HASZONBÉRLETISZERZŐDÉS

(a továbbiakban:

Szerződés)

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-ll.;
törzsszám: 490012; adószám: 15490012-2-42; képviseli: Tarlós István főpolgármester
megbízásából Dr. Szeneczey Balázs fópolgánnester-helyettes; a továbbiakban: BFÖ)
másrészről

a

Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest Záhony u. 7. A. épület l. emelet;
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045474; adószám: 13769349-2-41; képviseli: Süle László, az
igazgatóság elnöke; a továbbiakban: BVV Zrt.)
-BFÖ és BVV Zrt. a továbbiakban együttesen: Felekközött az alulírott helyen és

időpontban

az alábbi rendelkezések szerint:

l. Háttér
l.l.A BVV Zrt. a BFÖ kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, mely a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3.§ (l) l a) pon~a
alapján átlátható szervezetnek minősül. A BVV Zrt. a Budapest Főváros Önkormányzata
vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.
14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) alapján kizárólagos
jogosultsággal rendelkezik a Fejlesztési Terület kezelésére és hasznosítására. Felek jelen
szerződést az Nvtv. ll. § (17) bekezdés b) pontjára figyelemmel versenyeztetés nélkül
kötik meg.
1.2.A Felek között 2006. szeptember 27. napján létrejött önkormányzati vagyon kezelésére és
hasznosítására vonatkozó megbízási keretszerzödés (a továbbiakban: Keretmegállapodás) alapján a BFÖ széleskörű kizárólagos jogosítványokat biztosított a BFÖ
és a Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony u 7.,
cégjegyzékszám: Cg. O1-09-865266; a továbbiakban: Grapbisoft) közös tulajdonában álló
19333/51, valamint a BFÖ kizárólagos tulajdonában álló 19333/52 helyrajzi szám alatt
felvett Óbudai Gázgyár ingatlankomplexumának (a továbbiakban együttesen: Fe,jlesztési
Terület) kezelésével és hasznosításával kapcsolatosan a BVV Zrt. részére.
A BVV Zrt. és a Graphisoft közölt 2010. május 4. napján a 19333/51 helyrajzi szám alatt
felvett, közös tulajdon tárgyát képező ingatlanon található, a Felek közös tulajdonát
képező épületek használatára, illetve hasznosítására és fenntartására használati megosztási
szerződés (a továbbiakban: Használati Megosztási Szerződés) került aláírásra, melyben a
BVV Zrt. és a Graphisoft rendelkeztek a közös tulajdon tárgyát képező épületekkel
kapcsolatos fenntartási feladatok és költségek megoszlásáróL
1.3.A Fejlesztési Terület részét képező 19333/51 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanon
elhelyezkedő, a Használati Megosztási Szerződés értelmében a BVV Zrt. kezelésében
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álló, műemléki védettségére tekintettel a Vagyonrendelet alapján a BFÖ korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonába tartozó torony-együttes {kátránytomyok és víztornyok) {a
továbbiakban: Torony-együttes).
A jelen Szerződés l. számú mellékleteként csatolt vázrajz tartalmazza a Torony-együttes
elhelyezkedését, az egyes tornyok pontos megnevezését, megjelölését {a továbbiakban:
Vázrajz). Jelen Szerződésben a Torony-együttesre történő hivatkozások magában
foglalják a Torony-együttesnek a Vázrajzon pirossal körülkerítve jelölt közvetlen
környezetét is, rnely területek ugyancsak a jelen Szerződés tárgyát képezik.
1.4.A jogszabályi kömyezet változása, valamint a BVV Zrt. működésével összefüggésben
kialakult új elképzelések miatt a BVV Zrt. és a BFÖ viszonyát új szerződéses alapra
kellett helyezni, me ly alapján a Keret-megállapodás helyére 2014. január 1-i
hatálybalépéssei a BFÖ által a [***] számú Fővárosi Közgyűlési Határozatban elfogadott
új közszolgáltatási vagyongazdálkodási szerződés {a továbbiakban: Vagyongazdálkodási
Szerződés) lép. A Vagyongazdálkodási Szerződés értelmében a BVV Zrt. továbbra is
jogosult és köteles a BFÖ tulajdonában álló Fejlesztési Területet kezelni és hasznosítani,
mely ingatlangazdálkodási feladatból a Torony-együttes hasznosítása a jelen szerződésben
kerül szabályozásra.
1.5.Felek rögzítik, hogy a Torony-együttes, az Nvtv. 7. § (1) és {2) bekezdésében előírt
nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás, és a nemzeti vagyon értéknövelő használata,
hasznosítása érdekében Felek a Torony-együttesre jelen, a BVV Zrt. számára önálló
használati és hasznosítási jogot alapító szerzödést kötik meg. Felek rögzítik, hogy BVV
Zrt. a Vázrajzon megjelölt területeken kizárólag a jelen Szerződés alapján gyakorolhatja
jogait és kötelezettségeit.
1.6.A Felek rögzítik, hogy a BVV Zrt. a Torony~együttes használatára, hasznosítására már a
Keret-megállapodás 2.2. {d) és (e) pontjai alapján is jogosult volt, így ezen jogosultság a
továbbiakban a jelen Szerződés formájában ölt testet. A Felek az elözőek alapján a BVV
Zrt. használati jogát a Torony~együttes vonatkozásában a Keret~megállapodás hatályba
lépésének időpontjára visszamenőlegesen folytonosnak tekintik.

2. A

Szerződés

tárgya

2.l.A Felek megállapodnak abban, hogy a BVV Zrt. a jelen Szerződés rendelkezései szerint
haszonbérlet jogcímen használhatja, illetve hasznosíthalja a BFÖ tulajdonában álló, a
Vázrajz szerint meghatározott Torony-együttest, és annak Vázrajzon jelölt közvetlen
környezetét, a jelen Szerződésben megállapított BVV Zrt. által a BFÖ-nek fizetendő
haszonbér ellenében.
2.2.A BVV Zrt. jogosult a Torony-együttes használata, hasznosítása során a Torony-együttes
bérbeadására, valamint minden egyéb olyan hasznosítási mód igénybevételére is, amely a
Torony-együttes ésszerű és gazdaságos, hatékony és költségtakarékos hasznosítása esetén
felmerülhet
2.3.A Torony-együttes hasznosítása során a BVV Zrt. köteles figyelemmel lenni a Toronyegyüttes műemléki jellegéből származó kulturális értékére, továbbá köteles tartózkodni
olyan hasznosítástól és magatartástól, amely a Torony-együttes állagát a normális
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használatot meghaladó mértékben rontaná, vagy a tulajdonos BFÖ jó hírnevét sérthetné.
Jelen rendelkezést a BVV Zrt. köteles a Toronywegyüttes hasznosítása során vele szerződö
hannaclik felek tekintetében is érvényesíteni.
2.4. BVV Zrt. vállalja, hogy
a) a jelen szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási
kötelezettségeket teljesíti,
b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi
rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelöen használja,
c) a hasznosításban- a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módonjogviszonyban álló
harmadik félként - kizárólag te1mészetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek
részt.
2.5.A Felek rögzítik, hogy a jelen szerzödés 1.2. és 1.6. pontjaiban foglaltak alapján a Toronyegyüttes a BVV Zrt. birtokában van, erre tekintettel birtokba adásra nem kerül sor.
3. A haszonbérlet díj mértéke és megÍlzetése
3.l.A Felek megállapodnak, hogy a BVV Zrt. a Torony-együttes haszonbérletéért
negyedévente [***] Ft+ ÁFA haszonbérleti díjat (a továbbiakban: Haszonbérleti Díj)
fizet a tulajdonos BFÖ részére. Felek a Haszonbérleti Díj összegét ingatlanszakértői
értékbecslés alapján állapították meg.
3.2.Az adott negyedévre esedékes Haszonbérleti Díjat a BVV Zrt. a tárgyi negyedévet követő
hónap 5. napjáig utalja át a BFÖ által kiállított számlán feltüntetett bankszámlaszámra. A
BFÖ köteles az esedékes számlát legkésőbb a tárgyhónap utolsó munkanapjáig a BVV
Zrt. részére megküldeni.
4. A Torony-együttes hasznosításából származó bevételek kezelése
4.I.A Felek rögzítik, hogy a Torony-együttes hasznosításából befolyó, minden jellegű, illetve
típusú bevétel a BVV Zrt-t illeti meg.
5. A Szerződés hatálya és

megszűnése

5.l.A jelen Szerződés 2014. január 1. napján lép hatályba, és 15 éves határozott idötartamra
jön létre, mely időtartam egy alkalommal, 5 évvel meghosszabbítható, amennyiben a
BVV Zrt. a jelen Szerződésben meghatározott összes kötelezettségének a Szerzödés
időtartama alatt maradéktalanul eleget tett.
5.2.Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban bármely időpontban, valamint rendes
felmondással 90 (kilencven) napos felmondási idővel jogosultak megszüntetni.
5.3.A BFÖ a jelen Szerződéstjogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben:
a) a BVV Zrt. elveszíti az Nvtv. szerinti átlátható szervezet minőségét;
b) ha a a BVV Zrt., vagy a Torony-együttes hasznosításában részt vevő bármely - a
BVV Zrt-vel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél -
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szervezet a jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már
nem minősül átlátható szervezetnek;
c) a BVV Zrt. tevékenysége veszélyezteti a Torony-együttes épségét és a BVV Zrt.
az ilyen tevékenységével felszólítás ellenére sem hagy fel.
d) beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
e) Haszonbérleti Díj megfizetésével három hónapot meghaladó késedelembe esik.
6. Kapcsolattartás

6.l.A Felek a jelen szerződés teljesítésének egyszerüsítése érdekében kapcsolattartó
személyeket jelölnek ki a következők szerint:
BFÖ részéről:
FPH Vagyongazdálkodási Főosztály mindenkori vezetője
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-ll.
Tel.: 1***1
Fax: 1***1
Email: 1***1
BVV Zrt. részéről:
BVV Zrt mindenkori vezérigazgatója
Cím: H-1031 Budapest, Gázgyár u. 1-3.
Tel.: 36/1/250 9084
Fax: 36/1/250 9085
E-mail: lanszkir@bpv3.hu
6.2.Bármely fél megváltoztathatja kapcsolattartó elérhetőségét a másik félnek küldött
értesítésset A változás az értesítéstől számított 5 (öt) munkanap elteltével válik
hatályossá. Felek a kapcsolattartók személyében vagy elérhetőségében bekövetkezett
változásról haladéktalanul tájékoztatni kötelesek egymást tájékoztatni. Felek rögzítik,
hogy jelen pont szerinti változás nem minősül szerződésmódosításnak.
7. Vegyes és záró rendelkezések

?.!.Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek, jogszabályba
ütközőnek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, az nem érinti a teljes Szerződés
érvényességét. A Felek az érvénytelen, jogszabályba ütköző vagy végrehajthatatlan
rendelkezést a mindenkor hatályos jogszabályoknak, és gazdasági érdeküknek leginkább
megfelelő rendelkezéssei helyettesítik szerződésmódosítás útján, és a Szerződést annak
megfelelőell teljesítik.
7.2.BVV Zrt kijelenti, hogy a BFÖ felé nincsen három hónapnál régebben lejárt tartozása.
7.3.BVV Zrt. tudomásul veszi és hozzájárul jelen szerződés, illetve módosításai
közzétételéhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló
2011 évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelöen.
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7.4.A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (Ptk.), az Nvtv. valamint a Vagyonrendelet rendelkezései az
irányadóak.

A jelen Szerződést a Felek, elolvasás, áttanulmányozás, egyeztetés és megbeszélés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, .... . ........... .... . ... ... . .. ..... ............. .

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapesti Városfejlesztési és
Városrehabilitációs Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Képviseli: Süle László Igazgatóság elnöke

Képviseli: Dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

Láttam: 2013 . ............... hónap ... nap
Főjegyző megbízásából

Megyesné dr. Hermann Judit
aljegyző

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:
20.. . . . .. .............. hónap .... nap

Verő

Tibor főosztályvezető
Pénzügyi Főosztály

l. számú melléklet: Vázrajz

Jogi meatelcl0ségét e:lenónztem:

............·~
ii~:·A~;:........... .
Jootan.1csos

5

