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BUDAPEST FoVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
ALPOLGARMESTER-E

Kdsziilt a 2017 06.21. napjan tartand, Kdpvisel1testaleti iildsre
Kdszitette : Dr. Hajducsek-Ldposi Enikd gazddlkoddsi iigtosztrilyvezetd

T{rw: Javaslat a Budapest Fovriros
Onkormdnyzatrival a R6kosmenti Mezei
Orszolgiilat szdkhely6til szolgiil6 (Sarjri utca
5. sz6m alatti 118720 hrsz-ri) ingatlan
tervezett feltjitasara vonatkoz6
megiillapodds megk<it6sdre

A Budapest F<iviiros XVI. kertileti Onkorm lnyzat a 24312016 (VII.13) Kt. d<intdssel
hatdrozott a Budapesl Foraros Onlormrinyzat kiziirolagos tulajdonrit kdpezo. I 18720 helyrajzi
sz6mon nyilv6ntartott. termdszetben a Budapest, Sarjrl u. 5. sziim alatti ingatlan 15 6ves
id<itartamra vonatko-26 ingyenes haszn6latba vdteldrol. (l.sz6mt melldklet) Ez az ingatlan a
R6kosmenti Mezei 6rszolgdlat szdkhely6iil szolgiil, azonban annak ellendre. hogy az ingatlan
hasmiilatra alkalmas, a mez6<jri f'eladatok elldtiisa 6rdek6ben sztiksdges bizonyos drtdkn<ivelci
munkiilatok elvdgeztetdse. Erre a Frivarosi Onkormrinyzat fedezetet nem bizosit.
dnkormiinyzatunk azonban a 2017. evi kdltsdgvetdsben 25 milli6 Ft-ot ktildnitett el erre a
cdlra. A Rrikosmenti Mezei 6rszolgdlat kdzfeladatainak elkitrisa cdl jrib6l megkdtdtt haszn6lati
megillapodiis 5. pontja az aliibbiak szerint rendelkezik:
,.Amennyiben Hasznrilatba vevcik a kialakit6si munkdk keretdben vagy azon feliil a Il.
fejezetben meghat6rozott cdlhoz sziiksdges, illetve haszniilati igdnyeikhez igazod6 belso
kialakitris eldrdse drdekdben esetlegesen valamilyen 6rt6kncjvelo munka elvdgzdsit
kezdemdnyezik. fejleszt6si igdnyt tiimasztanak, fgy ennek haszniilatba ad6 riltali
enged6lyezdsdrol, miiszaki-pdnztigyi 6s egydb ieltdteleirol a Felek ktildn meg6llapodiisban
rendelkeznek".
Jelen eltiterjesztds c6lja a fent emlitett kiil6n meg6llapodds ismertetdse ds annak k6pvisel6-
testiilet iiltali elfogadrisa.
A feltjitris keret6ben Budapest F6viiros XVI. keriileti 0nkornriinyzat a k<ivetkezo
munkiilatokat kivbnla az ingatlanon elv6geaetni: gdzkozmt, ghzkazin 6s ftitdsi rendszer
kialakit6sa, elektromos h6l6zat feltjitAsa, valamint teto. homlokzati iillagmeg6viisi feladatok.
6s belso burkolat lehijitrisi munkrilatok.
Az eloterjesztds 2. szdmt melldkletdbcn tal6lhat6 megdllapodds terwezetrol a Budapest
Fovdros Onkorm inyzallnak Tulajdonosi. Gazdasagi es Kozteri.ilet-hasznositdsi Bizottsriga
2017.jfnius l3-i til6sdn fog ddnt6st hozni.
Fontos kien.relni. hogy jelen megdllapodris terwezet alapj iin - mint ahogy az mir a haszndlati
megrillapoddsban is szerepelt - Onkormdnyzatunk kijetenti. hogy a feltjit6ssal kapcsolatosan
felmertil5 valamennyi ktllts6get kizrir6lag maga viseli. A felirjit6s6rl a Foviirosi
Onkormiinyzat feld sernmilyer.r pdnztigyi ellendrtdk vagy kolts6g igdnyt. kriveteldst nem
tiimaszt, annak Tulajdonos rdszdr6l tdrtdno elszamokis6ra, megtdrit6sdre sem most, sem pedig
a jcivoben semmilyen jogcimen nem tart ig6nyt. Budapest F6varos XVI. kertileti
Onkormdnyzat a felujit6s eredmdnyekdppen tulajdonjogot az ingatlanon vagy rdszdn nem
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szerez, a be6pit6sre kertilo anyagok, dolgok. trirgyi eszkozcik az ingatlan alkot6r6sz6v6, illetve
tartoz€ki*d v6lnak. A Felek megAllapodnak abban is, hogy a lelLijitris eredmdnyek6nt
I6trejdvo vagyonndvekmdny a Haszn6lati Megrillapod6s b6rmely okb6l tort6no megsztinds6t
krjvetoen, t6rit6smentes dtadiissal a Tulajdonos tulajdonaba kert.il, ds Onkormdnyzatunk
semmilyen koveteldssel nem el f ula jdonos t-eld.

Kdrem a Tisztelt Kdpviselo-testiiletet. hogy az eloterjeszt6s targvdban donleni sziveskedjen

Budapest Fovdros XVl. kertileti Onkorm6nyzat Kdpviselo-
testtilete rigy dcint, hogy a Budapest Fov6ros Onkormanyzata
kizdr6lagos tulajdon6t k6pezo, 118720 helyralzi sziimon
nyilvdntartott, term6szetben a Budapest XVI. kertilet, Sarj ri
utca 5. szdm alatti ingatlant. - amelyet a Budapest Foviiros
XVL kernleti Onkormdnyzat 6s a Rdkosmenti Mezei
Orszolg6lat 15 6ves hatilrozott idotartamra ingyenesen
haszn6latba vett -, jelen eloterjesztds 2. szamit mell6klet6t
kdpezo megrillapodiis tervezetben fbglaltak szerint fel kiv6nja
[jftani.
A Ke pviselotestiilet felhatalmazza a Polg|rmestert 6s a

Riikosmenti Mezei Orszolg6lat vezetdjdt, hogy az ingatlanon
tervezett fehij itrisr6l sz6 l6 me giil lapodrist al6irj a.

Flatarido: 2017 jtlius I 5.

Felelos: Kovdcs Pdter polgiirmester
(elfbgadrisa egyszerii sz6tobbs6get i gdnyel )

Budapest, 2017. jtnius 7

Sz6st J6zsei
aloolssirmdster

Lfittam -1

c sl l.l asz o

Ilatirozati iar aslat:
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jegyzo

Az el6teriesztds me lldkletdt kdpezi :

I . sz6mri melldklet: 24312016 (VII.13) Kt. halitrozat
2. szrirnf mell6klet: Megallapodris ingatlanon tervezett fehijit6sr6l (lervezet)

Trirgyakisra kijeltilt Bizottsrig: Gazdas6gi 6s P6nziigyi Bizottsiig
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a 2016. jrilius 13-ria (szerdan) a Budapest XVI. kertleti Polgarmesteri Hivatal nagyterm6ben

(1163 budapest, Havaghalom u.43. fszt. 18.) a Budapest F6varos XVI. keriileti

onkorm6nyzat K6pvisel6ltestiilet e 12. szirmt rendkivtili idl€s'rk€sziilt jegyz6k6ntwb6l.

HA TAROZAT:
24312016. (vll. 13.) Kt.

BUDAPEST FoVAROS XVI. KERI]LETI oNKORMANYZAT

KIVONAT
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Budapest F6iaros XVI. kertileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-

testiilete rigy ddnt, hogy a Budapest F6viiros Onkorm6nyzata

kizir6lagos tulajdon6t kdpezo, 118720 helyrajzi sz6mon

nyilvantartott, termdszetben a Budapest XVI kertilet, 
-Sarjf

uica 5. sz6rn alatti, 287 6 m'? teriiletti ingatlant Budapest

F6varos XVI. keriileti Onkorm lnyzat €s a R6kosmenti Mezei

6rszolg6lat, - az Mdtv. 23.$ (5) bekezdds lS ronJjSU3n

rogziteit, helyi 6nkormany zal iltal ell6tand6 k6zfeladat

el6segit6se c6lj6b6l 15 6ves hadrozott id6tartamra

ingyeinesen haszn6latba veszi a Budapest F6v6ros

Oni<ormanyzat6t 61, 6s ezzel dsszefugg6sben felhatalmazza a

Polg6rmesiert ds a R6kosmenti Mezei 6rszolgilal vezetojl't a

sziiksdges intdzked6sek megt6tel6re.

A kivonat tel

dr. Erdd

Ancsin L6szll sk.

A K6pvisel6testtilet tgy ddnt, hogy az ingatlan eg€sz6l, a

hasmalati szeru6d6s fenn6ll6srinak teljes id6tartamAban a

R6kosmenti Mezei 6rszolgalat sz6khelyek6nt biztositja 6s

annak kizar6lagos haszn6lataba adja.

Hat6rid6: 2016. jflius 31.

Felel6s: Kov6csPdterpolgdrmester

(13 igen, 0 nem,0 tart6zkodas)

kmf.

Kovics P6ter sk.
polgdrmester

!
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Budapest, 201

2010 J(lt 1 lt

Javaslat a Budapest F6vriros Onkormrinyzatrival 6s a

R6kosmenti Mezei 6rszolgalattal k6zfeladat elLit6si

meg6llapodas megkdt6s6re, valamint a Budapest XVI-
kertilet, Sarjri utca 5. sziim alatti 118720 hrsz--ri ingatlan

haszn6iatba vdtel6re, ds a Rrikosmenti Mezei 6rszolgiilat

elhelyez6s6re
El6terjeszt6: Szasz J6zsef alpolgrirmester

NAPIREND:
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[Vonalkod]

[Vonalkod] ikt. szem llktat6szaml

MEGALLAPO DAS
INGATLANON TERVEZETT FELUJ|TASROL

amely l6trej0tt egyrdszrol

Budapest F6varos onkormSnyzata (szekhelye: 1052 Budapest, varoshaz u.9-11.; Tozskonyvi
azonosito szam: 735638, Adoszdm: 15735636-2-41, KSH statisztikai szamjeli 15735636-'8411-321-01;
AHTI azonoslt6: 745192: Bankszem lasze ma: 1 1784009-15490012) Kepviseli: a F6varosi KozgyLil6stdl
5truhdzott hat6skrirben eljar6 Tula.ldonosi, Gazdas5gi 6s Koztertllet-hasznositdsi Bizottsag elnoke: dr.
Lang zsolt, mint tulajdonos (a tov6bbiakban: Tulajdonos vagy Fdv6rosi 6nkormanyzit;

mesresz16l

Budapest F5v6ros XVI. keriileti onkorm6nyzata (szekherye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.;
Torzskonyvi azonosit6 sz6m: 735793; Adoszima: 15735791-2-42, KSH statisztikai szdmjel: 15735791-
8411-321-01; AHTI azonosit6. 745356; Bankszamlaszama: 11784009-15516006) Kepviseti: Kovacs
Peter polgarmester. mint KerLIeti onkormdnyzat (a tovabbiakban. Kerrileti Onkoim6nyzat)

- egyUttesen: Felek - kozott, a Tulajdonosi, Gazdasdgi 6s Kozterulet-hasznosit6si Bizottsag
'. .... ... ....12017 ( ) sz. hatiirozata arapjan, az arurirott napon es heryen az ar5bbi fert6te-
lekkel.

1. BEVEZET6 RENDELKEZESEK

1-1 Felek r6gzitik, hogy Keruleti Onkormdnyzat es k6lts6gvet6si szerve, a R6kosmenti Mezei
Orszolgdlat (egyutt Hasznelatba vevok) ingyenes haszndlat6ban 6ll a Fovdrosi Onkorm6nyzat ki-
z6r6lagos tulajdon6t k5pezo 0'lt18720 helyrajzi szemon nyilventartott, term6szetben a Budapest
XVl. kerulet, SarjI utca 5. sz6m alatt talalhat6, az ing-atlan- nyilvdntart6s szerint ,,Kivett lak6hAz,
udvar, egy6b 6pulet, ret, kert" megnevezes(, 2g76 m'? arapteiuretr:i ingaflan, a rajia 6uo ,n, ^,alapter0let0 felepitm6nnyel egyUtt. (tovdbbiakban: lngafl an)

1 2. A Fovdrosi Onkormdnyzat 6s Haszn6latba vev6k a F6vdrosi KozgyLil6s 4gOtZO16. (.V.27.)
sz5mu. hatdrozata alapj6n,2016. j[nius 13. napjdn 15 6ves hatarozott idoiartamra sz6l6, ingyenes
haszndlati meg5llapod6st kotott az lngaflanra az Motv. 23. S (5) bekezd6s 18. pontjdban rogzitett
kozfeladat el6segit6se celjeb6l. (tovdbbiakban: Haszn6lati Meg6llapod6s)

1-3 KerUleti Onkorm Anyzal - az Ingatlant ugyancsak ingyenesen haszn6l6 Rakosmenti Mezei
Orszolg6lat jelen l\/eg6llapod6s elfogad6s6t 6s tudomasulv6telet jelento zdrad6kol6sa mellett-
jelen szerz6d6s 1. sz5m0 mell6klet6t k6pezo mLiszaki dokument6ci6 szerint 6pitesi tev6kenys6g-
nek nem minosUlo 6rteknovel6 fel[jit6si munkdlatokat (a tov5bbiakban: Fel[jitds) kivdn v6geini az
lngatlanon. Felek a Haszn5lati Meg6llapod6s Felek jogai 6s kdtelezetts6geirol sz6l6 V. fejezet 5.
pontj6ban rogzltett6k a kulon megdllapod6s megk6t6s6nek lehet5s6get.

2. A MEGALLAPODAS TARGYA

21.. Jelen Meg6llapodes t6rgya a Felrijit6s KerUleti Onkormanyzat attal - sajet 6rdek6ben 6s
sajat kbltsegen tctrteno - elv6gz6se.

2.2 .. Tulajdonos a jelen Meg6llapodds aldir6sdval tulajdonosi hozzdjdrul6st ad a Felijit6s elveg-
z6s6hez az 1. sz. mell6kletben foglalt mLiszaki tartalom szerint. A tulildonosi hozzAjdrilAs az en-
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gedelyezo szervek, szakhat6sagok el6ir6sainak marad6ktalan betart6s6val jelen Megdllapod5s
aldirds6nak napjdt6l szdmitott 1 evig 6rv6nyes.
2.3. Kerleti OnkormSnyzat tudomdsul veszi, hogy amennyiben a tulajdonosi hozzAjArulAs 6rve-
nyess6gi ideje alatt nem kezdi meg a FelUjitest, rigy ezek megval6sitesara rij tulajdonosi hozz6jA-
rulast kell k6rnie.

2.4. A Megdllapod6s keret6ben Felek meg6llapodnak abban, hogy

3. A FELUJITAS MEGVALOSITASA

3.1. A Tulajdonos jogosult a Fel[jitas megval6s ltdsdval kapcsolatos ellenozeseket saj6t maga,
vagy megbizott szakert6, szak6rtoi szervezet titjdn vegezni, illetve vegeztetni. A Keruleti Onkor-
m6nyzat koteles az ellenorz6s sordn a Tulaldonos k6pviseloivel, illetve az dltala bevont szak6rt6k-
kel, egy6b kdzremfikodokkel egyuttmlikddni, az ellenoz6s elvegzesehez szuks6ges temogatast
megadni. Ennek 6rdekeben Keruleti Onkormdnyzat koteles Tulajdonos kifejezett k6r6se eseten a
tervekbe, mLlszaki iratokba val6 betekint6st biztositani, illetve az osszes szUks6ges dokumentumot
rendelkez6sre bocsdtani, epit6si helyszin megtekint6s6t biztositani. Az ellenoz6si jogkor hat6kony
6rv6nyesitese 6rdekeben Keruleti Onkorm |nyzal a kivitelez6s megvalositdsa sor6n koteles a m5-
sik szerzod5 f6l tudomdsdra hozni a Tulajdonos ellenorz6si .jogkoreit.

3.2. Felek rogzitik, hogy a jelen Megdllapod6s 1. sz6m[r mell6kletben rogzitett mriszaki tartalom
megvalosit6sdra vonatkozik, ez6rt amennyiben ahhoz kepest a KerUleti Onkorm6nyzat b6rmilyen
veltoztatast kivdn eszkozolni, rigy errol k6teles el6zetesen a Fov6rosi Onkorm6nyzatot irdsban
6rtesiteni a tervezett v6ltoztatds muszaki 6s p6nzi.jgyi r6szletez6se mellett. A Fovdrosi Onkor-
mdnyzat az elozetes 6rtesites alapjan egyoidaluan jogosult hat6rozni az ell6r6 mrlszaki tartalom
enged6lyezeserol, ennek koreben dont arr6l, hogy az engedelyt kll,n hozzajerul6 nyilatkozatban
adja meg vagy pedig a jelen trilegdllapodas modositasdhoz koti.

3.3. Keruleti Onkormdnyzat kijelenti, hogy a kivitelez6s megval6sit6sa sorAn kooperdci6s 6rte-
kezlet megtartdsera kerul sor a megval6sites helyszlnen, melynek dlland6 meghlvottja a Tulajdo-
nos kapcsolattart6ja. A kooper5cios 6rtekezletekr6l eml6kezteto keszul, amely minden esetben
lafialmazza az alAbbi tervezett esem6nyeket.
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a. Tulajdonos jogosult a kivitelez6s folyamat6t vegigkis6rni, m unkafolyamatokat es a
teljesit6st ellenorizni, a mfiszaki tartalomt6l elter6 vagy hib6s megval6sitds eset6n javitdst
vagy p6tldst kezdemenyezni a Keruleti Onkormdnyzatnal;
b. A Fel0jit6s megval6sitdsa soren l6trejovo t6rgyi eszkozoket a Kertileti Onkormdny-
zat Hasznelati I\/egdllapod6s hat6lya alatt a sajat konyveiben jogosult nyilv6ntartani es akti-
vd ln i;

c. KerUleti Onkormdnyzat kijelenti, hogy a Fel[jitessal kapcsolatosan felmer0l6 valam-
ennyi kolts6get kiz6r6lag maga viseli, Felrilit6s6rt a Fovdrosi Onkorm6nyzat fel6 semmi-
lyen p6nzugyi ellen6rtek vagy kolts6g ig6nyt, kdvetel6st nem temaszt, annak Tulajdonos
r6sz6rol tort6n6 elszdmol6sdra, megt6rit6s6re sem most, sem pedig a jovoben semmilyen
jogcimen nem tart ig6nyt;
d. Felek meg6llapitjAk, hogy a mLiszaki lelr6s (1. sz. mell6klet) alapj6n a vegzend6
Fel[jit6s tervezett kolts6gkerete brutt6 25.000.00O.- Ft azaz huszon6tmilli6 forint, ame-
lyet teljes eg6sz6ben a KerUleti Onkormdnyzat koteles biztositani.

2.5. KerUleti OnkormSnyzat vdllalja, hogy a Felrijit6ssal kapcsolatban minden szUkseges infor-
mdci6t, adatot olyan idoben hoz Tulajdonos tudomds6ra, hogy Tulajdonosnak az azzal kapcsola-
tos velemenye kialakitasera, illetve int6zked6s megt6tel6re elegend6 ido 6lljon rendelkez6sre. Ke-
ruleti Onkormdnyzal ezzel kapcsolatban nyilatkozik, hogy tiszidban van a Tulajdonos szervezeti
fel6pitesebol ad6d6 dont6si renddel,6s az erre vonatkoz6 altalanos hat5ridokkel,6s tudomasul
veszi, hogy az ebb6l fakad6 6s neki felr6hat6 bdrmif6le k6sedelem vagy mulasztSs az o felel6ss6gi
ko16be tartozik.



4. A FELUJiTAS EREDMENYE, TULAJDoNJoGI KERDESEK, A FELUJiTAS ESZKOZEINEK
AKTIVALASA

4.1. A Felek jelen tvlegdlla pod6su kka I kife.iezetten kizirjAk, hogy a KerUleti Onkorm6nyzat az
lngatlanban tulajdont szetezzen. A Keruleti Onkormdnyzat a Fehijitds eredm6nyekeppen tulajdon-
jogot az lngatlanon vagy r6sz6n nem szerez, a be6pitesre kerul6 anyagok, dolgok, t6rgyi eszkozok
az lngatlan alkot6r6sz6v6, illetve tartoz6k6vd vdlnak. A Keruleti Onkorm6nyzat tudom6sul veszi,
hogy az lngatlanon az 5ltala elvegz6sre kerulo munka eredm6nye oszlla az lngatlan jogi sors5t.

4.2. A Felek megdllapodnak, hogy a Felljit6s eredmenyek6nt l6trej6v6 vagyonnOvekm6ny a
Hasznalati Megdllapod6s bdrmely okbol tort6n6 megszLin6s6t kovet6en, t6ritesmentes 6tad5ssal a
Tulajdonos tulajdondba ker0l, 6s a Keruleti Onkormdnyzat semmilyen kovetel6ssel nem el Tulaj-
donos fe16.

4.3. Amennyiben a F6vdrosi Onkorm6nyzat a HasznSlati lvlegdllapod6s Vl/1. e) pontjaban meg-
hatarozottak alapj6n mondja fel a HasznAlati Megdllapoddst, Felek a Fel0jit6s egyosszegfi megt6-
ritese targyaban kulon elsz6molesi meg5llapod5st kdtnek. Az elszdmolds a felek 6ltal felk6rt fug-
getlen igazsagUgyi szakerto velem5ny alapulvetelevel tortenik.

4.4. A 4.1. pont szerinti t6rit6smentes tulajdonba ad6ssal egyidejLileg a Keruleti Onkorm6nyzat
koteles itadni m(szaki 5tad6s-drtveteli jegyz6konyvet, az al6ir1. be6razott mriszaki leltart, amely a
Keritleti Onkormdnyzat dltal a Tulajdonos r6sz6re rendelkez6sre bocs6tott 6rt6kcs6kkenesi liul-
csok szerint megbontva tartalmazza a Fel0jitds so16n l6trehozott eszkozoket. A Felijit6s sor6n
el6ellitott ert6k nyilvantart6sba v6tel6t a Tulajdonos nev6ben eljdr6 Budapest FovAros Fopolgdr-
mesteri Hivatala Vagyongazd6lkod6si F6osztdly vegzi.
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a.) valamennyi, a feladatot 6rint6 kuls6 v5llalkoz6val, szerwel, szem6llyel tort6no egyezte-
t6s,

b.) helyszini bej6r5s (ideertve a teljesit6sigazol6st megelozo munkaszakasz 5tv6tel6t),
c.) kordbban megkezdett munkaszakasz eltakarasaval jdro munka megkezd6se.

Tulajdonos kapcsolattart6ja vagy az efta|a kijelolt szem6ly, az a.) - c.) pontban jelolt esemenyeken
tan6cskoz6si joggal r6szt vehet. A kooper6ci6s ertekezletekrol sz6l6 eml6keztet6t a Keruleti On-
korm6nyzat minden esetben megkuldi a Tulajdonos kapcsolattart6ja r6sz6re.

3.4. Jelen Megdllapod6s a KerUleti Onkorm6nyzatot nem mentesiti a munk6latok elv6gz6s6hez
esetlegesen szUkseges egy6b engedelyek saj6t kolts6gen tort6no beszerz6si kotelezetts6ge al6l,
amelyek megl6te nelkul a Fel0jit5s nem kezdheto meg.

3.5. A Ker0leti Onkorm5nyzat tudom6sul veszi, hogy a Fel[jit6s megval6sitdsival osszefug-
gesben a Tulajdonos semminemtl (AFA, ado, illetek, kolts6g, stb.) fizetesi kotelezettseget neir
v5llal. Kertileti Onkormdrnyzat kijelenti, hogy amennyiben a Tulajdonos terh6re fizet6si kotelezett-
s6g keletkezik, 6s a Tulajdonos a fizetesi kotelezettseg6nek eleget tesz, rlgy a Keruleti Onkor-
m{nyzal megt6riti a Tulajdonos p6nzi.rgyi teljesit6set.

3.6. A KerUleti Onkorm6nyzat kijelenti 6s feleloss6get vlllal azefi, hogy a Fel0jites kapcsen l6t-
rejdtt vagyonnovekm6ny per-, teher 6s ig6nymentes.

3.7. A Keruleti Onkorm6nyzat tudomdsul veszi, hogy a Felrijit6s megval6sit6sa vonatkozdsS-
ban, mint a Felijitas megrendeloje jogosult 6s koteles a kivitelez6kkel szemben erv6nyesiteni j6t-
6ll6si es szavatossegi jogait.

3.8. KerUleti Onkorm enyzat a FelrjjitAs befejezes6r6l a Tulajdonos k6pviseloj6t t5j6koztatja 6s
az lngatlan mLiszaki 6llapot6r6l az elk6szult 5talakitdsi munka megval6sul6sdr6l jegyz6konyvet
vesznek fel.

3.9. Felek rogzitik, hogy a Felujitds befejez6s6nek tervezett idopontja 2017.12.31. Felek kijelen-
tik, hogy a hat6rid6re tort6no teljesit6s erdek6ben egyuttm Likodnek.



4.5. Keruleti Onkormdnyzat az Allala k6szittetett tervek egy eredeti p6lddnydt a Fel0jit6s fizikai
megval6sltdsdt kovetoen dtadja a Tulajdonos resz6re. A Keruleti Onkorm enyzal a fel[jitas megva-
l6sit6sdra letrejovo/l6trejdtt tervez6si szerz6d6sekben ingyenesen, felt6tel nelktili, 3. szem6iyek
r6szere atengedhet6 felhaszndlasi jogot biztosit a Tulajdonos r6sz6re. Ennek 6rdek6ben a Keritle-
ti Onkorm6nyzat v6llalja, hogy a kivitelezes megval6sit6sa sor6n csak olyan szezod6seket kot,
amelyek alapjan k6szult tervek felett a Keruleti Onkormdnyzat kizar6lagos, korl6tlan, teruleti korl6-
tozes nelkiili felhaszndlSsi jogot szerez.

5. KAPCSOLATTARTAS

5.1 . Felek a jelen Megillapodds teljesites6nek 6rdek6ben kapcsolattart6 szem6lyeket jelolnek ki
a kovetkezok szerint:

Felek haladektalanul t6j6koztatj6k egymdst a fent megnevezett kapcsolattartok szem6ly6ben be-
kOvetkezett vdltoz5s16l. Bdrmely F6l megv6ltoztathatja kapcsolattart6 cimet a masik Felnek kuldott
6rtesit6s mellett. A kapcsolattarto clm megv6ltoz6sa az 6rtesit6st6l sz6mitott ot (5) munkanap el-
telt5vel v6lik hat6lyossS, amely nem min6sul a Meg6llapod6s m6dosit6sdnak.

5.2. Felek rogzitik, hogy egym6s kdzdtt minden nyilatkozatot vagy egy6b 6rtesitest ir6sban,
szuks6g szerint t6rtivevenyes lev6lben, e-mailben, vagy telefax ritj6n kell megk0ldeni.

6. EGYEB RENDELKEZESEK

6.1. Jelen megSllapod6s a Felek 5ltali al5iris napj6n l6p hat6lyba. Amennyiben az aldirds napja
nem egy napt6ri napra esik, a hat6lyba l6p6s napj5nak a Felek kolcsonosen a k6sobbi idopontot
ismerik el.

6.2. Amennyiben a jogi kdrnyezet v6ltoz6sa, a Feleken kivUl 6116 k0r0lm6nyek miatt a Meg6lla-
podds t6rgydnak megval6sitdsa, a tervezett hatSridok megtartdsa vesz6lybe kerul, illetoleg egy6b,
elore nem ldthato korulmeny miatt a lVleg6llapod6s teljesitese az eredeti felt6telekkel valamely f6l
szAmara jelentosen elneheziil, rigy Felek jogosultak a lvlegdllapodds m6dosltasat kezdem6nyezni.
A lvlegdllapod6s m6dosit6sdt ir6sba kell foglalni.

6.3. A l\ilegdllapodds megszunik;

a) a Fel[jitas megval6sulaseval 6s a t5rgyi eszkozdk Tulajdonos r6sz6re t0rt6n6 t6ri-
t6smentes tulajdonba ad6s6val,

b) a Felek erre irdnyu16 kozos megegyezesevel,
c) A Haszndlati meg6llapod6s megszLjnes6vel- jelen Meg6llapodas 4. pontjaban fog-

laltak teljesUl6s6t kOvetoen;
d) a MegSllapodas 6.4 pont szerinti felmonddsa kovetkezteben.

4t6

Tulajdonos r6sz616l:
Budapest F6v6ros F6polg5rmesteri Hivatala, Vagyongazd6lkoddsi F6oszt6ly, Rideg L6szl6
tel.: +36 1 327 -1631
e-mall: Rideg L@budapest. hu

Keriileti 6nkorm5nyzat r6sz6r5l:
Budapest Fov6ros XVl. ker0leti Onkorm6nyzat, Szdsz J6zsef alpolgermester
tel.: +36 1 4011-545
e-mail: szasziozsef(o bp 16. hu

5.3. A megkuld6s akkor tekintheto szab6lyszerLinek , ha azl a kijelolt kapcsolattart6 szem6lyek
r6sz6re igazolt m6don k6zbesitett6k. Elektronikus uzenet, vagy telefax akkor tekintendo k6zbesi-
tettnek, ha azt a cimzett igazoltan k6zhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelez-
te. A t6rtivevenyes, vagy ajdnlott kuldem6nyeket a k6zbesit6s megkis6rl6senek napjan k6zbesi-
tettnek kell tekinteni, ha a cimzett az 6tv6telt megtagadta.



6.4. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Keruleti OnkormSnyzat a jelen Megdllapod6sban foglalt
l6nyeges kdtelezetts6geit stllyosan megszegi, tigy a Fov6rosi Onkormdnyzat jogosult a jelen
Meg6llapod5st6l el6llni, illetve azonnali hatallyal felmondani azt.

S0lyos szerzod6sszeg6snek minosul kulonOsen, de nem kizar6lagosan, ha.

Keruleti Onkorm anyzat a Felrijitdst jelen lvlegallapod5s al6irds6t6l szdmitott 1 even
belul nem kezdi meg,
Keruleti Onkorm enyzat a Fel0jitds v6gz6se soran a F6verosi Onkorm5nyzat elozetes
hozzAjfrulAsa n6lkul elt6r az 1 . szAml mell6keltben foglalt mLiszaki tartalomt6l,
KerUleti Onkorm enyzal a Felijitest felbehagyja.

6.5. Felek kijelentik, hogy megtesznek mindent annak erdek6ben, hogy kozvetlen t6rgyal6sok ritj6n
rendezzenek minden olyan nezetelterest, vagy vit6t, amely kozottuk jelen tvlegAllapod5ssal kap-
csolatosan felmeriil.

Felek kijelentik, hogy minden a jelen Megdllapodds megkdt6se ut6n felmeriil6, a tvlegdllapod5s
teljesit6set akadSlyoz6 kOrUlm6nyrol, vagy bekovetkezett vSltozAsr6l kotelesek 8 munkanapon
belul egym6st irdsban ertesiteni.

A Felek kotelesek 8 munkanapon beltjl egym5st ir5sban 6rtesiteni, amennyiben a Fel[jit6s megva-
l6suldsa r6szben vagy teljesen meghi0sul, vagy tart6s akad6lyba utkozik.

Felek kijelentik, hogy a Megdllapodasban foglaltak v6grehajtdsakor a vonatkoz6 jogszabdlyi ren-
delkez6seket figyelembe v6ve az eljdr5si cselekm6nyek so16n johiszemLien, egyUttm(kodve jSrnak
el.

A Meg6llapod6sban nem szab6lyozott k6rdesekben a Polgdri torv6nykonyvr6l sz6l6 2013.6vi V
torv6ny (Ptk.), valamint a vonatkoz6 egy6b jogszabdlyok eloirdsai az i16nyad6k.

Felek a Megillapoddst, mint akaratukkal mindenben megegyezot, 6rv6nyesen al6irt6k az alulirott
napon 6s helyen 8 eredeti p6ldanyban, amelybol Tulajdonost 4, Keruleti Onkorm6nyzatt 4 peld6ny
illet meg.

Mell6kletek:
1 .sz. mell6klet Irilliszaki leir6s

Budapest, 2017 Budapest, 2017

Lattam
2017 . .

dr. L6ng Zsolt
a Tulajdonosi, Gazdasagi es Kozterulet-

hasznositasi Bizo-ttseg el ndke
Budapest F6viros Onkormf nyzata

Tulajdonos

Kovacs P6ter
polgarmester

Budapest F6viros XVt. keriileti Onkor-
m.anyzat

Keriileti OnkormAnyzat

Jogi ellen.jegyzest v6gezte:
2017. .. . . .. .. h6 ... .. .. nap

Penziigyi ellenjegyz6st vegezte
2017 . ...... ... ... . h6.......... nap

ho nap

Seradi Kelmenne dt. fbjegyzo megbizasab6l

lvlegyesn6 dr. Hermann Judit
aljegyzo
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P6nzUgyi ellenjegyzest vegezte:
2017 h6......nap

Ve16 Tibor
f5osztSlyvezeto

Penztigyi F5osztSly

Zerud€k:

A R5kosmenti Mezei 6rszolg6lat, mint
az lngatlan haszn6l6j6nak k6pvisel5je
kijelentem, hogy jelen meg6llapodisban
fog lalta kat tudomasul vettem.

20'17. ............. h6 .......... nap

Olah Csaba lnt6zm6nyvezet6
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