesztest
nyilvanos iilesen kell targyalni. A hatarozat elfogadasahoz a Motv. 50.§-a, az SZMSZ 30. § (2)
bekezdese es a 6. sz. melleklet 13. pontja alapjan (onkormanyzati vagyon hasznalati joganak ingyenes
atengedese) minositett tobbseg sziikseges.

A fenti rendelkezesek alapjan kerem az alabbi hatarozat elfogadasat.
Melleklet:
Ingatlan-hasznalati szerzodestervezet
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Hatarozati javaslat

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek .../2021. (.......... ) szamu hatarozata
a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 629/2021. (XL 18.) szamu
hatarozatanak visszavonasara, illetve a Jdzsefvarosi Bolcsodekkel ingatlan hasznalati szerzodes
megkotesere

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1.

visszavonja a 629/2021. (XI. 18.) szamu hatarozatat, amellyel a Jdzsefvarosi Egyesitett
Bolcsodekkel kotendo ingatlan hasznalati szerzodesrol dontott.

2.

a Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodekkel az eldterjesztes melleklete szerint ingatlan hasznalati
szerzodest kot.

3.

felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes melleklete szerinti ingatlan hasznalati szerzodes
alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a hatarozat 1. pontja eseteben 2021. december 16., a hatarozat 2. es 3. pontja eseteben 2021.
december 31.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati
Iroda, Gazdalkodasi Ugyosztaly.
Budapest, 2021. december 7.

Szili-Darok Ildiko
alpolgarmester
Torvenyessegi ellenorzes:

jtos Csilla
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INGATLAN HASZNALATI SZERZODES

amely letrejott egyreszrol a
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat
szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
kepviseli: Piko Andras, polgarmester
adoszama: 15735715-2-42
tdrzsszama: 735715
statisztikai szamjele: 15735715-8411-321-01
(a tovabbiakban: Hasznalatba ado),
masreszrdl a
Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek
szekhelye: 1082 Budapest, Baross utca 112.
kepviseli: Koscsone Kolkopf Judit intezmenyvezetd
adoszam: 16922545-2-42
tdrzsszama: 679374
statisztikai szamjele: 16922545-8891-322-01
(a tovabbiakban: Hasznalatba vevo)
egyiittesen Felek kozott jott letre az alabbi feltetelekkel, a megjelolt helyen es napon:

I.

Elozmenyek

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros Onkormanyzata a tobbi onkormanyzathoz
hasonldan egyes kozfeladatait az altala alapitott koltsegvetesi szervein keresztiil latja el. Az
Onkormanyzat altal alapitott koltsegvetesi szervek az Onkormanyzat tulajdonaban levo
ingatlanokban mukodnek, az ingatlanok a koltsegvetesi szervek hasznalataban vannak. Az
ingatlanok hasznalatat a koltsegvetesi szerv alapitasakor, vagy kesobbi idopontban az
Onkormanyzat Kepviselo-testiilete - vagy jogelodje - biztositotta, azonban az ingatlanok
hasznalatarol megallapodas nem szuletett.
A Felek kolcsonosen rogzitik, hogy a Hasznalatba add a Hasznalatba vevo reszere kozfeladata
ellatasa erdekeben adta ingyenesen, a VI/11. pontban foglalt kivetellel hatarozatlan
idotartamra hasznalatba jelen szerzodes 1. szamu fliggelekeben meghatarozott ingatlanokat,
melyekben a Hasznalatba vevo az Alapito Okirataban meghatarozott kozfeladatat latja el.
A Felek kolcsonosen rogzitik, hogy a Hasznalatba ado kizarolagos tulajdonat kepezik a jelen
szerzodes 1. sz. fuggelekeben meghatarozott ingatlanok. Az ingatlanok jelen szerzodes
alairasanak napjan per-, teher- es igenymentesek.
A Felek rogzitik, hogy figyelemmel a Hasznalatba vevo altal ellatott kozfeladatok folyamatos
biztositasara, valamint a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1)
bekezdes 11. pontjara, illetve a 11. § (13) bekezdesere, sziikseges e tevekenysegek ellatasara
hasznalt onkormanyzati tulajdonu ingatlanok hasznalati jogviszonyanak szerzodesben tortend
rendezese. Az Nvtv. 5. § (5) bekezdeseben foglaltak szerint a helyi onkormanyzat
korlatozottan forgalomkepes torzsvagyonat kepezi a helyi onkormanyzat altal fenntartott,
kozfeladatot ellatd intezmeny, koltsegvetesi szerv elhelyezeset, valamint azok feladatanak
ellatasat szolgalo epiilet, epiiletresz.
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Fentiekre tekintettel a szerzodes targyat kepezd es az 1. sz. fiiggelekben felsorolt ingatlanok
ingyenes hasznalatanak es mukodtetesenek reszletes szabalyait a Felek az alabbiak szerint
allapitjak meg.
II.

Ertelmezd rendelkezesek

Jelen megallapodas alkalmazasaban:

a.

hasznalat: a vagyonelem hasznalata, mukodtetese es fenntartasa;

b.

hasznositas: a Hasznalatba add altal az 1. sz fiiggelekben felsorolt ingatlanok
birtoklasanak, hasznalatanak, hasznok szedese joganak barmely - a tulajdonjog
atruhazasat nem eredmenyezo - jogcimen torteno atengedese, ide nem ertve a
vagyonkezelesbe adast, valamint a haszonelvezeti jog alapitasat;

c.

karbantartas: a vagyonelemek folyamatos, zavartalan, biztonsagos iizemelteteset
szolgalo javitasi, karbantartasi tevekenyseg, ideertve a tervszerii megelozo karbantartast,
a hosszabb idoszakonkent, de rendszeresen visszatero nagyobb javitasi munkalatokat, es
mindazon javitasi, karbantartasi tevekenyseget, amelyet a rendeltetesszerii hasznalat
erdekeben el kell vegezni, amely a folyamatos elhasznalodas rendszeres helyreallitasat
eredmenyezi;

d.

nagy karbantartas: olyan karbantartasi tevekenyseg, amely az ingatlan, epiilet szerkezeti
elemei megfeleldsegenek helyreallitasat eredmenyezi;

e.

felujitas: a vagyonelem eredeti allaga helyreallitasat szolgalo, idoszakonkent visszatero
olyan tevekenyseg, amely mindenkeppen azzal jar, hogy az adott eszkoz elettartama
megnovekszik, eredeti muszaki allapota, teljesitokepessege megkozelitoen vagy teljesen
visszaall, es igy a felujitas potlolagos raforditasabol a jovoben gazdasagi elonyok
szarmaznak. Felujitas a korszerusites is, ha az a korszerii technika alkalmazasaval a
vagyonelem egyes reszeinek az eredetitol eltero megoldasaval vagy kicserelesevel a
vagyonelem
iizembiztonsagat,
teljesitokepesseget,
hasznalhatosagat
vagy
gazdasagossagat noveli. A targyi eszkozt akkor kell felujitani, amikor a folyamatosan,
rendszeresen elvegzett karbantartas mellett a targyi eszkoz oly mertekben elhasznalodott
(szerkezeti elemei eldregedtek), amely elhasznalddottsag mar a rendeltetesszerii
hasznalatot veszelyezteti. Nem felujitas az elmaradt es felhalmozddo karbantartas egy
iddben valo elvegzese, fuggetleniil a koltsegek nagysagatol.

III.

A szerzodes targya

1. A Hasznalatba add ingyenes hasznalatba adja az 1. sz. fuggelek szerint felsorolt, a
Hasznalatba vevo altal mar korabban is kozfeladat ellatasa celjabol hasznalt ingatlanokat. A
hasznalatba adott termeszetbeni fekveset, hrsz.-t, alapteriiletet, valamint a vagyonkataszteri
erteket az 1. sz. fuggelek tartalmazza. Az 1. sz. fuggelek minden evben targyev december 31.
napjaval, mint fordulonappal feliilvizsgalatra es amennyiben a Kepviseld-testiilet a
Hasznalatba vevo altal hasznalt ingatlanokkal kapcsolatosan olyan dontest hozott, amely
alapjan a fuggelek tartalma valtozik, abban az esetben modositasra keriil, melyet szerzodes
modositas nelkiil a polgarmester hagy jova.
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2. A Hasznalatba vevo feladatellatasara szolgalo vagyonnal valo hasznalati jogot - a jelen
szerzodesben foglalt elteresekkel - az Onkormanyzat vagyonarol, a vagyontargyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo mindenkori hatalyos onkormanyzati rendeletben
szabalyozott modon es feltetelekkel a Hasznalatba vevo gyakorolja. Ennek soran a
Hasznalatba vevo a vagyonelemeket a szerzodesi eloirasoknak es a tulajdonosi
rendelkezeseknek megfeleloen kozfeladat ellatasara hasznalja.

IV.

Felek jogai es kotelezettsegei

3. Rendeltetesszeru hasznalat:
a.

A Hasznalatba vevo a hasznalat targyat kepezd vagyonelemeket, kizarolag a
kozfeladatainak ellatasara, valamint e kozfeladatai ellatasanak biztositasat nem
veszelyezteto, a jelen szerzodesben szabalyozott modon hasznalhatja es
hasznosithatja.

b. A Hasznalatba vevo a hasznalat targyat kepezd ingatlant a nemzeti vagyonrol szolo
2011. evi CXCVI. torveny 11. § (16) bekezdeseben foglaltak figyelembevetelevel
hasznosithatja. A hasznositasban - a hasznositoval kbzvetlen vagy kozvetett modon
jogviszonyban allo harmadik felkent - kizarolag termeszetes szemelyek vagy
atlathatd szervezetek vesznek reszt.

c. A hasznalati szerzodes targyat kepezd ingatlan hasznositasa eseten a Hasznalatba
vevo a 12 honapot, valamint a netto 1 millid forint bevetelt meghaladd szerzodeseket
koteles jovahagyasra beterjeszteni a Kepviseld-testiilet tulajdonosi jogokat gyakorld
bizottsaga ele.

d. A Hasznalatba vevo hasznalati joga az ingatlan rendeltetesszeru hasznalatahoz
sziikseges vagyontargyak ingyenes hasznalatara is kiterjed.
e.

A Hasznalatba vevo a feladatainak ellatasat szolgalo ingatlant, a szerzodes idotartama
alatt nem idegenitheti el, nem terhelheti meg, a hasznalt vagyont biztositekul nem
adhatja, a vagyonon osztott tulajdont nem letesithet.

f.

A Hasznalatba vevo koteles a hasznalataban allo vagyont a kozponti berendezesekkel
es felszerelesekkel egyiitt rendeltetesszeruen, a kozvagyont hasznalo szemelytol
elvarhato gondossaggal, hatekonyan, energiatakarekosan es koltsegtakarekosan, a
vagyonra vonatkozo biztonsagi eloirasok betartasaval, masok jogainak es torvenyes
erdekeinek serelme nelkiil hasznalni.

g. A szerzodes idotartama alatt a Hasznalatba vevo felelos az ingatlannal kapcsolatos, a
tuzvedelmi, munkavedelmi es kornyezetvedelmi torvenyekben es egyeb kapcsolodo
jogszabalyokban foglaltak betartasaert es betartatasaert, a Hasznalatba vevo
megteritesi felelosseggel tartozik a Hasznalatba add fele, amennyiben ezen
szabalyok megszegesre keriilnek es kar keletkezik.
h. Amennyiben a hasznalat soran a Hasznalatba vevo az altala hasznalt ingatlanon
atalakitast, felujitast vagy barmely mas beruhazast kivan vegrehajtani, azt kizarolag a
Hasznalatba add elozetes hozzajarulasaval vegezheti el. Amennyiben egyes
munkalatok elvegzese elore nem lathato okbdl es a Hasznalatba vevonek fel nem
rohatoan valik sziiksegesseg, azok az azonnali karelharitashoz es/vagy a kozvetlen
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eletveszely elharitasahoz sziikseges mertekben a Hasznalatba ado eldzetes irasbeli
engedelye hianyaban is elvegezhetoek. Ilyen esetben a munkalatok megkezdesekor a
Hasznalatba vevo haladektalanul koteles a Hasznalatba adot irasban tajekoztatni.
i.

A Hasznalatba vevo jogosult az ingatlant sajat berendezeseivel ellatni, e berendezesek
felett szabadon rendelkezhet. A Hasznalatba ado az ingatlanban levo, a Hasznalatba
vevo tulajdonat kepezd vagyontargyakert felelosseget nem vallal, mindazonaltal a
Felek rogzitik, hogy a Hasznalatba vevo e vagyontargyakra biztositast kothet.

4. Hasznalat feltetelei:

a.

A hasznalatba adott vagyont a Hasznalatba vevo a jelen szerzodes 3. a. es b. pontjaira
tekintettel hasznalja.

b.

A Hasznalatba vevo a hasznalat soran gondoskodik az ingatlan rendeltetesenek
megfelelo hasznalatarol, valamint a hatalyos tuzvedelmi, munkavedelmi es
egeszsegiigyi eloirasok szerint torteno iizemelteteserol, karbantartasardl.

c.

A hasznalat soran a Hasznalatba vevo koteles gondoskodni a vagyonelem
allagmegovasarol, karbantartasardl, az ingatlanban levo kozponti berendezesek, az
ezekhez csatlakozo vezetekrendszerek munkakepes allapotarol es az atvetelkori
allapotnak megfelelo szinten tartasarol.

d.

A Hasznalatba vevo
vagyonvedelmerol.

e.

A Hasznalatba ado koteles ellatni a jogszabaly alapjan a hasznalatba adot terheld
minden olyan feladatot, amely ahhoz sziikseges, hogy az ingatlanban a Hasznalatba
vevo alapito okirataban meghatarozott feladatok folyamatos, megfelelo szinvonalon
torteno ellatasanak feltetelei biztositottak legyenek.

f.

A Hasznalatba vevonek minden, a hasznalattal kapcsolatos lenyeges valtozasrbl
haladektalanul, de legkesobb 5 munkanapon beliil irasban ertesitenie kell a
Hasznalatba adot. A Hasznalatba vevo az ingatlan egeszet fenyegeto veszelyrol es a
beallott karrol haladektalanul irasban ertesiti a Hasznalatba adot, amely koteles tumi
a veszely elharitasa vagy a kar kovetkezmenyeinek elharitasa erdekeben sziikseges
intezkedesek megtetelet.

g.

A Hasznalatba ado tajekoztatja a Hasznalatba vevot, hogy mint az ingatlan tulajdonosa
a jelen szerzodes targyat kepezd ingatlanokat vagyonelemei kozott szerepelteti, es
gondoskodik arrol, hogy arra folyamatosan vagyonbiztositassal rendelkezzen. A
Hasznalatba vevo tudomasul veszi, hogy a biztositohoz torteno karbejelentes megtetele
erdekeben az altala hasznalt ingatlanban bekovetkezett valamennyi kart koteles annak
bekbvetkezeset kovetoen haladektalanul, de legkesobb a karesemeny megtortentet
koveto munkanapon bejelenteni Hasznalatba adonak

5. Tulajdonosi ellenorzes:

koteles

gondoskodni

a

hasznalatba

adott

ingatlan

A Hasznalatba ado, mint tulajdonos evente legalabb egy alkalommal, a kozfeladat ellatasanak
zavarasa nelkiil, eldzetes ertesites alapjan a hasznalatba adott ingatlanvagyon tekinteteben
ellendrizheti az onkormanyzati vagyon rendeltetesszeru hasznalatat.

6. Koltsegek viselese:
A Hasznalatba vevo altal szekhelykent es telephelykent hasznalt onkormanyzati tulajdonu
helyisegek, ingatlanok vonatkozasaban a Hasznalatba vevo koltsegvetese terhere
elszamolhato kiadasok:
a.
gazenergia-szolgaltatas dija,
b.
villamos energia-szolgaltatas dija,
c.
tavho- es melegviz-szolgaltatas dija,
d.
viz- es csatomadij,
e.
nem adatatviteli celu tavkozlesi szerzodesek alapdijai (telefon, telefax, telex),
f.
internet dija,
g.
egyeb, a hasznalat soran felmeriilt kiadasok: szemetszallitas, kemenysepres,
rovar- es ragcsaloirtas, veszelyes hulladek kezelese, mukodtetessel kapcsolatos
levelezes, tuzvedelmi feladatok ellatasaval kapcsolatos kiadasok, tisztitoszerek,
munkaruha biztositasa, epiiletorzesi, takaritasi dij, kemenyseproi dij, egyeb a
hasznalattal kapcsolatban felmeriilo koltseg,
h.
karbantartasi, nagykarbantartasi, beruhazasi es felujitasi koltsegek.

V. Beszamolasi, nyilvantartasi, adatszolgaltatasi kotelezettseg

7. A Hasznalatba vevo vallalja, hogy a targyevet koveto ev januar 31 -ig a Hasznalatba ado
altal bekert adatszolgaltatast teljesiti, valamint vallalja, hogy e vagyonelemekrol kulon, a
vonatkozo jogszabalyok szerinti analitikus nyilvantartast vezet, illetve teljesiti e
vagyonelemekkel kapcsolatos barminemu, a Hasznalatba ado altal eloirt adatszolgaltatast.
VI. A szerzodes modositasa, megszunese

8. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodes csak irasban modosithato.
9. A Felek a szerzodest a VI/11. pontban foglalt kivetellel hatarozatlan idotartamra kotik.
Jelen szerzodes hatalya kiterjed a szerzodes alairasat megelozden hasznalt vagyonelemekre
is. A szerzodest meg kell sziintetni, ha a hasznalatba adott ingatlanok mindegyike
tekinteteben megszunik a kozfeladat ellatasa.

10. A Hasznalatba vevo hasznalati joganak megszunese eseten - a Hasznalatba ado eltero
irasbeli nyilatkozata kivetelevel - a megszunes napjatol szamitott 30 napon beliil koteles az
ingatlant kiuriteni es azt tiszta, rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas allapotban a
Hasznalatba ado reszere visszaadni.

VI. Egyeb rendelkezesek

11. Jelen szerzodest a Felek az alabbi kivetellel hatarozatlan idore kotik.

A Felek a jelen megdllapodcist a Budapest, belteriilet 35270 helyrajzi szamu, kivett
beepitetlen teriilet megnevezesu, termeszetben a 1086 Budapest, Koszoru u. 15. szdm alatti,
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minddsszesen 341 m2 nagysdgu ingatlan vonatkozdsdban annak 269 m2 nagysdgu
teruletere (tovdbbiakban: Ingatlanresz) hatdrozott idore, 2022. janudr 01. napjdtdl a 1086
Budapest, Koszoru u. 15. szdm alatti ingatlan Haszndlatba vevo telephelyekent torteno
kijeldleseig, de legfeljebb 2022. februar 28. napjaig kotik meg. A 1086 Budapest, Koszoru u.
15. szdm alatti ingatlan Haszndlatba vevo telephelyekent torteno kijeldlesevel a
Haszndlatba vevo ezen ingatlan egeszet jogosult haszndlni. A Haszndlatba vevonek az
Ingatlanresz haszndlata sordn biztositania kell a Jdzsefvdrosi Ovoddk reszere az Ovi-Foci
Sportpdlydhoz torteno bejutast es az Ovi-Foci Sportpdlya zavartalan hasznalatdt annak
eszkozkeszletevel egyiitt. Az Ingatlanresz haszndlatdval kapcsolatosan keletkezo esetleges
koziizemi koltsegeket a Haszndlatba vevo az Ingatlanresz birtokbaaddsdnak napjdtbl kezdve
viseli.
12. Kapcsolattartok kijelolese: Felek a mukodtetesi feladatok, illetve a Hasznalatba ado altal
torteno ellenorzese soran kapcsolattartokent az alabbi szemelyeket jelolik meg:
Hasznalatba ado reszerol: Borbas Gabriella, Gazdalkodasi iigyosztalyvezeto
Elerhetoseg: borbas.gabriella@jozsefvaros.hu
Hasznalatba vevo reszerol: Koscsone Kolkopf Judit intezmenyvezetd
Elerhetoseg: koscsone@bolcsode-bp08.hu

13. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodesbol adodo vagy azzal kapcsolatban
felmeruld vitakat vagy nezetkiildnbsegeket targyalasok utjan rendezik.
14. Felek egyezden kijelentik, hogy jelen ingatlan hasznalati szerzodes alapjan a
szerzodesben megjelolt ingatlanokra hasznalati jog bejegyzeset az ingatlan-nyilvantartasba
nem kerik.
15. Szerzodo felek egyezden rogzitik, hogy a jelen ingatlan hasznalati szerzodes szoveget a
Hasznalatba ado Kepviselo-testulete....... /2021. (.......... ) szamu hatarozataval jovahagyta.

Jelen szerzodest a felek elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, jovahagyolag 5 egymassal egyezo peldanyban irjak ala.
Budapest, 2021..................................

Budapest Fovaros VIII. keriilet
Jdzsefvaros Onkormanyzata
kepviseleteben:
Piko Andras polgarmester

Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek
kepviseleteben:
Koscsone Kolkopf Judit intezmenyvezetd

Penziigyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia
gazdasagi vezeto

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla
jegyzo
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1. sz. fiiggelek: a hasznalatba adott helyisegek listaja

A hasznalati szerzodes 1. fiiggeleke

Ingatlan helyrajzi
szama

35728/26/A/219
35728/31
35491/0/A/36
35728/10
36611
38837/6
38837/14/A/2
35270
35699
35499/0/A/3
35499/0/A/2
34932
38579

Ingatlan cime

Baross u. 103/A.
Baross u. 103/A.
Baross u. 112.
Baross u. 117-119.
Horanszky u. 21.
Kerepesi ut 29/a
Kerepesi ut 33. (Szazados ut 1.)
Koszoru u. 15.
Nagy Templom u. 3.
Szigetvari u. 1
Szigetvari u. 1.
Tolnai L. u. 19.
Vajda P. u. 37-41.

Ingatlan
teriilete (m2)

655
1087
208
1091
1133
2763
306
269
1802
147
184
1214
6614

Forgalmi
ertek (e Ft)

47293
101235
34249
96828
208286
303603
25587
11 974
214771
22589
7753
428420
537251
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