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Közfeladat ellátásához kapcsolódó használati megállapodás
amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: Budapest V. kerület,
Városház utca 9-11. sz., törzsszám: 735638, adószám: 15735636-2-41, KSH: 1573565636-8411321-01, képviseli: Tarlós István főpolgármester), mint használatba adó (továbbiakban Használatba
adó),valamint
másrészről a Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (székhely: 1221
Budapest, Városház tér 11., törzskönyvi azonosító szám: 735858, adószám 15735856-2-43, KSH
szám 15735856-8411-321-01, képviseli: Karsay Ferenc polgármester), mint Használatba vevő
(továbbiakban: Használatba vevő);
a továbbiakban Használatba adó és Használatba vevők együttesen: Felek)
között, a Fővárosi Közgyűlés ………./2019.(…………) számú és Budafok-Tétény Budapest XXII.
kerületi Önkormányzat képviselőtestületének ……./2019 (……..) számú jóváhagyó határozata
alapján az alábbi feltételekkel.
I. Előzmény
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 23.§ (5) bekezdésének 1. és 17. pontja alapján kerületi önkormányzat feladatai közé
tartozik különösen a közterek, parkok kelzelése, fejlesztése és üzemeltetése, valamint a
kerületi sport és szabadidősport támogatása, illetőleg az ifjúsági ügyek.
2. Használatba vevő közfeladat-ellátáshoz szükséges terület biztosítása érdekében
kérelemmmel fordult Használatba adóhoz, annak kizárólagos tulajdonában lévő, 221425/1
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 1221 Budapest, Alkotmány utca 1-5. szám
alatt található 35.886 m2 területű ingatlanból a Panoráma utca és Jósika utca által határolt
részen 415 m² nagyságú terület használatba vétele tárgyában, abból a célból, hogy azon
játszóteret alakítson ki és ellássa annak üzemeltetési feladatait.
3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13)
bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság
közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra
biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható.
II. A Megállapodás célja
1. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás célja Használatba vevő Mötv. 23.§ (5) bekezdés
1. és 17. pontjában rögzített helyi önkormányzati közfeladat-ellátásának elősegítése, az
ahhoz szükséges tárgyi feltételek biztosításával, így a jelen Megállapodás tárgyát képező
ingatlan ingyenes használatba adásával.
2. Az Ingatlan ingyenes használatba adásával a Fővárosi Önkormányzat a fentiekben
nevesített önkormányzati közfeladatok ellátásában való együttműködés révén elősegíti az
önkormányzati közfeladatok maradéktalan megvalósulását, egyben támogatja a
Használatba vevő ez irányú tevékenységét, és azt, hogy a kérelmezett Ingatlanrészen
játszóteret alakítson ki.

III. Megállapodás tárgya
1. Használatba adó az Mötv. 23.§ (5) bekezdés 1. és 17. pontjában rögzített, helyi
önkormányzat által ellátandó közfeladat elősegítése céljából, a közfeladat Használatba vevő
általi ellátása idejéig ingyenesen használatba adja a kizárólagos tulajdonában lévő, 221425/1
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest XXII. kerület, Alkotmány utca 1-5.
szám alatt található 35.886 m2 területű ingatlanból a Panoráma utca és Jósika utca által
határolt részen 415 m² nagyságú területet (a továbbiakban: Ingatlanrész), megtekintett és
megismert állapotban.
2. Használatba vevő kifejezetten az I. és a II. fejezetben megjelölt célból használatba veszi az
Ingatlanrészt.
3. Tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 14.§ (1)
bekezdésében foglalt feltételek nem állnak fenn, az Ingatlanrész ingyenes használatba
adása során adófizetési kötelezettség nem keletkezik.
4. Használatba vevő tudomással bír arról, hogy az Ingatlan a Soós István Borászati
Szakközépiskola (a továbbiakban: Intézmény) vagyonkezelésében áll, ezért az Ingatlanrész
tekintetében a Vagyonkezelési szerződést módosítani szükséges. Jelen Megállapodás
hatálybalépésének feltétele az Intézményt illető vagyonkezelői jog módosított arányának
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése.
IV. Az Ingatlan birtokának átruházása
Használatba vevő kijelenti, hogy az Ingatlanrészt megtekintett és megvizsgált állapotban veszi
birtokba. Felek megállapodnak, hogy a birtokbaadásról jegyzőkönyvet vesznek fel. Felek rögzítik,
hogy az Ingatlanrész birtokba adására a jelen megállapodás hatálybalépésétől számított 30 napon
belül kerül sor.
V. Tulajdonosi hozzájárulás
Használatba adó a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (2) bekezdés a)
pontja alapján tulajdonosi hozzájárulást ad ahhoz, hogy Használatba vevő a megállapodáshoz 1.
számú melléletként csatolt műszaki dokumentációban foglalt játszótér kialakítási munkákat
megvalósítsa, az alábbi feltételek és kikötések egyidejű rögzítése mellett:
a) a kialakítási munkálatok elvégzése és a megvalósult játszótér fenntartása és üzemeltetése
a Fővárosi Önkormányzat számára semmilyen pénzügyi vagy egyéb kötelezettséggel nem
járhat;
b) Használatba vevő jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy a játszótér
kialakítása nem építési engedély köteles tevékenység, azt megfelelőségi igazolással –
vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal –
rendelkező szerkezetekkel, műtárgyakkal valósítja meg;
c) Használatba vevő a kialakítási munkák megvalósítása tekintetében ellentételezési,
megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet, a megállapodás megszűnése esetén
az eredeti állapot helyreállítására köteles;
d) a kialakítási munkálatok eredményeként létrejövő játszótér kapcsán felmerülő esetleges
adó és egyéb költség teher a Fővárosi Önkormányzatot nem terhelheti;
e) a tulajdonosi hozzájárulás megadása a Fővárosi Önkormányzat számára a jelenlegi
tulajdonviszonyokban változást nem eredményezhet;
f) a megvalósult játszótér kialakítás eredménye nem épül be az ingatlanba, nem osztja annak
jogi sorsát, a megállapodás megszűnése esetén Használatba vevő köteles az ingatlanrészt
kiüríteni és az eredet állapotot helyreállítani;

2/6

g) Használatba vevő a munkákat saját felelősségére, kockázat- és kárveszély viselésével
valósítja meg, a Fővárosi Önkormányzatot nem terheli semmilyen felelősség, kötelezettség
ezzel kapcsolatban.
VI. Felek jogai és kötelezettségei
1. Használatba vevő kijelenti, hogy az Ingatlanrész jelen megállapodás szerinti használatba
adására a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. §
(10) és (13) bekezdéseiben foglaltak alapján jelen megállapodás I. és II. fejezetében
szereplő közfeladat ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra
biztosítása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben kerül sor.
2. Használatba vevő az Nvtv. 11.§ (11) bekezdése alapján vállalja, hogy jelen
megállapodásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt beszámolási,
nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesítik, az átengedett nemzeti vagyont
a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott
hasznosítási célnak megfelelően használja, valamint az Ingatlanrész hasznosításban - vele
közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag
természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
3. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy, az Ingatlanrészt harmadik személynek sem
egészben sem részben albérletbe vagy más jogcímen használatba nem adhatja. Ennek
megszegése esetén Használatba adó jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal
felmondani.
4. Használatba vevő köteles az Ingatlanrészt annak birtokbavételét követően jelen
megállapodás hatálya alatt rendeltetésszerűen használni, Használatba adóval és harmadik
személlyel szemben köteles viselni az Ingatlanrész használatával, fenntartásával, az
Ingatlanrészen az I. és II. fejezetben foglaltak szerint megvalósított közfeladat ellátásával
összefüggésében felmerülő valamennyi költséget. Használatba vevő felelős minden olyan
kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.
5. Használatba vevő az Ingatlanrészt zálogul, biztosítékul nem adhatja, illetve egyéb módon
sem terhelheti meg, bármilyen ilyen jellegű cselekmény, vagy megállapodás a Használatba
adóval szemben hatálytalan.
6. Felek rögzítik, hogy Használatba adó a Használatba vevő szükségtelen zavarása nélkül jogosult ellenőrizni az Ingatlanrész állapotát, valamint azt, hogy Használatba vevő az
Ingatlanrészt a jelen megállapodás rendelkezéseinek megfelelően használja-e.
Használatba vevő az ellenőrzés során köteles a Használatba adóval mindenben
együttműködni. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy a rendeltetésellenes, illetőleg a
jelen megállapodással ellentétes használat esetén Használatba adónak jogában áll a
megállapodást azonnali hatállyal felmondani, azzal, hogy a Használatba vevő köteles
megtéríteni mindazt a kárt, amely a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használat, vagy
más nem szerződésszerű magatartás következménye.
7. Használatba vevő a jelen megállapodás I. és II. fejezete szerinti önkormányzat által
ellátandó közfeladatra használatba vett Ingatlanrész működtetését saját felelősségére
végzi, mely működéssel kapcsolatosan Használatba adót semmilyen felelősség nem
terheli. Használatba vevő köteles ehhez az illetékes szakhatóságoktól a szükséges
engedélyeket beszerezni. Amennyiben az illetékes hatóságok, szervek a rendeltetésszerű
használatra, engedélyekre vonatkozóan a Használatba adó, mint az Ingatlanrész
tulajdonosának hozzájárulását írják elő, úgy Használatba adó az erre vonatkozó
nyilatkozatokat köteles kiadni.
8. Az Ingatlanrészen bekövetkezett károkért Használatba vevő a polgári jog általános
szabályai szerint tartozik felelősséggel a megállapodás időtartama alatt. Az Ingatlanrész
használata során harmadik személynek okozott károkért Használatba vevő felel.
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9. A Ingatlanrész fenntartásával, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban felmerülő
költségek és esetleges közüzemi díjak viselése a Használatba vevőt terhelik. Használatba
vevő köteles az Ingatlanrészt rendeltetésének megfelelően használni, saját költségén
fenntartani és állagát megóvni.
10. Használatba vevő az Ingatlanrészt kizárólag a környezete szükségtelen zavarása nélkül
használhatja. Ezzel összefüggésben Használatba vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy
amennyiben az Ingatlanrészen folytatott tevékenységével kapcsolatosan, illetőleg arra
visszavezethetően bármely hatóság kifogást emel, ennek következményeit maga köteles
viselni, ahogyan a tevékenysége során harmadik személyeknek okozott esetleges károkért
is maga tartozik helytállni.
11. Használatba vevő köteles a vonatkozó rendészeti, tűzvédelmi, munka-, baleset- és
környezetvédelmi előírásokat betartani, melyek be nem tartásából keletkezett kárért
kártérítési felelősséggel tartozik.
VII. Megállapodás megszűnése
1. Jelen megállapodás megszűnik:
a. Használatba vevő jogutód nélküli megszűnésével;
b. Használatba vevőnek az Ingatlanban végzett közfeladat ellátásának megszűnésével,
illetve a tevékenység közfeladat jellegének megszűnésével;
c. közös megegyezéssel;
d. súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondással.
2. Felek rögzítik, hogy bármelyik Fél jogosult jelen megállapodást - rendkívüli felmondás útján
- a másik Félhez címzett írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, ha a másik Fél
a jelen megállapodásban meghatározott valamely kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődő
jelleggel megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a szerződés további
fenntartását kizárja, illetőleg amennyiben ezt a jogszabályi környezetben történő változás
indokolja (rendkívüli felmondás).
3. Használatba vevő súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan,
ha
a. az Ingatlanrészt szándékosan rongálja, rendeltetésellenesen vagy megállapodásellenesen használja,
b. az Ingatlanrészt jelen megállapodás I. és II. fejezetében meghatározott hasznosítási
céltól eltérően használja,
c. ha tájékoztatási, beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem vagy
számottevő késedelemmel tesz eleget, vagy az ellenőrzést akadályozza,
d. az Ingatlanrész hasznosítása során bármely, Használatba vevővel közvetlen vagy
közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél, szervezet a nemzeti vagyon
hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán
már nem minősül átlátható szervezetnek.
Fenti a., b., c., d. pontokban meghatározott esetekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 11. § (10) bekezdése alapján Használatba adó a
megállapodást kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja.
4.

Használatba adó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólag az
Ingatlan használatának szándékos akadályozása.

5.

A megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén, a megszűnést követő 30 napon
belül Használatba vevő köteles az Ingatlanrészt az eredeti állapotot helyreállítva ingóságaitól
és a hasznosítás során létrehozott berendezésektől kiürítve, rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban átadás-átvételi jegyzőkönyv keretében a Használatba adónak visszaadni,
azzal, hogy tudomásul veszi, hogy a megszűnés nyomán sem elhelyezésre, sem
csereingatlanra, sem pedig egyéb kártalanításra nem tarthat igényt.
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VIII. Vegyes rendelkezések
1. A jelen szerződésben foglalt használati jogviszony, valamint a Használatba vevő által
esetlegesen elvégezni kívánt kialakítási munkák tekintetében Felek kifejezetten rögzítik,
hogy amennyiben bármely okból általános forgalmi adó fizetési kötelezettség keletkezne,
úgy Használatba vevő vállalja ennek megfizetését, illetve megtérítését.
2. Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik jelen megállapodásból eredő feladatokat
egyeztetik. Felek rögzítik, hogy kapcsolattartóik útján kölcsönösen tájékoztatják egymást a
vagyonhasználatot érintő minden lényeges körülményről, tényről, veszélyről, illetve
változásról.
3. A jelen megállapodással kapcsolatos kérdésekben:
Használatba adó által kijelölt kapcsolattartó:
Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály
mindenkori főosztályvezetője
jelenleg: Nagyné Varga Melinda Mária főosztályvezető
e-mail: nagyneVM@budapest.hu
Használatba vevő által kijelölt kapcsolattartó:
Városfejlesztési és –üzemeltetési Iroda mindenkori irodavezetője
Jelenleg: Wohner Zsolt irodavezető
e-mail: wohnerzs@bp22.hu
4. A kapcsolattartók személyének változását a Felek 5 munkanapon belül kötelesek
egymással írásban közölni. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás nem
minősül jelen megállapodás módosításának.
5. Jelen megállapodást módosítani, felmondani kizárólag írásban lehet. Felek rögzítik
továbbá, hogy minden értesítés, egyéb közlés, amelyet jelen megállapodás alapján
jogosultak vagy kötelesek megtenni, kizárólag írásban érvényes. Jelen megállapodással
kapcsolatos bármely értesítés, nyilatkozat akkor hatályos, ha a Felek által jelen
megállapodásban rögzített címre írásban postai úton, vagy személyes átvétellel megküldik
és a másik fél azt igazoltan átveszi. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben
bármelyik fél írásban közölt nyilatkozata a címzett érdekkörében felmerült okból nem jut a
címzett tudomására, a jognyilatkozatot a kézbesítés második megkísérlését követő 5.
munkanapon kézbesítettnek tekintik.
6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos esetleges vitáikat
megkísérlik peren kívül, tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre,
az eljáró bíróság hatáskörére és illetékességére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény szabályai az irányadók.
7. Használatba vevő kijelenti, hogy az Nvtv. 3.§ (1) bekezdés 1.a) pontja szerinti átlátható
szervezetnek minősül.
8. Használatba vevő nyilatkozik, hogy a Használatba adó felé nincsen három hónapnál
régebben lejárt tartozása.
9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre az Nvtv. az Mötv., a Polgári
Törvénykönyv, és a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.
10. Felek kijelentik, hogy a megállapodást aláíró személyek jelen megállapodás aláírására
jogosultak.
11. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásával hozzájárulnak a jelen szerződés főbb
adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvényben foglaltak szerinti közzétételéhez.
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Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. Jelen megállapodás … (…) egymással megegyező eredeti
példányban készült, melyből … példány Használatba vevőt, 5 példány pedig Használatba adót
illeti.
Budapest, 2019. ……

Kelt, Budapest, 2019……. ....................................
……………………………………………..
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület
Önkormányzata
Karsay Ferenc polgármester
Használatba vevő

Pénzügyi ellenjegyzés:
2019. …………….hó……….napján
Jogi ellenjegyzés:
Dátum: ......................................................

Kelt, Budapest, 2019………...........……......
…………………………………………...
Budapest Főváros Önkormányzata
Tarlós István főpolgármester
megbízásából dr. Szalay-Bobrovniczky
Alexandra főpolgármester-helyettes
Használatba adó
Pénzügyi ellenjegyzés:
2019……………….hó……………napján
…………………………………………
Verő Tibor pénzügyi főosztályvezető
Önkormányzat
Láttam:
……………………………………..
Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző
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