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(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
I. ELŐZMÉNYEK
A Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük 2016. június 15. napján Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzata Képviselő-testülete által a 146/2016. (V.26.) önkormányzati határozattal jóváhagyott, 2016. június 15.
napjától kezdődő hatállyal 10 évre szóló közszolgáltatási szerződés jött létre a kerületi egészségügyi közhasznú
feladatok ellátására és támogatására. A Felek rögzítik továbbá, hogy az Önkormányzat és valamennyi Szolgáltató

között területi ellátási kötelezettségű, fogorvosi feladat-ellátási szerződés és a Káldor Adolf Szakrendelőben
(1221, Budapest, Káldor Adolf u. 5-9.) lévő fogorvosi rendelőegység tekintetében használati szerződés van
hatályban jelen megállapodás megkötésekor.
Felek kifejezett szándéka, hogy a fentiekben rögzített szerződéses feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra
folyamatosan az Átvevő rendelkezésére álljon, ezért a szerződés tárgyát képező vagyonelemre a
vagyonkezelői jog alapítását és gyakorlásának szabályait a Felek az alábbiak szerint állapítják meg:
II. A szerződés tárgya
1. Az Önkormányzat ingyenesen vagyonkezelésbe adja, az Átvevő pedig vagyonkezelésbe veszi a Budapest
XXII. kerület 223560/0/B/1 hrsz. alatti, 3473 m2 területű, orvosi rendelő megjelölésű, természetben a 1221,
Budapest, Káldor Adolf u. 5-9. szám alatt található, egészségügyi közhasznú feladatok ellátását, valamint
a kötelező önkormányzati feladat végrehajtását biztosító ingatlant a közös tulajdonból hozzátartozó
9037/10000 eszmei tulajdoni hányaddal 2026. június 15. napjáig, annak 1/1 tulajdoni hányadát.
2. Átvevő tudomásul veszi, hogy a 223560 hrsz-ú társasházi ingatlant azok tulajdoni lapjaiban rögzített,
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok illetik és terhelik. Felek rögzítik, hogy a Társasház másik
albetétje, a 223560/0/A/1. hrsz-ú ingatlan a BENU Magyarország Zrt. tulajdonában van 1/1 tulajdoni
hányadban. Átvevő tudomásul veszi, hogy a 223560/0/A/1. hrsz-ú ingatlan bővítésre került, amely a jelen
szerződés tárgyát képező 223560/0/B/1 hrsz-ú ingatlan területét nem érinti, viszont a nevezett albetét
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területváltozása miatt a társasházi alapító okirat módosítása szükséges, amellyel a 223560/0/B/1 hrsz-ú
ingatlanhoz közös tulajdonból tartozó eszmei hányad módosulni fog. Átvevő már most hozzájárul a
társasházi alapító okirat ennek megfelelő módosításához és ingatlan-nyilvántartásban történő
átvezetéséhez.
Az 1. számú melléklet tartalmazza az Átvevő vagyonkezelésébe kerülő, a feladat ellátását szolgáló
ingatlan pontos meghatározását, azzal, hogy Önkormányzat vállalja az ingatlanok alaprajzainak,
Ingatlanhoz kapcsolódó műszaki dokumentációnak (pl. alaprajz, gépészeti leírás, érintésvédelmi
jegyzőkönyv, tűzriadó terv) jelen szerződés hatálybalépésének napjáig Átvevő részére történő átadását.
A vagyonkezelésbe adott ingatlan üzemeltetését biztosító, Önkormányzat által kötött szolgáltatási
szerződések felsorolását jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlan üzemeltetését és fenntartását biztosító szolgáltatási és
közüzemi szerződések megrendelője a jelen szerződés hatályba lépésének napjától az Átvevő, a
szolgáltatások ellenértékét közvetlenül az Átvevő fizeti meg ezen naptól a szolgáltatónak.
Átvevő a fogorvosi feladat-ellátási szerződések alapján a Káldor Adolf Szakrendelőben lévő fogorvosi
rendelőegység tekintetében kötött használati szerződéseket köteles változatlanul hatályában fenntartani,
az abból eredő jogokat és kötelezettségeket, mint vagyonkezelő gyakorolni és teljesíteni. Az
Önkormányzat a használati szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket jelen szerződés
hatálybalépésének napjától átruházza az Átvevőre azzal, hogy a feladat-ellátási szerződés hatályának
módosulása vagy a szerződés megszűnése esetén azzal egyezően módosul a használati szerződés hatálya,
vagy szűnik meg. Átvevő köteles továbbá a Védőnői Szolgálat feladatainak ellátására, az Önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 7/2012. (III.5.) Önk.
rendeletének 10. § (3) bekezdése alapján biztosított helyiségcsoportot, és a helyiségcsoportban a Védőnői
Szolgálat működését és feladatellátását továbbra is a Védőnői Szolgálat részére jelen szerződés teljes
hatálya alatt változatlan formában és tartalommal biztosítani.
Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz,
hogy az Átvevő ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői joga 1/1 tulajdoni hányadban az ingatlannyilvántartásba bejegyezésre kerüljön jelen megállapodás szerinti alapítás jogcímén. Felek
megállapodnak, hogy a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről, valamint annak
esetleges módosításáról, törléséről az Átvevő köteles gondoskodni, az ezzel kapcsolatosan felmerülő
mindennemű költséget az Átvevő köteles viselni.
III. Felek jogai és kötelezettségei

8. Az Átvevőt a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a
tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettséget is – azzal, hogy
a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből
külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy
ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog
kivételével - nem terhelheti meg,
b) a vagyont biztosítékul nem adhatja,
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a
vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve
a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított
szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított
szolgalomhoz, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz történő hozzájárulást.
9. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt
rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a meghatározott hasznosítási célnak, a rendes
gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a
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közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme
nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait.
10. Amennyiben az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyon használatát másnak átengedi, a használó
magatartásáért, mint sajátjáért felel.
11. Az Átvevő viseli a vagyonkezelésében lévő vagyonnal összefüggő költségeket, közterheket, díjakat,
gondoskodik a vagyonvédelemről. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező,
de az Átvevő vagyonkezelésébe adott ingatlanokra és az abban található ingó vagyonra 2019. december
31. napjáig rendelkezik vagyonbiztosítással. 2020. január 01. napjától az Átvevő köteles a részére
vagyonkezelésbe adott ingatlanvagyon vonatkozásában biztosítási szerződést kötni és annak díját a
biztosítónak megfizetni.
12. Az Átvevő felelős az ingatlannal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi
törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért.
13. Az Átvevő köteles teljesíteni a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban a jogszabályokban,
valamint a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, beszámolási és
elszámolási kötelezettségeket.
14. A vagyonkezelésre átadott eszközöket az Átvevő az Önkormányzat tulajdonaként, elkülönítetten köteles
nyilvántartásba venni, azokról feladat-ellátási helyenként főkönyvi és analitikus nyilvántartást vezetni. Az
amortizációt az Átvevő Számviteli Politikájában rögzített leírási kulcsok alapján kell elszámolni.
Az Átvevő köteles az Önkormányzat részére negyedévente a negyedévet követő hónap 10. napjáig – a
negyedik negyedévet követően január 31-ig – írásban adatot szolgáltatni az eszközök bruttó értékében
történt változásról, a tárgynegyedévben elszámolt értékcsökkenésről, valamint főkönyvi számonként a
negyedév végén meglévő állomány bruttó értékéről, és halmozott értékcsökkenéséről. A leltározást a
vonatkozó jogszabályi előírások szerint az Átvevő végzi.
15. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait az Átvevő nyilvántartja. Az érték
nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem
állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat
megjelölését is. A nyilvántartási adatok – a minősített adat védelméről rendelkező jogszabályok szerinti
minősített adat kivételével – nyilvánosak.
16. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás bekövetkezésétől
számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.
17. Az Átvevő köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét fenyegető veszélyről
és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a vagyon
rendeltetésszerű, zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb
mérvű romlásához vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza.
18. Az Átvevő saját költségén köteles a veszély elhárítása, a kárenyhítés, valamint a vagyon romlásának
megakadályozása érdekében haladéktalanul intézkedni, és viselni annak terheit.
19. A 18-19. pontokban az Átvevő számára meghatározott intézkedések elmaradása vagy késedelme miatt
bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést is az Átvevő köteles viselni.
20. Az Átvevő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat
következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése
az Átvevő kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei,
az Átvevő érdekkörében eljáró személyek magatartására vezethető vissza. Nem terheli a kártérítési
kötelezettség, ha bizonyítja, hogy az adott helyzetben olyan magatartást tanúsított, ami a közvagyon
használójától elvárható volt.
21. Az Önkormányzat az Átvevőtől követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, illetve
szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha az Átvevő a rendeltetés-, illetve szerződésellenes
használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést
követelhet.
22. Az Átvevő gondoskodik a vagyonkezelésében lévő vagyon értékének, állagának megóvásáról,
karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről,
elvégeztetéséről, így az ingatlanban lévő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek
működőképes állapotának biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. Az
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Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan karbantartásának, a felújításoknak, pótlásoknak, cserék
kivitelezési munkálatainak a fedezetét külön megállapodással az Átvevő rendelkezésére bocsátja.
23. Az Átvevő az ingatlanok értékcsökkenésének elszámolását követően legkésőbb a tárgy negyedévet követő
hónap 15-éig adatot szolgáltat az Önkormányzat részére.
24. Az Átvevő a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult
a) a vagyonkezelésében lévő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a padlózat
megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,
b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást elvégezni.
25. A beruházás, felújítás értékét az Átvevőnek bizonylatokkal kell igazolnia és azokról adatot szolgáltatni,
illetve évente minden év január 15. napjáig írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak. Az Átvevő az
elvégzett felújítás, átalakítás, beruházás költségeinek megtérítésére sem a szerződés hatálya alatt, sem
pedig annak megszűnését követően az Önkormányzattal szemben igényt nem támaszthat. Átvevő a vagyon
felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének
megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben
tartalékot képezni. Amíg az Átvevő által ellátott közfeladat után beszedett bevételének több mint a fele az
államháztartás valamely alrendszeréből származik, az Önkormányzat - az Mötv 109. § (6) bekezdésére
tekintettel – a bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig
elengedi az Átvevő kezelt vagyonnal összefüggő értékcsökkenés visszapótlási kötelezettségét. Ezzel
Átvevő garanciát vállal arra, hogy az ingatlanok felújítására és állagmegóvására, legalább az
értékcsökkenésnek megfelelő költségvetési összeget elkülöníti. Az Átvevő az ingatlanok
értékcsökkenésének elszámolását követően legkésőbb a tárgy negyedévet követő hónap 15-éig adatot
szolgáltat az Önkormányzat részére.
26. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek finanszírozására a Felek
megállapodnak, hogy egyfelől az Átvevő jogosult az ingatlan felújítására, fejlesztésére saját vagy
pályázati forrásból az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása alapján, másrészt az Önkormányzat
évente megvizsgálja költségvetési lehetőségeit és a kezelésbe adott vagyonra vonatkozó jogszabályi és
számviteli előírások hatályos rendelkezéseit, hogy milyen módon járulhat hozzá a felújításhoz a
közfeladat színvonalának emelése érdekében.
27. Az Átvevő jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett szabadon rendelkezhet,
és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban az eredeti
állapotot a szerződés megszűnésekor saját költségén helyreállítani.
28. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, az Átvevő tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget nem
vállal.
29. Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal az Átvevő működésének zavarása
nélkül, előzetes értesítés alapján ellenőrizheti a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát.
Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult
a) az Átvevő vagyonkezelésében lévő ingatlan területére, illetve az Átvevő által használt irodai és egyéb
célú helyiségekbe belépni és ott tartózkodni az Átvevő képviselőjének jelenlétében,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón
tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával –
betekinteni,
c) az Átvevő arra felhatalmazott alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni.
Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításáról tájékoztatja az Átvevőt.
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IV. A szerződés megszűnése
30. Jelen vagyonkezelési szerződést Felek 2019. július 1-jétől 2026. június 15. napjáig határozott időtartamra
kötik.
A szerződés megszűnik, ha:
a) az Átvevő megszűnik,
b) az Átvevő feladatellátási kötelezettsége megszűnik,
c) azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik,
d) bármelyik fél felmondása esetén.
31. A vagyonkezelési szerződést bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos
szerződésszegése esetében.
32. Az Átvevő a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 30 napon belül
köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat
részére visszaadni.
33. Amennyiben az Átvevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat jogosult a
helyiségeket birtokba venni, az Átvevőnek a helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitelesített
leltárt készíteni, és az Átvevőt az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani.
34. Amennyiben az Átvevő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el ingóságait, az
Önkormányzat jogosult az Átvevőnek az ingatlanban lévő vagyontárgyait az Átvevő költségén
elszállíttatni és megfelelő helyen történő raktározásáról az Átvevő költségén gondoskodni.
35. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén az Átvevő cserehelyiségre igényt nem tarthat.
36. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból való
törléséről az Átvevő köteles gondoskodni.
V. Egyéb rendelkezések
37. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.
38. Kapcsolattartók kijelölése:
Önkormányzat kapcsolattartója:
dr. Patócs Andrea
Tel.: +36 1 229 2611
E-mail:
Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.:

dr. Kiss Norbert ügyvezető
Tel.: +36 1 482 0048
E-mail:
39. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy
nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik.
40. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.
41. Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával megbízzák és meghatalmazzák a Kozma Ügyvédi Irodát
(ügyintéző: Dr. Kozma György; székhely: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. tel.: 06/23 414-627,
mobiltelefon száma:……, fax: 06/23 414-627; e-mail cím: …..), hogy jelen okiratot szerkessze meg,
azt az aláírásokat követően ellenjegyzésével lássa el és a Szerződő Feleket a Budapest Főváros
Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala előtti ügyintézésekben képviselje.
42. Jelen szerződés 6 számozott oldalból áll és 7 eredeti példányban készült, amelyből 4 példány
Önkormányzatot 3 példány az Átvevőt illeti meg.
5

6
43. Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, cégszerűen aláírták.
44. Jelen vagyonkezelési szerződést Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselőtestülete a …/2019. (VI.20.) határozatával elfogadta.
Mellékletek:
1. számú melléklet: ingatlanok adatai alaprajz, Ingatlanhoz kapcsolódó műszaki dokumentációk (pl.
alaprajz, gépészeti leírás, érintésvédelmi jegyzőkönyv, tűzriadó terv)
2. számú melléklet: szolgáltatási szerződések leírása
3. számú melléklet: tulajdoni lap másolat
4. számú melléklet: térkép másolat
5. számú melléklet: Ingatlan állapotfelmérő adatlap
Kelt: Budapest, 2019. június „….”.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzata
vagyonkezelésbe átadó

Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft.
vagyonkezelésbe átvevő

képviseli: Karsay Ferenc
polgármester

képviseli: dr. Kiss Norbert
ügyvezető igazgató

Jogi ellenjegyző:
……………………………………..
Pénzügyi ellenjegyző:
……………………………………..

ZÁRADÉK
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 32-34. § értelmében tanúsítom, hogy ezen magánokirat
tartalmilag és alakilag egyaránt megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.
A szerződést készítettem és ellenjegyzem Budapesten, ..................................napján.
Ellenjegyző ügyvéd neve: Dr. Kozma György, Kozma Ügyvédi Iroda
Kamarai azonosító száma: 36063937
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2. melléklet a …/2019. (VI.20.) határozattal elfogadott Vagyonkezelési szerződéshez
Szolgáltató

Szolgáltatás tárgya

1.

HÓDOSI LIFT Kft.

Felvonók karbantartása, hibaelhárítás

2.

ÉMI-TÜV SÜD
Minőségügyi és
Biztonságtechnikai Kft.

Felvonók Kormányrendeletben előírt biztonságtechnikai vizsgálata,
valamint a karbantartások ellenőrzése

3.

Parázs' 94 Szolgáltató Kft.

VIESSMANN kazánok és egységeik éves karbantartása,
biztonságtechnikai ellenőrzése

4.

Multi Alarm Zrt.

A Káldor Adolf Szakrendelő és a Védőnői Szolgálat területén működő
tűzjelző rendszer távfelügyelete, átjelzés biztosítása

5.

BESZAKI Bt.

Tűzjelző rendszer felülvizsgálata, karbantartása.

6.

TELENOT Elektronika Kft. Tűzoltósági kulcsszéf karbantartása

7.

Szenzortechnika Kft.

Gázérzékelők hibaelhárítása, karbantartása

8.

Multi Alarm Zrt.

Védőnői Szolgálat vagyonvédelmi rendszerének karbantartása és
távfelügyelete karbantartása

9.

Tűzkerék Kft.

Tűzoltó készülékek hibaelhárítása, karbantartása

"Jánosik és Társa Ipari,
10. Szolgáltató és Karbantartó
KFT" Új szerződés

Általános karbantartás és hibaelhárítás
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