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BUDApEST r6vAnos xvl. xrRUr,ru oNxonuANyzAT
,q.LporcARMESTERE

Kdsztilt a 2017. mtircius 22. napjdn tartand| kdpviseld+estiileti Lildsre
Kdszitette : dr. Lukacs Titanilla vagtonhasznositdsi irodavezet6

T6rgy: Javaslat a REHAB-XVI
kdtendo megiillapod6s
szerz<id6s j 6viihagy6siira

Nonprofit Kft.-vel
ds iizemeltetdsi

Tisztelt K6pvisel6-testiiletl

Budapest Fovriros XVI. keriilet Onkorm inyzata 1oo %-os tulajdonosi joggal rendelkezik a
REHAB-xvl. Nonprofit Foglalkoztat6 ds Szolg6ltat6 Kft.-ben (cg.: 0l-09-697529, szdkhely:
I 161 Budapest P6lya u. 48., kdpviseli: Sikl6si Attila Csaba, tovdbbiakban: Tdrsasrig).

Budapest Fovriros XVI. keri.ileti Onkorm6nyzat Kdpviselo-testtilete a 217/2016. (v1.22.) Kt
hatiirozat6ban fgy ddntdtt, hogy mivel a Tiirsasrig sajrit tokdjdnek <isszege vesztes6g folytiin a
iegyzett toke dsszege al6 cscikkent, t6kep6tl6si k6telezetts6g6t 11.500.000,- Ft p6rbefiz;t6ssel
teljesiti. (1 . sz. melldklet)
A p6tbefizetds hatiirid6ben megtdrt6nt. A 21812016. (v1.22.) Kt sziimf hatiirozat alapjrin
pedig, a Tiirsas6g a p6tbefizetds ut6n el66tl6 toketartaldkat, 14.811.000,- Ft-ot a negativ
eredm6nytartaldkba vesztesdgrendezds cdlj:ib6l afiezette. (2. sz. melldklet) Az iitvezetdst
krivet6en a K6pvisel6+estiilet ddntdtr a Trirsasiig 138.300.000,- Ft tdrzst6kdj6nek 10.000.000,-
Ft-ra tdrtdno lesz6llitrisrir6l, melynek oka a vesztesdgrendezds 6s tokekivoniis a ptk. 3:302. $-a
(1) bek. alapjrin. A T6rsasrig tdrzstok6jdnek 128.300.000,- Ft-tal tdrt6n6 cscikkent6se rigy
tdrt6nt meg, hogy 57.620.000,- Ft vesztes6g rendezdsdre fordit6dott, tovribbii a fennmarad6
70.680.000,- Ft erej6ig a saj iit t6ke elemeinek rircsoportositrisrlra keriilt sor, rigy hogy a Bdla
utca 78. ds a Prilya utca 48. sz6m alatti ingatlanok az Onkormdnyzat tulajdoniiba kertiltek
vissza k<inyv szerinti 6rt6ken. (2. szdmt melldklet)

A t<irzstoke lesz6llitrisrir6l hozotl halirozat kdzz6t6tele a Polgari Tdrvdnykdnyvr6l sz6l6
2013.6vi V. tdrv6ny (ovribbiakban Ptk.) 3:203. $ alapjrin megtdrtdnt: A tdrzst<ike lesziillitris
ds annak cdgbir6s6gi bejegyzdse megval6sult.

A T6rsas6g t<irzst6kdjdnek <isszege ez utAn 10.000.000,- Ft lett. (3. szrimt melldklet)

A k6vetkez6 ldpds, hogy az alapito tulajdon6ba keriiljenek az alibbi ingatlanok, amelyek
kordbban a tiirsasrig vagyoniiba tarloztak:
- Budapest XVI. keriilet belteriilet 110542 hrsz-rl, rerm6szetben Piilya utca 48. - Bdla utca I

sz. alatti ingatlan 6s
- a Budapest XVI. kertilet belteriilet 109852 hrsz-ri, term6szetben B6la utca 78. sz. alatti

ingatlan.

A P6lya utca 48. szrim alatti ingatlant az alibbi jogok ds tdnyek terhelik:
Gizitvezetlsi szolgalom a 110525 ds 110526 hrsz-t ingatlanok jav6ra, 6 m2 nagysrigt
vezetdkjog az Elmii H6l6zati Kft. javrira, valamint 17.892.000 nagysrigri jelzrilogjog a
Nemzeti Rehabilitrici6s 6s Szociiilis Hivatal javrira, mely terhek toviibbra is fennmaradnak, zz
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onkormd.nyzat tulajdonszerzdsere ezen terhek viiltozatlan fenniilliisa mellett keriil sor. (4.
szdmI melldklet)

A Bdla utca 78. sz. alatti ingatlant nem terhelnek jogok vagy tdnyek, erre vonatkoz6 bejegyzds
nincs az ingatlan-nyilvrinta(iisban. (4. szrimri mell6klet)

A jelen ekiterjesztds alapjrin, a fentiek szerint a K6pvisel6-testiiletnek javaslom, hogy a
Budapest XVI. kertitet beltertilet 110542 hrsz-ri, rermdszetben piilya utca 48. - B6la utca I sz.
alatti ingatlan 6s a Budapest XVI. keriilet beltertilet 109852 hrsz-t, termdszerben Bdla utca
78. sz. alatti ingatlan Onkormiinyzatunk tulajdon6ba tdrt6no visszakeriil6s6hez sztiksdges
megdLllapodris tervezetet hagyjaj6vd. (5. sz. melldlet)

Az ingatlanok hasznrilatrlra azonban ezek utin a T6rsasiignak jogcime nem lesz, igy
iizemeltetetdsi szerz<idds megk6tdse sziiksdges a kdt ingatlan iizemeltetdsdre.

Budapest Friviiros XVI. kertilet Onkorm Anyzata 2412009. (VI. 25.) rendelete az
Onkormiinyzat vagyondr6l 6s a vagyontiirgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorldsrir6l 26lA. $
szerint:

,,(l) Az )nkormdnyzat a vagtonaval val6 gazddlkoddsa kdrtiben a vagtonkezeldsi
szerz5ddsen k{viili epdb olyan kazszolgdltatdsi, megbizdsi vagt vdllalkozdsi jeltegfi
szerzddiseket kathet, amelynek cdlja a vagtonelemek drtdk- ds rillagmeglvdsdt
szolgdli drzdsdrdl, mffszaki karbantortdssal, zemeltetdsdrdl val6 gondoskodds; a
vagton irtdkit navel6 beruhdzds, feliljitds megval1sitdsdval, az ankormdnyzati
zaldfelaletek ds zt;ldfelaletek gondozdsdval kapcsolatos feladatok elldrdsa (a
tovdbbiakban: vagtongazddlkoddsi szerzddds).

(2) Vagtongazdalkoddsi szerzddds - kdzbeszerzds ndlkiil - kizdrdlag az Onkormdnyzat
100 %-s tulajdondban dll6 gazdasdgi tdrsasiiggal, az )nkormdnyzat intdzmdnydvel a
vagtonnal kapcsolatos kr;zszolgdltatds vagt lilzfeladat elldtdsa vagt annak
me gs ze rve zd s e d rde kd b e n kAthe t6. "

Ezek alapjrin teh6t drinteni kell, a Budapest XVI. keriilet belteriilet I10542 hrsz-ri l16l
Budapest, P6lya u. 48. - B6la u. l. sz6m ingatlan. valamint a Budapest XVI. kertilet beltertilet
109852 hrsz-ri ll6l Budapest, Bdla u.78. sziim ingatlan a Tdrsasdg rdszdre tcirtdno
tizemeltet6sbe addsrir6l. Mivel a Kft. jelenleg mdr l6tezo, hatiilyos ds drvdnyes, hatilrozott
idejti 2020. jrinius 30-6ig tart6 Uzemeltetdsi Szerzodessel hasznrilja a kordbban mdr az
OnkormAnyzat 6ltal megvdsiirolt XVI. kertilet, Krenedits Siindor utca 19. sz6m atatt taldlhat6,
109853 hrsz.-t, kivett telephely megnevezdsii ingatlant - a 6. sziimf melldkletben szereplo
szerzoddsben szabdlyozott feltdtelek mellett- fgy jelen jogtigylethez elegendo lenne ezen
Uzemeltet6si Szerzod6s m6dositiisa, kib<ivitdse.

A hat6lyos Ptk. szerint ezen szerzod6s m6dositiis6hoz a K6pviselo-testtilet dcint6se sziiksdges.

A Ptk. 3:188. S (2) A taggillds kizdrdlagos hatdskardbe tartozik az olyan szerzddds
megkaftsdnek jdvihagydsa, amelyet a tdrsas(ig sajdt tagjdval, iignezetdjdvel,
felilgel1bizottsdgi tagjatal, valasztott tdrsasdgi kdnywizsgdlijdval vagt azok kazeli
hozzdtartozdj dval lfi t.
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K6rem a Tisztelt Kdpvisel6-testtiletet, hogy az el6terjesztdsben fogtaltakat megrrirgyalni ds
elfogadni, ds vonatkoz6 javaslatokat elfogadni sziveskedjen!

Hatdrozati javaslat I.: Budapest F<ivrlros XVI. keriileti Onkormiinyzat Kdpvisel<i-
testiilete j6vdhagyja a REHAB-XVI. Nonprofit Foglalkoaat6
6s Szolg6ltat6 Kft.-vel (Cg.: 01-09-697529, szdkhely: 1161
Budapest Prilya u. 48., kdpviseli: Sikl6si Attila) ktitend6, az
eloterjesztds 5. sziimri mell6kletdben szerepl<i a Budapest XVI.
kertilet belteriilet 110542 hrsz-ri, termdszetben Prilya utca 48. -
Bdla utca I sz. alatti ingatlan 6s a Budapest XVL kertilet
beltertilet 109852 hrsz-ri, termdszetben Bdla utca 78. sz. alatti
ingatlanok tulajdonjogrinak a javdra t6rt6no bejegyzdsdhez
sziiksdges megdllapod6st, 6s egyben felhatalmazza a
Polgrirmestert a megrillapod6s aliirlsira.

A K6pviselo-testtilet a Budapest XVI. keriilet belteriilet
I10542 hrsz-ti, termdszetben P6lya utca 48. - Bdla utca 1 sz.
alatti ingatlan ds a Budapest XVI. keriilet belteriilet 109852
hrsz-ri, termdszetben Bdla utca 78. sz. alatti ingatlanokat
forgalomkdpes iizleti vagyonnak min<isiti a szerzdssel
egyidejrileg.

Hatdrido: 2017 jtlius 30
Felel6s: Kov6cs Pdter pol giirmester
(Elfogad6sa min<jsitett sz6tdbbsdget igenyel az SzMSz 18. $
(2) bek. j/ pontja drtelmdben)

Hatdrozati javaslat II.:

Hatririd6: Az tizemeltetdsi szerz<id6s al6ir6s6ra: 2017. .frilius
30.
Felel6s: Kov6cs P6ter polgiirmester
(Elfogadrisa egyszeni sz6t<ibbsdget igdnyel)

Budapest F<ivriros XVI. kertileti Onkormiinyzat Kdpvisel6-
testiilete hozzajArul a REHAB-XVL Nonprofi t Foglalkoztat6
ds Szolg6ltat6 Kft.-vel (Cg.: 01-09-69'1529, szdkhely: 1l6l
Budapest Prilya u. 48., kdpviseli: Sikl6si Attila) ldtrejdtr, 2020.
jtnius 30-riig tart6 a XVI. kertilet, Krenedits S6ndor u. 19.
sziim alatt takilhat6, 109853 hrsz.-ri, kivett telephely ingatlanra
vonatkoz6 Uzemeltetdsi Szerz<idds m6dositdsdhoz oly m6don,
hogy a Budapest XVI. keriilet belteri.ilet I 10542 hrsz-ri,
termdszetben Piilya utca 48. - Bdla utca I sz. alatti ingatlant ds
a Budapest XVI. keriilet beltertilet 109852 hrsz-ri,
termdszetben B6la utca 78. sz. alatti ingatlant a m6dositdsra
keriilo Uzemeltetdsi Szerzod6sben foglalt feltdtelekkel
iizemeltet6sbe adja az ingatlanok tulajdonjogrinak az
Onkorm6nyzat javrira t6rt6n<i bejegyzdsdnek napjilval, egyben
felhatalmazza a Polgiirmesten az Uzemeltetdsi Szerzod6s
fentiek szerinti m6dositrisara.
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Budapest, 2017. m6rcius 10

((orp. a
Dr. Csomor Ervin
alpolgrirmester

Lattam

Jegyzo

Trirgyal6sra kijeltilt Bizottsdg: Gazdas{gi 6s P6nziigvi Bizotts:ig

Az e I 6terj e sztd s me lld kle t d t kepez i :

1. sz. melldklet:21712016. (VL22.) Kt hatdrozat
2. sz. mell6klet: 21812016. (VI.22.) Kt hatirozat
3. sz. mell6klet: hatiilyos Alapit6 Okirat
4. sz. mell6klet: 110542 hrsz-ri 6s 109852 hrsz-ti ingatlanok tulajdoni lapja
5. sz. mell6klet: Megiillapodrls tervezet
6. sz. melldklet: Uzemeltetdsi Szerz6d6s
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BUDAPEST F6VAROS XVI. KERt]LETI ONKORMANYZAT

KI VONAT

a 2016. jrinius 22-€n (szerdin) a Budapest XVI. keriileti Polg6rmesteri Hivatal nagytermdben
(1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 18.) a Budapest F6v6ros XVI. kerUleti
0nkormrinyzat K6pvisel6-testiilete I l. sz6mt zdrt iil6sdn k6sziilt jegyz6kdnyvb6l.

2 Javaslat a REHAB-XVI. Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos

ddntdsek meghozatalAra
Eloteriesztri: Dr. Csomor Ervin alpolg6rmester

HATAROZAT:
2t7t2016. (vr.22.) Kt 1. Budapest F6vriros XVI. kerUleti Onkormanyzat K6pvisel6-

testiilete meg6llapitja, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoaat6 ds

Szolgdltat6 Nonprofit Korl6tolt Felel6ss€gii Trirsas6g (Cg.:

01-09-697529, szdkhely: l161 Budapest P6lya u. 48.,

kdpviseli: Sikl6si Attila) saj6t t6ke dsszege vesztesdg folyt6n
a Tdrsas6g jegyzetl t6ke dsszege al6 csdkkent, ennek ok6n

elhatiLrozza, hogy t<lkep6tl6si kdtelezetts6gdt 11.500 E Ft
p6tbefizet6ssel teljesfti. A p6tbefizetds forriisa az

Onkorm6nyzat 2016. 6vi ktilts6gvet6s6r6l sz.6l6 3712015.

(XII. 2l .) rendeletdnek 5. melldklet, 54. az Onkormfnyzat
riltalinos miikdd6si tartal6ka sora.

2. Budapest F6vriros XVI. kertileti Onkormiinyzat Kepvisel6-
testtilete felkdri a polg6rmestert ^ hatirozal kdzldsdre,

tov6bb6 a p6tbefizet6s Ssszegenek foly6sitrisara a REHAB-
XVI. Nonprofit Korl6tolt Felel<iss6gii Tiirsasdg az

eloterjeszt6s II. szimri halisozati javaslatlban foglalt alapit6

okirat m6dositas alairrisdt ktivet6en.

Hatarid<i:

Felel6s:

A hatArozat kiizlds6re: 2016. jrinius 30.

A p6tbefizet6s foly6sitesdra: Az alapit6 okirat
m6dositasrit k<ivet6 l5 napteri nap.

Kovdcs P6ter pol giiLrmester

(17 igen, 0 nem,0 tart6zkod6s)

kmf.

Kovrics P6ter sk.
polgdrmester

Ancsin Liszl6 sk
jcgzd

A kivonat hitel6iil:

,L s..l,"--b
dr. Sulcz And

Jegtzdi Kabine

/*@7"
c-\

;io/
a\\

-o- _)) /Budapest, 2016. j

NAPIREND:
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BUDAPEST NoVANOS XVI. TTNUIT,TI oNKORMANYZAT

KIVONAT

a 2016. jrinius 22-6n (szerdAn) a Birdapest XVI. kertlleti Polg6rmesteri Hivatal nagyerm6ben
(1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 18.) a Budapest F6vriros XVI. keriileti
Onkormrinyzat K6pvisel6+estiilete 1 1 sz{mt z{rt til6s6n kdsztilt jegyz6kdnyvb<il.

Javaslat a REHAB-XVI. Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos
ddntdsek meghozatal6ra
El6terieszt6: Dr. CsomorErvinalpolgrirmester

HATAROZAT:
21812016. (Vl.22.)Kt. I. Budapest F6v6ros XVI. kertileti Onkormrinyzat Kdpviselti-

testiilete tgy ddnt, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztatr5 6s

Szolg6ltat6 Nonprolit Korl6tolt Feleloss6gii Tarsas6g (Cg.:
0l-09-697529, sz6khely: l16l Budapest P6lya u. 48.,
kdpviseli: Sikl6si Attila) az el6terjesztds II. szamt halfuozati
javaslat elfogadris6t kdvet6en elcirill6 t6ketartal6k6t
14.811.000 Ft-ot 0sszegdt a negativ ercdmdnytartalCkba
vesztesdgrendezds c6lj6b6l filvezeti.

2. Budapest F6varos XVI. keriileti Onkormdnyzat K6pvisel6-
testiilete elhatirozza a REHAB-XVL Foglalkoaat6 6s

Szolg6ltat6 Nonprofit Korldtolt Felel6ssdgii Trtusas6g (Cg.:

01-09-697529, szdkhely: 1161 Budapest P6lya u. 48.,
k6pviseli: Sikl6si Attila) jelenlegi 138.300.000,- Ft
ttirzst6kdjdnek 1 0.000.000,- Ft-ra tdrtdn6 leszallitas6t.

3. A tdrzst6ke leszllliris oka a vesztesdgrendezds 6s

t<ikekivonris a Ptk. 3:302. $-a (1) bek. alapjd,n.

4. A tdrzst<ike lesz6llites eredmdnyek6nt az alapito
tdrzsbetdte 10.000.000,- Ft, azaz Trzmilli6 forint. A ttirzst6ke
leszillitris eredm6nyek6nt az alapit6 Onkormrinyzat
t6rzsbet6te Pdnzbeli betdtb6l 6ll.

5. A t6rzst6ke lesz6llitris megval6sul6s6t 6s c6gbir6sigi
bejegyzl,sit kdvet6en az alapito tulajdondba kertilnek az

alibbi ingatlanok, amelyek kor6bban a t6rsasiig vagyon6ba
tarlozlak:
Budapest XVI. keriilet belteriilet I 10542 hrsz-ri,
term6szetben Piilya utca 48. - B6la utca I sz. alatti ingatlan 6s

a Budapest XVI. keriilet beltertilet 109852 hrsz-ri,
termdszetben B6la utca 78. sz. alatti ingatlan

6. Az alapito okirat egydb rdszeiben v6ltozatlan tartalommal
hatiilyban marad.

2NAPIREND:



7. Budapest F<ivfuos XVI. ker0leti dnkorm6nyzat Kdpvisel6-

testtilete felkdri a REHAB-XVI. Foglalkoztat6 6s Szolgiiltat6

Nonprofi t Korldtolt Felel6ssdgti Tarsasilg iigyvezetojdt' hogy

a Poigriri Ttirvdnykdnyvr6l sz6l6 2013 dvi V' tdrv6ny 3:203

S "f"i:- a t6izst6ke lesz6llit6s6t elhataroz6 taggyiildsi

iutari^t meghozatalAt k6vett! harminc napon belUl a

k6pviselo+esttileti hatArozatr6l sz6l6 k<lzlem6ny a

ceibirOsrignak elektronikus riton ktildje meg, egyidejiileg

i#zkedjir a t6keleszillit6sr6l hozott d6nt6s C6gkiizldnyben

ttirt6n6 l6tszer egym6s utdni kbzzdt6tellrol, akk6nt, hogy a

kdt kdzzdtdtel ktizdtt legal6bb 30 napnak kell eltelnie' A

hirdetmdnyben fel kelt ttintetni a k6pvisel6-testiileti dcint6s

tartalmet.

8. Budapest F6varos XVI. kertileti Onkormrinyzat K6pvisel<i-

testiilete felkdri a polg6rmestert a hatirozat kdzl6s6re'

tov6bb6 a n-eHaS-iVi. Nonprofit Korldtolt Felel6ss6gli

Tarsas6g iigyvezet6j6t, hogy az 6ltala elok6szitett tarsas6gi

szerz.odZs ri6aositast terjessze el6 a Kepvisel6-testiiLlet 2016'

okt6ber 5-ei tildsdre.

Hatarid6: A hatarozat kdzl6s6re: 2016. jrinius 30'

Felel6s: KovdcsP6terpolg6rmester

(17 igen, 0 nem,0 tart6zkodas)

kmf.

Ancsin L:iszl6 sk.

iegtzd

Kovdcs P6ter sk
polgdrmester

A kivonat hitel6tiLl:

a" S-l---b
dr. Sulcz

Jegzdi Kabine
Budapest, 2016.

S??,

us

Q," \I)es
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AZ EGYSZEMEI-YTS KORLATOLT FELEL6SSI1GU TANSNSAC
ALAPIT6 OKIRATA

AIapit6 okirat

Alulirott alapit6, a Polgriri Tdrvdnyktinpr6l sz6l6 2013. 6vi V. ttirv6ny (,,Ptk.")
rendclkez6seinek megfelel6cn a ktivetkez6k szerint 6llapitja meg az al6bbi egyszem6lyes
korldtolt felel6ss6gii trirsasr{g alapit6 okiratft azzal, hogy az alapit6 a t{rsasdgot
rehabilit{ci6s foglalkoztat6si c6llal hozta I6tre, nem jtivedelemszerz6sre i16nyul6
gazdasrigi tev6kenys69 foly tatisira.t

1.1. A tiirsasdg cdgneve: REHAB - XVI. Foglalkoztat6 6s Szolgiltat6 Nonprofit
Korl6tolt Felel6ss6gii Trirsasdg
A trirsas6g rdviditett cdgneve: R-EHAB - XVI. Nonprofit Kft.

1 .2. A trirsasrig idegen nyelvti cdgneve: . .. . . . . . . .

A tdrsas6g idegen nyelvri rdviditett c6gneve

A tarsas6g sz6khelye egyben a kdzponti ilgyint6z6s helye is.

1.4. A tdrsasdg telephelye(i): 1161 Budapest, B6lau. 78.
1 161 Budapest, Krenedits Srindor u. 19.

I .5. A tarsasrig fi6ktelepe(i): .. . ...

I .6. A c6g e-mail el6rhet6s6ge: postmaster@rehabl6.t-online.hu

2. A trirsasrlg alapitrfja

Ndv
Szi.ilet6si hely 6s id6
Anyja sztilet6si neve
Lakcim: .....
Cdgn6v (n6v): Budapest F6vfros XVI. keriileti Onkormrinyzat
CdgSegyzekszAm (nyilv6ntartrisi szim): 0108208

Sz6khely: I 163 Budapest, Havashalom u. 43.

K6pviseletre jogosult neve: Kov6cs P6ter Polgdrmester
Anyja sztilet6si neve: Galambos Erzsdbet

Lakcim: I 163 Budapest, Ujk6b6nya u. 20.

3. A tdrsasrig tev6kenys6gi ktire(i)

3. 1. F6tev6kenys6g: 1814 Ktinyvktit6s, kapcsol6d6 szolgriltatds

3.2. Egy6b tev6kenys6gi k6r(6k):

I

1. A trirsasdg c6gneve, sz6khelye, telephelye(i), fi6ktelepe(i)

1.3. A t6rsasdg sz6khelye: ll6l Budapest, Pflya u.48.



1320 Textilszdvds
I 4l 2 Munkaruh6zat gy{rtAsa
141 3 Fels6ruh6zat gy6rt6sa (kiv6ve: munkaruhdzat)
477 9 Hasmiltcik bolti kiskereskedelem
1721 Papir csom agol6eszkdz gyirtAsa
17 22 H 

^artlsi, 
eg6szs6gtigyi papirterm6k gydrtAsa

1723 hodai papir6ru gydrt6sa
1729 Egydb papir-, kartontermdk gyArt6sa

1 812 Nyom6s (kivdve: napilap)
1 813 Nyomdai el6kdszit6 tevdkenys6g
2222 Mianyag csomagol6eszkd z gyd;rtasa

2229 Egy5b mnanyag termdk gy6rt6sa

3240 Jiltekgy{tt{s
4618 Egydb term6k tigynriki nagykereskedelme
4690 Vegyesterm6kkdni nagykereskedelem
47 62 Ujsig-, papirdru-kiskereskedelem
4178 Egy€b m6shova nem sorolt rij 6ru kiskereskedelme
4789 Egy€b 6ruk piaci kiskereskedelme
4791 Csomagk[1d6, intemetes kiskereskedclcm
4799 Egydb nem bolti, piaci kiskereskedelem
52 10 Rakt6roz6s, tarol6s
5811Kdnyvkiad6s
5814 Foly6irat, id6szaki kiadv6ny kiad6sa
5819 Egy6b kiad6i tev6kenysdg
6209 Egy 6b inform6ci6-technol6giai szolg6ltatAs
63 I 1 Adatfeldolgozasi szolg6ltat6s
6820 Sajet tulajdonri, b6relt ingatlan b6rbead6sa, iizemeltet6se
731 I Reklimiigyndki tev6kenys6g
7420 F,6nyk6p6szet
8 1 2 1 Altalanos 6piilettakaritis
8122 Egy6b 6prilet-, ipari takaritas
8129 Egy6b takaritas
821 I Osszetett adminisztrativ szolgriltat6s
8292 Csomagolas
8299 M6shova nem sorolt egydb kieg6szit6 iizleti szo1g61tat6s

8559 M6shova nem sorolt egy6b oktatas
8810 Id6sek, fogyat6kosok szocidlis eli6trlsa bentlakds n6lktil
8899 M6shova nem sorolt egy6b szocirilis ell6tas bentlak5s n6lkiil
9529 Egydb szemdlyi-, hlztartAsi cikk j avitrisa

4. A tirsasig mffktid6s6nek id6tartama

A ta$asAg id6tartama hatir o zatlNr.

5. A tdrsasrflg tiirzst6k6jc

5.1. A trirsas6g t6rzst6k6je 10.000.000,- Ft, azaz Tizrnilli6 forint, amely teljes eg6sz6ben

pdnzbeli bet6tb6l rill.
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A pdnzbeli hozzajardis a Tfusasdg szdmlavezetl bankj6ba befizetdsre kertllt.

5.2. Ha a pdnzbeli vagyoni hozziilflrulAs szolg6ltatdsa kdr6ben a 6. pont lehet6s6get ad arra,
hogy a c6gbejegyz6si k6relem benyrljt6s6ig a tag a pdnzbetdtj6nek fel6ndl kisebb
dsszeget fizessen meg, vagy a c€gbejegyz|si kdrelem benytjtdsdig be nem fizetett
pdnzbeli vagyoni betdtjdt a tag egy 6ven trili hatririd6ig szolg6ltassa, a t6rsas6g
mindaddig nem fizet osztal6kot a tagnak, amig a ki nem fizetett 6s a tag tdrzsbetdt6re az
osztal6kfizet6s szabilyai szerint elszdmolt nyeresdg a tag 6ltal teljesitett p6nzbeli
vagyori hozzijArul6ssal egyiitt el nem 6ri a tdrzst6ke m6rtdk6t. A tag a mdg nem
teljesitett pdnzbeli vagyoni hozzAjiral sa dsszegdnek erejdig helyt6ll a tarsas6g
larlozesailrt.

5.3. A t6rzst6ke
bejelenteni.

teljesit6s6nek megtdrtdntdt az tigyvezet6 kdteles a c6gbir6s6gnak

5.4 A taggy&ld.si jogokat, alapit6i jogokat gyakorl6 Budapest F6v6ros XVL kerillet
Onkormrinyzata jogosult a vesztesdgek t'edezds6re p6tbetizetdsi kdtelezetts6get eloirni.
A p6tbefizet6si kdtelezettsdg teljesitdse sor6n a legmagasabb dsszeg, amelynek
bcfizctisirc az alapit6 (a tag) kdtclczhct6, 15.000.000 Ft azaz Tizendtmilli6 forint. A
p6tbefizetdsi k6telezettsdg teljesit6se sorin az alapit6i jogokat gyakorl6 dltal
meghatarozott dsszeget a trirsasdg p6nnrt6zetn6l vezetetl szianl|jrira 6tutal6ssal kell
teljesiteni. A p6tbefizet6si kdtelezetts6g dvente ket alkalommal 6llapithat6 meg. A
p6tbefizet6s teljesit6s6nek iitemezdse: a p6tbefizet6st az enol sz6l,6 ddnt6st kdvet6 30
napon belfll kell teljesiteni. A p6tbefizet6s a tag tdrzsbet6tjdt nem ndveli. A vesztes6g
p6tlis6hoz nem sztiks6ges p6tbefizet6seket, a visszafizet6s id6pontj6ban a

tagSegyz€kben szerepl6 tagok r6sz6re vissza kell fizetni legk6s6bb a p6tbefizet6s

visszafizetds6r6l sz6l6 ddnt6st k6vet6 40 napon beltil, 6tutal6ssal a tag plnzrnt€zetndl
vezetett szirri|jira.

6. A tag tiirzsbet6tje

N6v (C6gn6v): Budapest f,'6viros XVL keriileti 6nkorm6nyzat
A trirzsbet6t 6sszege: 10.000.000,- Ft
A tt rzsbetdt 6ss zet5tele:
a) K6szpdnz 1 0.000.000,- Ft
b) Nem p6nzbeli hozzljarul6s: 0,- Ft

A bejegyzdsi kdrelem c6gbir6s6ghoz t6rt6n6 benyrijtdsaig a nem p6nzbeli vagyoni
hozzAJ{rule$ leljes eg6sz6ben a tiirsas6g rendelkez6s6re kell bocs6tani.

7. Az iizletr6szek 6truhriz6sa, felosztrisa

7 .1. Az iizlel:.lsz a tdrzsbetdthez kapcsol6d6 tags6gi jogok 6s k<itelezettsdgek d,sszess6ge. Az
iidetrdsz a Tdrsas6g nyilvrintart6sba v6tel6vel keletkezik. Az iizlelu€sz m6rt6ke a tagok
torzsbetdtjdhez igazodik. Azonos m6rt6kti tizletrdszhez azonos tagsigi jogok fiizcldnek.

7.2. Az l)zletresil klviilell6 szemdlyre akkor lehet fltruh{zttt, ha a tag a tdrzsbetdt6t teljes
nr6rt6kben szolgiiltatta. kiv6ve, ha uz {lruhiufusta az6rt keriil sor, rnert a vagyotri
hozz6jitrulls, illetve a p6tbefizetds teljesitds6nek elmulaszt6sa vagy kizitrAs miatt a tag
tags6gi viszonya megszilnt.
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7.4. A tag hal6la eset6n drdkcise, ajogi szemdly tag 6talakul6sa, egyesiil6se, szdtv6l6sa vagy
jogszabrily alaplln az tzletr6sze tekintetdben bekdvetkezett jogut6dlesa eset6n a jogut6d

- az 6r6k6si min6sdg vagy a jogut6dl6s igazollsa mellett - kdrheti az igyvezetot6l a

tagSegy zdkbe va16 bej egyzdsdt.

'l .5. Az izletr5sz

a) iltth{zAs;
b) a jogi szemdly tag sz6.htitl6sa folytfu az iiz)etrdsze tekintetdben bekdvetkezett

jogut6dlds;
c) 6rdkl6s;
d) a h6zastrirsi k6zds vagyon megosztAsa;

e) nj jogosult hiriny6ban a tagjogut6d ndlkiili megsziin6se

esetdn oszthat6 fel

Az iizletr6sz felo szl siltoz az Alapit6 hozzitlitnlisa sziiks6ges.

7.6. Az iizletr6sz m6rt6ke a bchzetett tdrzsbetdtnek megfelel6en: Budapest F6vdros XVI.
keriileti Onkorminyzat az inletrfiszek 100 7o-6nak tulajdonosa.

8. A nyeres6g felosztrisa

9. Az alapit6i hatflrozat

9.1, A taggyill6s hatriskdrdbe tartoz6 k6rddsekben az alap{t6 hathrozatlal dtjnt, 6s enol u
iigyvezet6(ke)t ir6sban drtesiti.

9.2. Az alapit6 kizir6lagos hatdskdr6be tartoznali mindazok a kdrd6sck, amelyeket a t6rvdny a
taggyril6s kizir6lagos hatiiskdr6be utal.

I0. Az iigyvczet6

10.1. A tirsas6g igyvezetlje:
Ndv: Sikl6si Attila
Sziilet6si id6: 1972.12.05.
Anyja sziiletdsi neve: Hegedris M6ria
Lakcim: 1164 Budapest, Fels6malom u. 12.

Az tlgyvezetSi megblzat6s hatfrozatlan idt-rre sz6l.
A megbizatds kezd6 id<ipontja: 2015.07.01.

7.3. A jogosultak szem6ly6nek megv6[toz6s6t 6s annak id6pontj6t a tagjegyzdkbe val6

bejegyzds c6lj6b5l az izletrd,sz megszerz6je a szerzlstol szamitotl nyolc napon beliil
k<;ieies bejelenteni a Tdrsas6gnak. A bejelentdst kdzokiratban vagy teljes bizonyit6

erejli mag6nokiratban kell megtenni, 6s melldkelni kell hozzd az Uzletresz'6;lruh zisi
szerz6d€st. A bejelent6sben nyilatkomi kell a megszerzds t6ny6n kiviil arr6l is, hogy az

tzlet;rdsz megszerzoje a tarsas6gi szerz6d6s rendelkez6seit magira ndzve kdtelez6nek

ismeri el.

8. 1. A tevdkenysdgb6l szitrmaz6 nyeres6g nem oszthat6 fel, az alapit6 r6sz6re osztaldk nem
fizethet6.
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10.2. A vezeti5 tisztsdgvisel6 a t6rsas6g ilgyvezetdsdt megbizdsi jogviszonyban lAtja el.

11. Cfigvezetfl

I 1 . l. A tarsas6gnAl cdgvezeto kinevezds6re nem keriil sor.

12. C6gieryz6s

12.l . Az 5nill6 c6gjegyz6sre jogosultak:
N6v: Sikkisi Attila

13. Feliiryel6bizottsrig

13.1. A tarsasegndl feltigyel6bizotts6g vdlasztasara sor keriil. A trirsas6gn6l nem tigyddnt6
feliigyel6bizotts69 miikddik.

13.2. A feliigyel<lbizotts6g tagjai:
Antal6czy Csaba B6la
anyja sztilet6si neve: Baliizs Agnes
lak6helye: I165 Budapest Nyilvessz6 u. 36.
A megbizatris hatfrozott id6re sz6l.
A megbizatds kezd6 id6pontja: 2015.01 .01 .

A megbizatiis lejlrta:. 2019.12.31 .

Zdnkai P6tern6
anyja sztilet6si neve: Siiri Gabriella
lak6helye: I l6l Budapest, Kdrvasritsor 29. 2/10.
A megbizal6s hatirozoft id6re sz6l.
A megbizat6s kezd6 id6pontja: 2015.01.01.
A megbizat6s lej5;ru: 2019.12.31.

Vajda Zoltrin Tamds
Anyja sztiletdsi neve: Vdftes Eva
Lakcim: 1161 Budapest, Hrirsfavir6g u. 47.

A megbizatas httflrozott iddre sz6l.
A megbizatas kezd6 id<ipontja: 20i5.01.01.
A megbizat6s lejhrta: 2019.12.31.

A Feltigyel<l Bizotts6gi tag azij feltigyel6 bizottsigi megbizat6s elfogadds6t6l szdmitou
15 napon beliil azokat a tarsas6gokat, ahol mrir felUgyel6 bizottsdgi tag, inisban
tdj6koztotni kdteles.

A Feltigyel6 Bizottsdg testtiletkdnt jAr el. A Feliigyel6 Bizottsig tagjai sorrib6l vdlasa
elndkdt. A Feliigyel6 Bizotts6g hatrirozatk6pes, ha a tagjainak k6tharmada, de legal6bb

harom tag jelen var, hatarozalit ajelenl6v6k egyszerii sz6tdbbs6 gdvel hozza.

A Feliigyel<i Bizottsdg tagiai szemdlyesen kdtelesek eljri,rni, k6pviseletnek nincs helye.

A Feliigyel6 Bizottsiig tagj6t e min6s6gdben az Alapit6, illetve a Tarsas6g munk6ltat6ja
nem utasithatja. A feltigyelobizottseg tagiai a tarsas6g legfobb szerve iil6s6n

tanicskozlsi joggal vchctnck rdszt.
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A Feltlgyel6 Bizotts6g az :digyrerldjlt maga Allapitja meg, amelyet a gazdasSgi t6rsas6g

Alapit6ja hagy j6v6.

A Feliigyel6 Bizottsrig til6seit az eln6k hivja 6ssze 6s vezeti. Az iilds 6sszehiv6s6t - az

ok 6s i'c6l megjel<il6s6vel a Feltigyel6 Bizotts6g b6rmely tagia ir6sban kdrheti az

elnrjkt6l, aki a ktrelem k6zhezvdtel6l6l szamitott 8 napon belijl kdteles intdzkedni a

Feliigyelri Bizotts6g til6s6nek 30 napon beliili id6pontra t6rt6n6 6sszehiv6s6t6l. Ha az

elncik a k6relemnek nem tesz eleget, a tag magajogosult az ti16s dsszehiv6sira.

Ha a feltigyel<lbizotts6g tagiainak szirna az alapit6 okiratban meghatarozott l'tszim aI6

csdkken, vagy nincs, aki az til6s6t dsszehivja, a gazdas'gi tarsas6g iigyvezet6se a

Feliigyel6 Bizotts6g rendeltet6sszeni mijkdd6s6nek helyrerillit6sa 6rdek6ben kciteles

osszehivni a trirsasiig legf6bb szerv6nek til6sdt, melynek jogait az Alapit6 gyakorolja'

A feliigyel<ibizottsag egyes ellen6rz6si feladatok elvdgz6sdvel brirmely tagi6t

megbizhatja, illetve az ellen6rz6st 6lland6 jelleggel is megoszthatja tagjai krizcitt.

Ha a feliigyel6bizotts6g megit6l6se szerint az igyvezet6s tevdkenysdge jo gszab|lyba, az

alapit6 oiiratba, illetve az alapit6i hatarozatokba iitkdzik, vagy egy6bk6nt sdrti a

gazdas gi tdrsas6g, illetve az Alapit6 drdekeit, tfij'lkoztatja az Alapit6t, ds javaslatot tesz

az alapit6i hatiiro zat alapjbul szolg6l6 k6rdds megt6rgyakisrira.

A feliigyel6bizotts6gi tagok megbizat6sanak id6tartama elt6rhet att6l az id6tartamt6l,

amelyre vonatk oz6an a gazdas gi trirsas6g legfbbb szerve a vezet6 tiszts6gvisel6t

megvdlasztotta.

A feliigyel6bizotts6gi tagok - a Ptk. k6zds k6rokozisra vonatkoz6 szabilyai szerint -

korlatlanul 6s egyetemlegesen felelnek a gazdas gi tarsas6ggal szemben a trlrsas6gnak

az ellen6rz6si kdtelezetts6gtik megszegCsivel okozott krirok6rt

14. Alland6kiinywizsgdl6
A tarsas6g 6lland6 kdnyvvi zsg6l6ja:
Ndv: Kirdly Zsuzsanna
Anyja sziilet6si neve: Gacsiilyi Borbdla
T,akcim: I 102 Budapest, K6rdsi Csoma Sandor rit 2. 1/1 1.

Kamarai nyilvdnt arthsi szlma: 007264
A megbizatiis kezdS id6pontja: 2013.12.27.
A megbizatris lejrirta: 2017.05.31.

15. A t6rsas6g megsziin6se

A tarsasrig jogut6d ndlktiti megsziin6se eset6ben a hitelez<ik kiel6gitdse utiin fennmarad6

vagyon az alapit6t illeti meg.

16. Egy6brendelkez6sek

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a tarsas6got kdtelezi ana, hogy kcizlem6nl't tegyen

kSzz€, a titsasig e kdtelezetts6g6nek a C6gktizltinyben tesz eleget.
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16.2. A1elen tdrsashgi szerz6d6sben nem szabdlyozott k6rd6sekben a Ptk. rendelkez6seit kell
alkalmazni.

Jelen alapit6 okiratot - annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se ut6n - mint az Alapill Onkorm6nyzat
ddntisi jogkrirdt is hatdskririt bir6 KCpviscl6 tcsttilcti 218/2016. (V1,22') Kt. szdrnt
hatdrozal, valamint a helyi cinkormfnyzatok6l sz6l6 1990. 6vi LXV. ttirvdny 9. $. (1)
bekezddse alapjdn irja al6 a polgrirmester.

Az alapitS al{irasa:

Budapest F6v{ros XVI. keriileti
Kov6cs P6ter Polgrirm es

Ellenjegyezte / kdzokiratba foglalta:
dr. Jakab Janos iigyv6d (1165 Budapest, Veres Pdter fit 105-107.11113.)

Budapest, 2017. januar 10.
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Megrillapodris ingatlan tu laj donjog:l na k
ttirzst6ke lesz6llitds ftj:in tt rt6n6 6truh6z6s616l

amely letrej tin egyrdszrril a

REHAB - XVI. Foglalkoztat6 6s Szolg6ltat6 Nonprofit Korl{tolt Felel6ss6gii
Tirsasdg (1161 Budapest P6lya u. 48., KSH: 12666937-1814-572-01, ad6szim:
12666937-2-42, kdpviseli Sikl6si Attila iigyvezeto), mint Kft., miisrdszr<il
Budapest F6viros XVI. keriileti Onkorm6nyzat (1163 Budapest Havashalom u.
43., KSH: 15735791-8411-321-01, ad6sziim: 15735791-2-42, kdpviseli Koviics Pdter
polgermester), mint Onkormdnyzat tulajdonjogot szerz6 kdzott az alulirott napon es
helyen az aliibbi feltetelek szerint:

l. A Kft. tulajdoniit kdpezik az allbbi ingatlanok:
- a Budapest XVI. keriilet belteriilet 110542 hrsz-ri ingatlan lll r€sze,

amely termeszetben I l6l Budapest, Piilya u. 48. - Bdla u. I . sziim ingatlan.
- a Budapest XVI. keriilet belteriilet 109852 hrsz-rl ingatlan 1/l resze,

amely termdszetben I l6l Budapest, Bdla u. 78. sz6m ingatlan.

2. Tulajdonjogot szerz6 Onkormiinyzat Kdpviseki-testiilete 21812016. (VI.22.) Kt
sz. hatdrozatAval akkdnt dOntdtt, hogy a Kft. tdrzst<ikdj6t leszrillitja ds ezen
tcirzst<ike lesz6llitiis kdvetkeadben az l. pontban megjekilt ingatlanok az
Onkormrinyzat tulajdondba keriilnek 6t. Ezen hatdrozat alapjiln a Kft. trirzstrike
lesz6llitdsa vdgrehajt6sra keriilt ds azt a F6varosi Trirvdnyszdk Cdgbir6s6g 0l-
09 -697 529 I 86. sz. vdgzdsdvel j 6vdhagyta ds a cdgj egyzdkbe bej egyezte.

3. A Kft. a jelen okirat a16ir6sdval felt6tleniil 6s visszavonhatatla n ul
hozzljilrul a tulajdonszerz<i Onkorm6nyzat tulajdonjogrinak bejegyz6s6hez
a Budapest XVI. ker. belteriilet 110542 hrsz-ri az 109852 hrsz-ri ingatlanok
l/l r6sze vonatkoz6siban 6truhizis (tiirzst6ke leszfllitris) jogcim6n.

REHAB - XVI. Nonprofit Kft.
kdpv.: Siklosi Attila tigyvezetri

Ellenjegyzem:
Dr. Jakab J6nos tigyvdd
Budapest, .

Budapest F6v6ros XVI. ker. Onkorminyzat
kdpv.: Kov6cs Pdter Polgiinnester

4. Felek r0gzitik, hogy a Budapest XVI. ker. beltertilet 109852 hrsz-ri ingaltan per-

, teher- ds igdnymentes, a 110542 hrsz-ri ingatlan tulajdoni lapj6ra vezetdkjog
kertilt bejegyzesre az ELMU Helozati Kft. javdra, tovribb6 szolgalmi jog a

I10525 ds I10526 hrsz-ri ingatlanok javrira, toviibbii jelz6logjog 17.892.000,- Ft
erejdig a Nemzeti Rehabilit6ci6s es Szocirilis Hivatal jav6ra, mely terhek
tovdbbra is fennmaradnak. az Onkormrinyzat tulaj donszerzesdre ezen terhek
vdltozatlan fennrilLisa mellett keriil sor.



5. A Kft. kijelenti, hogy belftilddn bejegyzett gazdasilgi t6rsas6g, szerzoddsk<itdsi
kdpessdge korl6tozva nincsen. A tulajdonjogot szerzo Onkormdnyzat kijelenti.
hogy az Ow. hatrilya al6 tartozo rinkormiinyzat, szerz<iddskritdsi kdpessdge
korl6tozva nincsen.

6. Jelen szerz6ddsben nem szabiilyozott kdrddsekben a Ptk. rendelkezdsei az
ir6nyad6k.

7. Felek a szerzoddst elolvast6k. azt megdrtettdk ds azt mint akaratukkal
mindenben megegyezot jov6hagy6lag akiirjdk ds azt egvben tigyv€di
tdnyvrizlatnak is el fogadj dk.

8. Felek jelen szerz6dds ellenjegyzdsdvel es Fdldhivatali kdpviseletiikkel Dr.
Jakab J6nos (1165 Budapest, Veres Pdter rit 105-107. I/l13.) iigyvddet bizzAk
meg.

Budapest,20l7.

REHAB - XVI. Nonprofit Kft.
kdpv.: Sikl6si Attila iigyvezeto

Ellenjegyzem:
Dr. Jakab Jdnos Ugyvdd
Budapest, .

Budapest F6vSros XVI. ker. OnkormSnyzat
kdpv. : Koviics Pdter Polgiirmester
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tlznurlrrrrsr szanz6uris

mely letrej <itt egyrdsz-rol
Budapcst Fijv{ros XVI. l<criilcti 0nkornrAnyznt
cfm: I163 Lludapest, I-lavashalonr u. 43

ad6sz6ma: 15735791-2-42
bankszlrnlasz6rna: I I 784009- I 55 I 6006
statisaikaisz6mjel: 15735791-8411-321-01
kdpviseli: Kovdcs Pdter polgdrmester
mint: tulajdonos is onkormiinyzat
a tovibbiakban: Tulajdonos

m6srdszr6l a

REHAB-XVI. Foglalkoztat6 6s Szolgdltatri Korldtolt Fclcl6ss6gii Tf rsasAg
szdkhelye: I 16l Budapest, P6lya u.48.
C€glegyz€sszlm: 0l-09-697529
ad6sz6m: 12666937-2-42
KSH sz6m: 12666937-1814-113-01
kdpviseli: Sikl6si Attila.iigyvezet6
mint: Fenntart6 ds Uzemeltet6
a tovdbbiakban: iizcmeltet6

kdzott az alulirott napon 6s helyen, az al6bbi tartalommal

Eliizm6nvek

A Kdpvisel6-testtlet 225/2015. (Y1.24.) hatarczat6ban ddntdtt a jelen iizemeltet6si szerz6dis
j6v6hagyris616l.

I. A szerz6d6s t{rgya:

I.l. Tulajdonos tulajdon6t k6pezi a Budapest XVI. kertilet Krenedits S6ndor u. 19. szam

alatt talilhat6, 109853 hrsz-ri ingatlan, a tov6bbiakban Ingatlan. Tulajdonos az Ingatlant

ellendrtik nelkiil, a jelen szeri6ddsben szabrilyozott felt6telek mellett az Uzemeltet<i

iizemetetds6be adja.
1.2. Tekintettel arra, hogy Uzemeltet6 mdr az Ingatlan birtokeban van, 6s ismeri annak

miiszaki iillapot6t, etadas-6tveteli elj6rdsra nem keriil sor, de a Felek a tulajdonos tulajdondt

k6pez<i 6s hasznositiisra 6tengedett alkot6rdszek, tartoz6kok ing6s6gok vonatkozis6ban lelt6rt

kdszitenek.

ILA szerz6d6s hat6lya:

II.1. Jelen szerz6d6s 20l5.jrilius 01. napj6t6l 5 6v hatarozott id6re, 2020. jtnius 30. napj6ig

j6n t6tre.

IIII. Aztzemeltet jogai 6s ktitelezetts6gei:

m.l. Ijzemeltet6 kdteles az Ingatlan tertilet6n l6v6 l6tesitmdnyeket teljes feleltiss6ggel ds

hatask<irret m{kddterni a Tulajdonos drdekinek ds cdlkitiiz6seinek teljes ktini k6pviseletdvel,
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1ll,l2. Az Uzemelteto kdteles tiimi, hogy a Tulaj donos, illetve a szakhat6srigok a
rendeltetisszerii haszn6latot a helyszinen ellen6rizze.
A Tulajdonos az ellen6rz6s id6pontjar6l annak megkezd6se el5tt legaliibb 5 nappal irdsban
6rtesiti az Uzemeltet6t, egyfttal tdjdkozt alja az ellen6rz€st v6gz6 szem6lyekrcil, valamint az
ellenorzis tfugy6r6l, cdljrir6l. Az ellenorzdst vCgzd szemdlyeket a Tulajdonos mindig az
ellen6rizend6 feladat szempontjrib6l megfelelo szakdrtelemmel rendelkez<i szemilyek,
tovdbbii a Gazdasrigi 6s P6nziigyi Bizottsdg taglai kOzUl jelcili ki.

III.l3. Az ingatlanon tal6lhat6 kdzUzemekre a kdztizemi szolgAltat6kkal a fogyaszt6i
szerzod€sl az lJzemellro|6 kriti meg. A kdztizemek feld a fogyaszt6i bejelentkezdsi
kdtelezettsdge ds annak kdlts6gei az Uzemeltetrit terhelik. A fogyaszt6i szerzridisek egy
m6solati pdld6ny itt az tJzemeltet6nek az Onkormdnyzat rdszdre 30 napon beliil be kell
csatolni.

III.l4. Uzemelteto ^ szerzbdes id6tartama alatt haladdktalanul kdteles tdj6koztatni a
Tulajdonost:

a) ha ellene cs6d- vagy felsz6moliisi elj6rrls indult;
b) ha v6gelsz6molasi eljar6s kezdem6nyez6s6re, vagy a jogut6d n6lkuli

megsztintetdsre irinlul6 bir6s6gi vagy hat6s6gi int6zkeddsre keriilt sor;
c) ha 3 h6napnril rdgebben lqfut k}ztartozitsa var, ds annak megfizetds6re nem

kapott halasztast;
d) ha ellene vdgrehajtasi eljar6s indult;
e) ha mrikdddsi, szakhat6s6gi engedilye lej6rt, vagy bevont6k;
f) mindazokr6l a vriltoz6sok6l, amelyekkel kapcsolatos t6j6koztatiisi

kdtelezettsdget jogszabdly vagy a jelen szerz6dds el6irja.

IV. A Tulajdonos jogai 6s kiitelezetts6gei:

IV. l. A Tulajdonos gyakorolja a tulajdonosi jogokat, 6s viseli azon kdtelezettsigeket, mely
jelen szerzod6s alapjdn nem az Uzemeltettit terheli.

IV.2. Tulajdonos jogosult a szerzdd€s tartalm6val <isszefiigg6sben az lngatlan, valamint az

azon taLilhat6 felepitmdnyek iizemeltetdsdt, 6llapot6t, a beruh6z6sok, munk6latok

kivitelezesdt ellen6rizni, 6s eszrev6teleit, kifogasait ir6sban megenni.

IV.3. Jelen szerzodls aldirds6val a Tulajdonos k6pvisel6je teljes ktirfi felhatalmazist ad a
mrikdd6s 6s az tizemeltet6s vonatkozris6ban az Uzemeltetci iigyvezetSjdnek az Ingatlannal

kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorkis iLra, az ingatlanokkal kapcsolatos jognyilatkozatok

megtdteldre.

V. A szerz6d6s megszfin6se:

V.1. Tulajdonos jogosult ajelen szerz6ddst rendkiviili felmonddssal azonnali hatrillyal

megsztintetni, ameruryiben :

J

ilI.10. Az Uzemeltet<i tudomiisul veszi, hogy az ingatlanokat senrmilycn lbrnlltran nenr
terhelheti meg.

III.ll. Az Ingatlan teriilet6nek a tisztiin tartiisa, s a keletkezett szemCt clliivolitlisa az
Uzemeltet6 feladata.



VII.2.A j,olcrr szcr zrjrldsL.rgr r rrcrrr szaLllyuzutt L4rJ6sckUcrr a Pulgdri TUrv,itrykUnyv, a

mindenkor hat6lyos jogszabdlyok, valaminl az Onkormdnyzat mindenkor hat6lyos
rendeleteinek rendelkezCsei az irdnyad6k.

A jelen 5 sz6mozott oldalb6l A116 szerzdddst a Felek kdlcs6ntisen dtolvast6k, ds azt mint

szerz6disi akaratukkal mindenben megegyez6t, j6vAhagy6lag aldirjd{<.

Budapest, 20 I 5. jriniusl.Ji

-.1i1 n t
:,'v/l .- ,,r. i\ /,,t

'-'/ )'t'' r-

Budapest, 2015. jtnius 25.
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Kovdes l'6tcr
- Budapest F6vdros

Sikl6si Attila iigyvezet6
REHAB.XVI. Kft.

Uzemeltet6

A szerz6d6st ellenj egyzem:

. kertileti 6nkormCnyzat
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dr. Jakab Jtinos iigyv6d
(1 165 Budapest, Veres Pdter rit l0P{ t 67. ,, , r.,
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