
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Alpolgarmestere 

Eloterj esztes 
a Kepviselo-testiilet reszere 

~'J~~ {. szamu eloterjesztes 

a Kozma utcai Fegyhaz es Bortonnek vagyonhasznalati megallapodas megkotesere 
vonatkozo kerelmerol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A Budapest X., Kozma utca 13. szam alatti, 42511 hrsz.-u ingatlan osztatlan kozos 
tulajdonban van, tulajdonosai 53375/66431 tulajdoni hanyadban a Magyar Allam, 
13056/66431 tulajdoni hanyadban pedig Onkormanyzatunk. 

A Magyar Allam tulajdoni hanyada a Buntetes-vegrehajtas Orszagos Parancsnoksaga 
vagyonkezeleseben all. 

Szeles Gabor bv. ezredes, a Kozma utcai Budapesti Fegyhaz es Borton parancsnoka 
Onkormanyzatunk, mint tulajdonostars egyetertesevel palyazatot nylijtott be a KMOP-3.3.3-
13. szamu ,Megujul6 energiahordoz6 felhasznalas novelese" cimii palyazati konstrukci6hoz. 

Parancsnok ill tajekoztatott bennlinket, hogy a benyujtott palyazat sikeres volt, intezmenye 
osszesen 47 851 695 Ft osszegii tamogatast kap ahhoz, hogy a Borton ,A" objektum Bal 
Csillag alegysegenek tetoszerkezetere naperomiivet telepithessen. 

6nkormanyzatunk az ingatlan tulajdonostarsakent hozzajarult a projektben foglalt miiszaki 
tartalom megval6sitasahoz. 

Parancsnok ur tajekoztatott bennlinket, hogy a mivel a tervezett fejlesztes targyat kepezo 
ingatlan nem a kedvezmenyezett szervezet, azaz a Borton kizar6lagos tulajdona, ezert az 
Altalanos Palyazati Utmutat6 C7 pontja szerint a tamogatasi szerz6des megkotesenek feltetele 
a tulajdonostarssal k6t5tt (ingyenes) vagyonhasznalati szerz6des csatolasa, mel yet a 
Nemzetgazdasagi Miniszterium kepviseleteben eljar6 Kozremiikod6 Szervezet reszere kell 
megkiildeni. 

II. A vegrehajtas feltetele 

A Budapest Fovaros X. kerulet Kobanyai Onkormanyzat vagyonar61 sz616 23/2013. (V. 30.) 
onkormanyzati rendelet 25. § (1) bekezdese ertelmeben ingatlan kozfeladat ellatasa celjab61, a 
kozfeladat ellatasahoz szlikseges mertekben t5rten6 ingyenes hasznalatba adasar61 a 
Kepviselo-testiilet dent. 

1 



III.IIatasvizsgalat 

A kerelem teljesitese eseten a Budapesti Fegyhaz es Bortonnek lehet6sege nyilik arra, hogy a 
napelemek hasznalataval komyezetved6 m6don nyerjen energiat, ezaltal csokkentse az 
intezmeny fenntartasi koltseget. Tekintettel arra, hogy a Borton epUletei fizikailag j61 
elkUlonitettek az onkormanyzati tulajdonban all6 lakoepUletekt61, a napelemek felszerelese 
semmilyen hasznalati valtozast nem eredmenyez az onkormanyzati tulajdonnal kapcsolatban. 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testUlete meghozza az 
el6terjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2014. Junius ,Jk>': 
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1. melleklet az eloterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.. ./2014. ( ...... ) hatarozata 
a Kozma utcai Fegyhaz es Bortonnek vagyonhasznalati megallapodas megkotesere 

vonatkozo kerelmerol 

1. Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
felhatalmazza a polgarmestert, hogy - a Budapest X., Kozma utca 42511 hrsz.-u, osztatlan 
kozos tulajdonban a116 ingatlannal kapcsolatosan a Budapesti Fegyhaz es Borton (1108 
Budapest, Kozma utca 13.) altai elnyert KMOP-3.3.3-13-2013. szamu ,Megujul6 
energiahordoz6 felhasznalas novelese" cimu palyazati konstrukci6ban megval6sul6 4 7 851 
695 Ft osszerteku muszaki tartalom megval6sulasa es a tamogatasi szerzodes megkOtese 
erdekeben- kasson ingyenes vagyonhasznalati szerzodest a Budapesti Fegyhaz es Bortonnel 

· az ingatlan onkormanyzati tulajdoni hanyada tekinteteben. A vagyonhasznalattal kapcsolatban 
az Onkormanyzatnak semmifele anyagi kotelezettsege nem szarmazhat, tovabba az 
Onkormanyzat tulajdoni hanyadat semmifele korlatozas nem erheti. 

2. A Kepviselo-testiilet felkeri a polgarmestert a sziikseges intezkedesek megtetelere. 

Hatando: 
Feladatkoreben erintett: 

azonnal 
a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert felelos 
alpolgarmester 
a Foepiteszi es Fejlesztesi Iroda vezetoje 
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- --------------------------------

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 

POLGARMESTERE 

Targy: nyilatkozat 
Ikt.szam: K/3.62gnoBIXI. 
U.i.: Kovacs J6zsef 
Tel.: 4338-176. 
E-mail: kovacsj@kobanya.hu 

NYILATKOZ AT 

Alulirott Kovacs Robert polgarmester a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai 
Onkormanyzat (Budapest, X. Szent Laszlo ter 29.), mint a 42511 hrsz.-u ingatlan 
tulajdonostarsa kepviseleteben - a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
vagyonarol szolo 23/2013. (V. 30.) onkormanyzati rendelet 26. § (1) bekezdese alapjan -
tulajdonosi hozzajarulasomat adorn ahhoz, hogy a Budapesti Fegyhaz es Borton (11 08 
Budapest, Kozma utca 13.) a Budapest X., Kozma utca 13. szam alatti, 42511 hrsz.-u 
ingatlanon a KMOP-3.3.3-13. szamu "Meglijulo energiahordozo felhasznalas novelese" cimii 
palyazaton indulhasson, valamint hozzajarulok ahhoz, hogy a palyazat megnyerese esten a 
Fegyhaz es Borton Bal csillag alegysegenek tetoszerkezetere naperomiivet telepithessen 
azzal, hogy a munkalatok kOltsegehez az Onkormanyzat nem jarul hozza, valamint a 
tulajdonosi hozzajarulas nem helyettesiti a sziikseges hatosagi engedelyeket. 

Budapest, 2013. augusztus ,1,), 

1102 Budapest, Szent Lasz/6 ter 29. * Levelcim: 1475 Budapest, Pf. 35 

Telefon: 433-8201 *Fax: 433-8206 * E-mail:polgarmester@kobanya.hu 
Honlap: www.kobanya.hu 



Vagyonhasznalati szerzodes 

amely letrejOtt egyreszrol a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat (szekhely: 
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29., PIR szama: 735737, adoszama: 15735739-2-42, 
bankszamlaszama: OTP Bank Nyrt. 11784009-1551 0000) kepviseleteben Kovacs Robert 
polgarmester (a tovabbiakban Onkormanyzat), 

masreszrol a Budapesti Fegyhaz es Borton (szekhely: 1108 Budapest, Kozma u.13., tOrzskonyvi 
szama: 75205, ad6szama: 15752057251, penzforgalmi jelz6szama: MAK 10023002-0139315-
00000000,) kepviseleteben: Szeles Gabor bv. ezredes intezetparancsnok (a tovabbiakban Palyaz6), 
egyiittesen Felek kozott az alabbi feltetelekkel: 

El6zmenyek: 
1. A szerz6d6s felek rogzitik, hogy a Budapest, X. Kozma utca 13. szam alatti 42511 helyrajzi 

szamu ingatlan osztatlan kozos tulajdonban van, 53375/66431 tulajdoni hanyadban a Magyar 
Allam, 13056/66431 tulajdoni hanyadban az Onkormanyzat tulajdonaban all. A Magyar Allam 
tulajdoni hanyadanak a Biintetes-vegrehajtas Orszagos Parancsnoksaga a vagyonkezel6je. 

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Budapesti Fegyhaz es Borton az Onkormanyzat mint 
tulajdonostars hozzajarulasaval palyazatot ny\ljtott be a Budapest, X. Kozma utca 13. szam 
alatti 42511 helyrajzi szamu ingatlanon a KMOP-3.3.3-13-2013. k6dszamu, megl1jul6 
energiahordoz6-felhasznalas novelese targy\l palyazatban szereplo miiszaki tartalom 
megval6sitasa targyaban. 

A projektben foglalt miiszaki tartalom megval6sitasahoz a tulajdonostars Onkormanyzat a 
hozzajarulasat megadta azzal, hogy a pruyazat megvalositasaval kapcsolatos munkalatok 
koltsegeihez nem jarul hozza, valamint a tulajdonosi hozzajarulasa nem helyettesiti a 
telepiteshez sziikseges hatosagi engedelyeket. 

Az altalanos palyazati utmutat6 C7. pontja szerint palyazat tamogatasanak feltetele a 
tulajdonostarssal kotOtt vagyonhasznalati szerz6des csatolasa. Az Onkormanyzat ezert a 
fejlesztessel erintett teriiletet az alabbi feltetelekkel adja a tulajdonostars hasznalataba: 

Az Onkormanyzat teritesmentesen hasznalatba adja a Palyaz6nak a 42511 helyrajzi szamu 
ingatlan 13056/66431 tulajdonosi hanyadat a KMOP-3.3.3-13-2013. kodszamu, megujul6 
energiahordoz6-felhasznalas novelese targyu palyazatra beny\ljtott miiszaki tartalom 
megvalositasa, azaz az ,A" objektum Bal Csillag alegyseg epiilet tet6szerkezetere 
naper6miivek telepitese celjab61. 

2. A hasznalatba adas hatarozott id6re, az ,El6zmenyek"-ben jelOlt palyazatban meghatarozott 5 
eves kOtelez6 fenntartasi id6szak vegeig, illetve a szerz6d6 felek altai kezdemenyezett 
telekrendezesi eljaras befejezeseig tart. 

3. A Palyaz6 az ingatlant az 1. pontban megjelolt celokra hasznalhatja. 

4. A Palyaz6 kotelezettseget vallal arra, hogy az ingatlan hasznalataval kapcsolatos valamennyi 
hat6sagi el6irast betartja. 



A szerzodo felek nem jogosultak a szerzodestol egyoldaluan elallni, sem azt rendes 
felmondassal felmondani. A szerzodo felek kijelentik, hogy a foldhivatali eljanis befejezeset 
(az omillo helyrajzi szamok ingatlan-nyilvantartasi bejegyzeset) kovetoen a szerzodest kozos 
megegyezessel megsziintetik. 

6. A szerzodo felek kijelentik, hogy az eredmenyes palyazat eredmenyekent megkotott 
,Tamogatasi Szerzodes"-bol szarmazo jogok, kotelezettsegek es felelossegek kizarolag a 
Palyazot · illetik meg, es terhelik, ezert harmadik szemely reszere atruhazasa a Tamogato 
Nemzetgazdasagi Miniszterium elozetes irasbeli beleegyezesevel tOrtenhet. 

A ket fel kozott letrejovo vagyonhasznalattal kapcsolatosan az Onkormanyzatnak semmifele 
anyagi kotelezettsege nem szarmazhat, tovabba az Onkormanyzat tulajdoni hanyadat semmifele 
korlatozas nem erheti. 

7. Szerzodesszeges eseten mindennemii felelosseg- a ,Tamogatasi Szerzodes"-ben, valamint az 
Uj Szechenyi Terv Regionalis Fejlesztesi Operativ Programok kereteben tamogatasban 
reszesitett projektekre ervenyes Altalanos Szerzodesi Feltetelekben foglalt modon es mertekben 
- a Palyazot terheli. 

8. A fenntartasi idoszakra, palyazati fejlesztes megvalositasara vonatkozo biztositekot a Palyazo a 
,Tamogatasi Szerzodes"-ben foglalt modon biztosi~a. 

9. Az Onkormanyzat reszerol a meg~H1apodas alairasara a Polgarmester a Kepvise1o-te·stUlet 
Gazdasagi Bizottsaganak ........ hatarozata alapjanjogosult. 

10. Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekre a Ptk. vonatkozo szabalyai az iranyadok. 

Szerzodo felekjelen szerzodest, mint akaratukkal mindenben megegyezotjovahagyolag irtak ala. 

Budapest, 2014. 

Szeles Gabor bv. ezredes 
intezetparancsnok 

Palyazo kepviseleteben 

Ellenjegyzem az Aht. 37.§ (1) bek. alapjan: 

Gombos Robert bv. ezredes 
gazdasagi vezeto 

Ellenjegyzem: 

Dorogine dr. Komoroczi Bemadett 
titkarsagi es jogi osztalyvezeto 

Kovacs Robert 
polgarmester 

Onkormanyzat kepviseleteben 

Penziigyi ellenjegyzes: 

irodavezeto 

Szakmai es jogi szignalo: 

irodavezeto jogtanacsos 


