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Kdsz lt a 2017. szeptember 20. napjdn tartdndd kepvisel6lesttileti iildsre
Kdszitette. Erddsnd dr. Kocsis HeIgu t)gtosztitlyvczcI|

Tfrgy: Javaslat kozfeladatellatasi szerzod6s
hosszabbitrisrira a Magyar Vcirriskereszt
Budapest Fovirosi Szervezettel

Tisztelt K6pvisel6-testiiletl

A Magyar Vdr<iskeresa Budapest F6vrirosi Szervezet (Tov6bbiakban: MVK Bp.)
fenntartdsrlban mrikridik a Magyar Vdr<iskereszt Nappali Szoci6lis Kcizpont, amely a I163

Budapest. Veres P6ter it27. szan alatti telephely6n a Magyar Vriroskereszt Nappali Szocirilis

Kdzpont XVI. Kertilet Utcai Gondoz6 Szolgiilatol miik6dteti. az. utcai szociiilis munka
bizositeisiira-

A szoci6lis igazgatiisr6l ds szociiilis ell6tiisokr6l sz6l6 199i. 6vi lll. torvdny 65/E. $ szerinti

utcai szoci6lis munka a 86. $ (4) bekezdes szerint az Onkorm6nyzat kdtelezoen elliitand6

feladata, melyre a Kdpviselo-testtil er 74212004. (XI. 30.) sztLmt hatttrozata alapjan 2004. 12-

l4-6n a Magyar V6rtiskereszt 5. r6gi6ja (a Magyar V6rdskereszt Nappali Szoci6lis Kdzpont
jogelodie) 6s az Onkormrinyzat elLit6si szerzoddst kdtdtt.

A szociiilis elkit6sra vonatkoz6 jogi szabllyoztts alapjrin a feladatell6tesi helyen (elen esetben

a XVI. keriilet tertilete) telephellyet kell rendelkeznie a mrikcidtet6nek. mely az elliitottak

sz6mara nyitva 6116 helyis6gk6nt mtikddik.

A nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011.6vi CXCVL tdrv6ny (toviibbiakban: Nvtv..; ll. $ (13)

bekezddse drtelmdben; ,,Nentzeli vagton ingtenesen kizdrdlag kd4felad elldtdsa, a lakossdg

kr)zszolgdltatdsokkat val6 elldtdsa, valamint e.feladatok elldtdsdhoz sziiksdges infrastrukt ra
biztositdsa cdlidb6l az ahhoz sztiksdges mirtdkben hasznosithat6, valomint adhat'
vapyonkezelisbe. "

Az MVK Bp. az intdzm€nydn kereszti.il olyan kcizf'eladatot l6t el. mely az Onkormiinyzat
kdtelezoen ell6tand6 feladata. Ezen tril az MKV Bp. karitativ. kcizcissdgdpito tev6kenysdge is
jelent6s a keriiletben. A K6pviseki-testiilet 134/2013. (lv. 17.) Kt. szimu hatitozata alapjln
az OnkormAnyzat a MVK Bp.-vel krizfeladatellet6si szerzod6st kdt6tt, mely 2 ev hatdrozol1.

idore sz6lt i I -2. sz. melleklet).

E szerzodds a K6pviselo-test nlet 27812015 (IX. 16.) Kt. szrimfi halitrozata alapjan k6t dwel
meghosszabbitiisra kertlt (3-4. sz. melldklet).

A MVK Bp. vezetos6g6vel folytatott egyeztetds alapjiin javaslom a szerz6d6s ismdtelt

m6dositrisdt, egyrdsa a kcizf-eladatelLitiisi szerz6des hateridei6t illetoen. valamint - tekintettel
arra, hogy az iskol6k a tankertileti kdzpont vagyonkezelds6be keliiltek - a szerzcldds 5. pontja

vonatkoz6siiban. A m6dosit6 szerzod6s-tervezet 2. 6s 3. pontja technikai jellegti m6dositiist

tafialmaz (5. sz. mell6klet).



)

Kdrem a Kdpviselo-testtiletet. hogv az elotcrjcsztest tiirgl-alja meg. ds hozza r.r.rcg clont6sdt.

Hatirozati javaslat:

Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkormrinyzat Kdpviselo-testiilete a

13412013. (IV. 17.) Kt. sz6mu hatdrozal alapjrin a 103024 helyrajzi
szdmt. term6szetben 1163 Budapcst Veres P6ter it 2'7. szdm alatti
ingatlan 810/860-ad tulajdoni hrinyadrit illet6en a Magyar
V<irciskereszt Budapest Foviirosi Szervezettel kdtdtt
kcizfeladatelliitdsi szerzod6s idejit - az eloterjesztds 5. sziimi
mell6klete szerint - tovribbi kdt 6vvel meghosszabbftja, tovAbba

a szerzodds 5-7. pontjait ugyanezen 5. szrimf mell6klet szerint
m6dositja.

Felkdri a polgermestert az eloterjeszt6s 5. sziim[r melldkletdt k6pezo

szerz<idism6dositds al6iriisdra.

Hatdrido: 201 7. szepteniber 30.
Felelos: Kov6cs P6ter polgiirmester
(lllfogaddsa egyszerti tLtbbs6get igenyel)

Dr. Csomor Ervin
polgirmester

Ancsin
jcgyz<i

6szlti

Melldklet:
l. sziinrri: 13412013. (lV. 17.) Kt. szdmir hatiirozat
2. szfunu: Kirzfeladatel kitiisi szerzodds (20 1 3. )
3. sz6mu: 27812015 (IX. I 6.) Kt. hatiirozat
4. sz5mt: Kozfeladatell6t6si szerz6dds 20 I 5. 6vi m6dosit6sa
5. sziimf: Kozfeladatelletesi szerzcides 20 1 7. 6vi m6dosit6s6nak tervezete

Az el6terjeszt6s trirgraLis:ira kijeliilt bizotts:ig: Eg6szs6giigvi rls szocirilis Bizotts:ig
Gazdasrigi 6s l'6nziigyi Bizottsf g

m

Budapest. 201 5. szeptembcr 7.



BUDAPEST T6vARoS xvl. KERIJLETI 6NKORMANYZAT

KIVONA T

NAPIREND 15,

a 2013. 6prilis 17-in (szerd6n) a Polgirmesteri Hivatal nag).term6ben (Bp. XVI. Havashalom
u.43.) a Budapest F6vfros XVI. Kertleti Onkormrinyzat Kdpviselo-testulel€ 6. szrimrl tildsin
kdsztilt jegyz6kdnyvb6l.

,(. u. ,tt,

Javaslat k6zfeladatell6risi szerz6dis megkdtis6re a Magyar
Vrjr<iskereszt Budapest F6v6rosi Szewezettel
Irl6tcrieszt6: Kov6cs P6ter polgermester

Budapest F6v6ros XVL kertleti Onkormiinyzat Kdpvisel<!-
testiilete kozfeladatellit6si szerz6ddst kdt a 103024 helyrajzi
sziimt, termiszetben I163 Budapest Veres Pdler it27. szim
alatti ingatlan 810/860-ad tulajdoni hrinyadrit illet6en a

Magyar Vtirciskereszt Budapest F6vrirosi Szervezeftel.
Felk6ri a polgrirmestert a 103024 helyrajzi szlmu ingatlan
8 I 0/860-ad tulajdoni hrinyad6ra k6tdtt szerz6ddsek, Budapesr
F6vriros XVI. keriileti Onkorm6nyzata Altali rendes
felmond6ssal val6 megsziintetds6t kovet6en az ekiterjesztds
1. sz6mt melldkletdt kdpez6 szerz6dds-tervezet alSirasira.
A K6pvisel6+estiilet figy hat6roz, hogy felkdri a Magyar
Vdrdskeresztet, kdssrin a Jobbik Magyarorszrig6rt
Mozgalommal b6rleti szerzoddst, a Jobbik Magyarorsz6gdrt
Mozgalom ds a XVI. kertileti 6nkormenyzat kdzoni
szerz6dds tartalmrival megegyezS m6don. A polgiirmester az
1. szrlnnt mellikletben szerepll szerz6d6st csak a Jobbik
Magyarorsz6gdrt Mozgalom ds a Vdrdskereszt kdzOtti
szerzod6s l6Eejdtte utan irhatja al6.

Hat6rid6: 2013. m6jus 30.
Felel6s: KovicsPdterpolgdrmester

(14 igen, I nem, 2 tart6zkodils)

kmf.

TAROZAT:
t34l20t3. GV. 17.) Kt.

Ancsin Ldszl6 sk.
jegz6

A kivonat hiteldtil:

"L. 
S"t. \

dr. Sulcz Andrea
Jegtzdi Kabinenezetd

Budapest, 2013. dprilis 18.

Kov{cs P6ter sk.
polgdrmester
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x0z.rnLaoerellArAsr szcltz6otis

nrely ldtrcjcin cgyrdszrdl a

Budapcst F6vdros XVl. Keriilcti 0nkormAnyzat
szeklcly: I163 Budapcst, Ilavashalom utca 43.,

K.SH sz.irn: I 573 5791-841 1-321-01,
Ad6szim: I 5735791 -2-42,
Bankszrimldjdt vezet6i hitclintezct ncve: Ol'P Bank N;r't.,
BanhszdmlaszAm: I 1784009 - 15516006,

Kdpviselti: Kovilcs Pcter polgdrlncslcr^ e lor'6bhiaktran nlint Onkolrnrinyzat -

mdsrtszr<!l a

Magyar V6rtiskcrcszt Iludapest l'6v{rosi Szervezet
Sz6khely: l05l Budapest, A-rmy.l. u.31,,
Tclephclye: Budapest, a keriilcti iroda 6s inteznlonyel cimci,
Bir6srlgi bcjcgyez6s: 6l .l I I / I 991, A<ldszirna; 19003050-2-41 ,

Bankszriml6j6t vezet6 hitelintezei neve: O'l'P Bank Nyrt.,
Banksziinrlaszdm: I l7 86001 -20),5'1324,

K€pviselii: Buncsik lltlik6 budapesti igazgat6 - a tovdbbiakban mint MVK Bp

szcrzotld tblek kdzitl, a Budapesr Fovdros XVI, Kertileli onkorm6nyzata Kspviselo tesltilerc

l34l2}'11. (IV. 17.) Kt. sz". hat6rozata alapjtul az atlbbi feltctelck szcrint

L A szerz6dds tdrgya: Budapcst FovAros XVI. Kerilleti oDlorrnlnyzata K6pvisel6 testUlete

142t7004. (XI.30.) Kr. szfuuf hatirozata alapjan 2004 12. l4-,tn a Magyar v6liiskereszt

5. regi6ja es az onkorm6nyzat ktizdtt megkdtdrt, h.r.j lektalarlok napPrli ell'itasar) es utcai

szocialis munkrira ifiinyul6 cllaitisi szerztldesbcn; valamint a 11ll20)2. (lX, 10,) Kt. sz

hararoz,ata alapiaD 2012. szeptembcr 28-iin a fclek kozdtt megkdt(,tt Eg)(illnriikodisi

Meg6llapodisban 16gzitett tev6kenys6gck veges6re irinyulo kozfeladatellatisi szerzodds.

2. Felek meg6llapitj{k, hogy a 103024 helyrajzi szriLrnri, tcrm6szstbcn I163 Budapsst veres

P6ter ut 27. sz6m alalti ingattan 810/860-arl tulajdont hanyada (tovAbbiakban: lngatlan) az-

Onkomrinyzat tulaidonAt kepezi, mely lllgatlan a jclcn szerzodes tirgydl kcpczi

3. F'elek nregillapi(ak tov6bb6, hogy tz lngatlarlbsn a MVK Bp. a ncnrz.eti vngyoflrol

sz6lo 201 i . evi CXCVI. torvdny (tovibbiakban: Nvtv.) 3. $ ( I ) bekezdds 7. pontJa szcnnti

kdzfelrdfltot liit el.
Az MVK Bp. fcnntartis6ban mfikdd<i Magyar Vdr0skercszt Nappali Szociilis KOzpont

(cim: 1089 Budapest, Di6sz.egfiy Samrrel u. 5.) ior6zrneny (jogelfi: Magyar Vor6sker!'szl

5. r6gio) a Magyar Vbraiskereszt Nappali Szociflis Kaizpont Xvl. Keriilet Utcai

Gondoz6 Szolgitatoa miikiidteti, a sz.oci6lis igazgatisrot 6s szociaiis ellAt[sokl6l szol6

1993. 6vi lll. ti,n'Cny 65/[.. $ szerinti utcai szocidlis nrunka biztositisaro, ntely a 86 S (4)

bckezdds szerint az O,korminyzat k6tetez6en ell6tiurd6 feladata. A tev6kenyseg

folytadsAra az Ingatlanra, ntfult tclephelyrc a Budapest F6v6ros Korrnaltyhivatala

szociilis 6s Gydrnhivatal BPCI0)a/1022-4t20ll szdmir hat6rozattal adotl ki - a jelen

szcrz<idis aliir6sakor jogcr6s - rnrikddCsi engedti)1.,t.

4. Fclek A MVK Bp. 3. ponrban meghatirozott [eladata ellltisa cldckibcn c'gy(ittrniik(rdrrck.

az Ookormfuryzat segiti az MVK Bp. ezcu ktjzfcladatAnak eilitisit' a2: 5, pontban

foglaltak szerinl.
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5. Az Onkorm6nyzat biztositja' hogl' az MVK Bp. cz Ingatlant in*[encsen hoszndlhatjr
k6zfelarlata elLitisAhoz., a Nvtv. I I . $ ( I 3) bekezd6se drtelmdben'

A tcvdkenys6g vbgt,lsbhez kapcsol6d6an haszn6lhatja tovibbd az al6bbi' Onkorminyzat
tulajdon6ban All6 ingatlanokat, el6zetes iddpont - cgyezletdst kUvet6en:

. Tancsics Mihily Attal6nos Iskola 6s Gimndzium, 1165 Tancsics utca 7-9, 6vi egy

alkalomrnal
r Szerb n ntal GimnAziunl, I164 Batthy6ny llona utca 12., 6vi k€t alkalommal
o Centeniriumi Altaleuos lskola 6s Szakiskola, Il65 Sasv6r utca 101., evi ket

alkalomm&l
o XVL keriilet Kerlviirosi Eg6szs6gtigyi Szolgdlat4 1163 J6kai utca 3,6vi ndgy

alkalommal
. Arpridftrldi K6zdssdgi Hirz, l162 Cibakhdza utca 4?.' 6vi cgy alkalommal

6. A Felek az lngatlan haszndlatdval jAr6 munk{latokat as azok kiilts6geinek {izet6si

ktitelezrtts6g6t az aldbbiak szerint osztjf'k mcg:

MVK Bp. kiiteles az Ingatlant rentleltettisszer(ert baszndlni, karbantartuni' as 6llag&

nreg6vni, go,doskodni i folyamatos haszn{latb6l cred6 esctlegcs megrong6ldsok

hstyrerl I it6sdr6l, ennek keret6ben:

a.) az lngatlan burkolatainak lbltijil6sdrol, p6tklsrirol, illet<ileg cser6jdrcil'

b.j az ingatlanban folytatott tevikinys6g ktirdben felmeriil6 elhcszn,l6dris

k<ivctkcan€nyek6nti fel0jltdsr<il.

Arnennyiban a MVK Bp. vonalas telefont kiv6n ldtcsiteni, (rgy annak ktiltsdgc tcljes

m6rttkbcn az Egycsiilctet lerheli.

lv{VK Bp.-t terhelik tovribbi oz aldbbi k<i}ts6gek:

o villamos, viz-qsatoma €s gdzenergra dijak, szern6tszillitrisi dij,

o az- Ingatlan takaritrisi ktiltsigc.

Az flnkormfnyzar kr.pvisele(6ben eljfr6 Polg6,rmester el6zetes egyeztet6st ktivetiien

cngcd6lyt ad olyan nlmk rik elv65g6s6re, amelyek meghaladj;lk az 6llugrneg6v{st' - . -

f etk rn"callapoanak abban, ho!y az Ingatlan ktiz6s hasznilatilt befolydsol6 dtalak{t6shoz

,:irioiar-"". t)nkor*6.ryrnt tiieri u ttivr Bp. irisbeli vtlern6ny& 6s d6nt a kdlts6gck

viset6s6r6l, majd kiz{r6lag ennek birtokiban kezdhetd el a kivitelez6s'

lelek rtigzitik, hogy az onkonndn yzat je)ar szerz6des al6irris6t6l szArnitott legfoljebb 3

h6napon" belil a*'berlet trlrgy6t k€pez6 ingatlanresz tin6ll6 fijrherris6g6t, es az

aneigiafogyasrta* m6rhet6s6g61' biztositja es ezeket a munkrilatokat saj6t k6lts68en

elv6gezteti.

A MVK Bp. az Ingatlan 6tmenetileg kihasm6latlan rcsz-eit a tulajdonos j6vdhagyrisrlval

kultunilis, sporr, cgZszs6gtigyi Cs eei6b (ez alotl a felek nem 6rtik az Altal6nos gkiilcsi 6s

ctikai normdkat serto, sxtsoseges polilikai vagy sz6ls6s6ges vall:isi tw6kenys6get) celra

t ludhutlu, cle az ebbSi szrirmaz-6 ncit6 bev6tel€nek 80 %-6t k6telcr az Ingatlan tenntarlrisra

forditani.

Az Onkormiinyzat 6ltal kiirt ptilydzatokon a MVK Bp 6s a velc szerzddcscs

jogviszonyban e o 
"iuil 

szervezetek ds kdziissegek a haszruilatukban ill6 Ingatlant erint6

1

8

fenntart6si kcilts6gekre nem p6lyrizhatnak.

9. Fclek a szsrz6dcst l6t 6v hatirozott id6re kiitik.
irityos verrOd6sszeg6s csct6n a masik f6l a szerz6ddst az.onnoli hatillyal felmondhatja

2

0 .,-
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A szez6des megsziinik, ha a felek ktizdtti, a l. pontban jel<ilt ellAtAsi szerz6d6st b6rmely

f6l felmondja.

10. Felek a jelen megrillapodasb6l sz6rmaz6 esetleges vitis k6rddseket elscisorban b6k6s uton

klvlinjak rendezni, szetz6d6 felek rdgzitik, hogy a jelen szerz6d6sben nern szabalyozott

k6rd6iekben, a Ptk. 6s az egy6b vonatkoz6 jogszabflyok az ir6nyad6k. Esetleges jogvit6s

iigyeik etddnt6s6re, 6rr6kliat6rt6l fiiggoen az Altaldnos illet€kess6g szerinti Bir6sdg
jogosult.

A felek jelen megrillapodrist elolvas6s 6s ertelmezes ut6n, mint akaratukkal mindenben

megegyezot :.rj|k aA.

Budapest, 2013. .X..a,l
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ct'Buncsik Ildik6
igazgat6

Magyar Vor(iskereszt
Budapest F6v6rosi Szervezet

' ' polgdmrcstcr
Budapcst.Fiivrinrs XVI. kertileti

Onkofrlenyzat
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BUDApEST rovAnos xvr. rBntilnrt OxxonvrANvzlr

a 2015. szeptember I 6-rin (szerdrin) a Budapest XVI. keriilet J6kai u. 6. sz. alatti
dptitet t6rgyal6 termdben a Budapest F6vriros XVL kertileti Onkorm6nyzat
K6pviselti+esttilete I 2. sz6mri tilds6n k6sztilt jegyzoktinyvbril.

HATAROZAT
2781201s. (Ix. 16.) Kt

Ancsin Ldszl6 sk.

Jeglzo

Javaslat kcizfeladatell6t6si szerz6dds hosszabbit6s6ra
a Magyar V<irciskeresa Budapest F<iviirosi
Szervezettel
Elotcricszto: Kov6cs Pdter polg6rmester

Budapest Fov6ros XVI. keriileti Onkorm6nyzat
Kdpvisel6-testilete a 13 4 I 20 1 3. (IV. 1 7 .) hatirozata
alapjrin a 103024 helyrajzi sz6mt, termdszetben
1163 Budapest, Veres Pdter tt 27. szAm alatti
ingatlan 810/860-ad tulajdoni h6nyadrlt illet<len a
Magyar V<irrdskereszt Budapest F6v6rosi
Szervezettel kdtdtt krizfeladatell6trisi szerzddes

hataridejet tovribbi k6t 6wel meghosszabbitja, 6s

ennek megfeleloen kivanja m6dositani a szerzodes

9. pontjdt.

Fetkdri a polgdrmestert az eloterjeszt€,s 3. szrirnt
melldklet6t kdpezo szeruod6sm6dositris alLirisin a.

Hat6rid6: 2015. szeptember 30.
Felel6s: Kov6cs P6terpolg6rmester

(15 igen, 0 nem, 2 tart6zkod6s)

kmf.

Kovrics P6ter sk.
polgdrmester

NAPIREND:

A kivonat hitetdiil:

7
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c'dr. S

Jeg)zot k',"
ulcz Andrea
Kabinetvezet6

Budapest, 201 5. szeptember
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KOzFELADATELLATAsI sztRZ6DI1sM6o6sirAs

mely l6trej5tt egyr6szr6l a

Budapest F6vriros XVI. Ker0leti 0nkorm{nyzat
sz6khely: I 163 Budapest, Havashalom utca 43.,
Statisztikai szimjel: 1 5 I 6006,
Ad6azonosit6: 1 57 3 57 9 1 -2 - 42,
Bankszdml6jrlt vezet6i hitelint6zet neve: OTP Bank Nyrt.,
Bankszrlmlaszrirn: I I 784009 - I 55 16006,
K6pviselS: Kov6cs Pdter polg6rmester- a tov6bbiakban mint 6nkormdnyzat -
m6sr6szr6l a

Maryar Viir6skereszt Budapest F6vdrosi Szervezet
Sz6khely: 1051 Budapest, Arany J. u. 3 I .,

Telephelye: Budapest, a keriileti imda 6s int6zm6nyek cimei,
Bir6s6gi bejegyez6s: 61.118 / 1993, Ad6szdrna: 19003056-2-41,
Bankszriml6j6t vezet6 hitelint6zet neve: OTP Bank Nyrt.,
Banksz{mlaszrim : | 17 86001 -201 57 324,
Kdpviselci: Buncsik Ildik6 budapesti igazgat6 - a tov6bbiakban mint MVK Bp -
szerz6d6 felek k6z6tt, a Budapest F6v6ros XVI. Keriileti dnkormdnyzata K6pvisel6 test0lete

l34l2}l3. GV. 17.) Kt. sz. haHrozata alapjan, 2013. okt6ber 1. napjdn megkdtdtt
k6zfeladatelldtAsi szerz6d6s m6dosit6sa t6rgy6ban, az al6bbiak szerint:

1. A k6zfeladatelllt6si szerz6d6s 5. pontj6b6l a, ,,Arpaamtai K6z6ss6gi Hitz, 1162

Cibakhdza utca 47., 6vi egy alkalommal" szdveg tdrldsre keriil

2. A ktizfetadatell6t6si szerz6d6s 9. pont els6 mondata helydbe az alibbi mondat l6p:

,,Felek a szerz6d6st negy 6v hatdrozott id6re ktitik."

A felek jelen megrlllapodast elolvas6s 6s 6rtelmez6s ut6n, mint akaratukkal mindenben

megegyez6t irj6k al6.

Jelen szerz<idesm6dositas 2015. okt6ber 1-j€n lep hat6lyba.

Budapest. 201 5. szepternber 30.

---- |

'*,.
Buncsik ildik6

igazgat6
Magyar Vrirciskereszt

Budapest F6viirosi Szervszet

Butla ernber 30
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Ellenjegyezte:

?6ffiJff-?2
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(

polg6rmester
Budapest.F6vAros XVI. keriileti
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x6zprla.narrllArAst szsRz6onsl\.{6o6sirAs

mely ldtrej<itt egyr6szr6l a

Budapest F6vairos XVI. Keriileti 6nkormrinyzat
szdkhely: 1163 Budapest. Havashalom utca 43.,

Statisaikai sziimjel: I 5 I 6006,
Ad6azonosit6: 1 57 3 57 9 1 -2-42,
Bankszrimliirit vezetoi hitelintdzet neve: OTP Bank Nyfi..
Bankszrirnlaszrim: 1 I 784009 - 1 55 16006.
K6pviselo: Kov6cs Pdter polgiirrnestcr- a toviibbiakban n.rir.rt Onkorm{nyzat -
m6sr6szr6l a

Magyar Vtiriiskereszt Budapest F6v6rosi Szervezet
Sz6khely: 1051 Budapest, Arany J. u. 31.,

Telephelye: Budapest, a kertjleti iroda 6s int6zm6nyek cimei.
Bir6sdgi bejegyezds: 6l.l l8 / 1993, Ad6sziima: 19003056-2-41.
Bankszrimldj6t vezet6 hitelintdzet neve: OTP Bank Nyn..
Banksz6mlasz6m : 1 17 86001 -201 57 324',

K6pviselo: Buncsik Ildik6 budapesti igazgato a tovdbbiakban mint MVK Bp

szerzod6 felek kiizdtt. a Budapest Fovdros XVL Kertileti Onkormiinyzata K6pvisel6 testtilete

13412013. (lV. 17.) Kt. sz. hatirozata alapjrin, 2013. okt6ber 1. napjan megkdtdtt

ktizfeladatell6t6si szerz6dds m6dosit6sa t5rgydban, az al6bbiak szerint:

l. A kozfeladatelliitiisi szerzodds 5. pontja helydbe az aldbbi sziiveg l6p:

,,Az dnkorm:lnyzat biztositja, hogy az MVK Bp. az Ingatlant ingyenesen

hasznrithatja kiizfeladata ellftrisrihoz. a Nvtv. I 1. $ (13) bekezd6se 6rtelmdben.

A tevdkenys6g vegzesehez kapcsol6d6an - vdradiis megszervezdse cdlj6b6l -

haszniilhatja tovribbri az al bbi Onkormr{nyzat tulajdonriban aill6 ingatlanokat elozetes

idopont - egyeztetdst kcivet6en:

. XVI. keriilet Kertvr{rosi Egdszs6giigyi Szolgrilata. 1163 J6kai utca 5/a. dvi ndgy

alkalommal

o Corvin Muvel6d6si HAz. 1165 Budapest. Hunyadvdr utca 43/c. 6vi kdt alkalommal

2. A k<izfeladatelldtiisi szerzodds 6. pontjab6t az. alihbi sz<ivegrdsz tcirl6sre kertil:

,,Felek rdgzitik. hogy az Onkorm6nyzat jelen szerzodds aleir6sat6l szdmitott legfeljebb 3

h6napon beltll a b6rlet t6rgydt kdpez6 ingatlanr6sz <in6ll6 fdthet6s6g6t, ds az

energiafogyaszlds m6rhetosdg6t biztosftja 6s ezeket a munk6latokat sajrit kdttsdg6n

elvdgezteti."

3. A ktjzfetadatell6trisi szerzod6s 7. pontja az atribbiak szerint m6dosul:

,,A MVK Bp. az Ingatlan 6tmenetileg kihaszniilatlan rdszeit a tulajdonos el6zetes
j6vrihagyris6val kulturiilis, sport, egdszs6gtigyi ds egy6b c6lra kiadhatja. de az ebbol

szirmaz6 nett6 bevdteldnek 80 %-At kdteles az Ingatlan fenntart6sra forditani."



q&

4. A k<izfeladatell6tiisi szerzod6s 9. pont elso mondata hel-v6be az aliibbi mondat ldp:

.,Felek a szerzodest hat 6v hatdrozott idore kotik."

A felek jelen megrillapodrist elolvasiis ds drtelmez6s ut6n. mint akaratukkal mindenben
megegyez6t irj 6k al6.

Jelen szerzod6sm6dosf tiis 2017. okt6bcr 1-jdn lep hatAlyba.

Budapest. 201 7. szeptember 30 Budapest. 201 7. szcptember 30
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Magyar V<iroskereszt
Budapest F(ivrirosi Szervezet
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