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hatôsAgi szerzôdés kôzterulet hasznàlatâhoz

ameiy egyrészrôl âtruhâzott hatâskôrben eijârô Tulajdonosi BIzottsâg (Buciapest, V. Vâroshâz u. 9-11.),
(tovâbbiakban: Hasznâlatba adô), mâsrészrôl Beba Trafik Bt. (cim; 1142 Budapest Dorozsmai u. 35. A. ép. ;
vâll.ig./cg. sz.: 01-06-786068; ad(3szâm: 24259655-2-42) hasznâlatba vevô (tovâbbiakban; Hasznâlô), egyiitt a
tovâbbiakban: Felek kozôtt a Fôvârosi Ônkormânyzat tulajdonâban âllô kôzteriiletek hasznâlatârôl szôlô
3/2013.(111.8.) Fôv. Kgy. rendelet(tovâbbiakban FKR)alapjân jôtt létre az alâbbiak szerint.
Elôzménvek

A kérelemre induit ônkormânyzati hatôsâgi eljârâsban az FKR 5. § (la) bekezdésének, valamint FKR 9. § (1)
bekezdésében foglalt szempontok figyelembevételével, a kôzérdek és Hasznâlô szempontjâbôl is elônyôs rendezése
érdekében a kôzteriilet-hasznâlati iigyben Felek irâsbeli hatôsâgi szerzôdésben âllapodnak meg. A szerzôdés
megkôtésére a Tulajdonosi Bizottsâg 2020.januâr 28. napjân hozott hatârozata alapjân keriil sor.

Kozteriilet-hasznâlat târgva és feltétele

I.
Hasznâlatba adô az FKR 10. § (2) bekezdésében biztositott hatâskôrében Hasznâlô hasznâlatâba adja
hatârozott idôre a kizârôlagos tulajdonât képezô kôzterûlet(ek)et és Hasznâlô azt hasznâlni jogosult az alâbbiak
szerint.

Tétel

Kôzterulet

Pontos hely

3.

XVI. ker. Szlovâk ût

pavilonsor (I. uzlet) kereskedelmi épiilet

(h rsz:114749)
4.

XVI. ker. Szlovâk ùt

(hrsz:113264)

pavilonsor

Cél

(nemzeti dohânybolt)
védôtetô, elôtetô rekiâm
nélkiil

Hasznâlat ideje

Mennyiség

2020. Januâr 29 -

30m2

2020. december 31.

2020. Januâr 29 -

6m2

2020. december 31.

H. Hasznâlô a fentiek szerint âtengedett teriilet utân az FKR 23.§ (3) bekezdése alapjân az alâbbi kôzterUlet-

hasznâlati dijat kôteles megfizetni az FKR 2. meilékietben meghatârozott kôzteriilet-hasznâlati dijtételek alapjân és
a 23. §(6)-(9) bekezdésében. valamint a 24. 8-ban foelaltak szerint:

Tétel

Dijtétel

Megjegyzés, dijmegâllapftâs jogcime

3

29 015 Ft/hô

4

343 Ft/m2/hô

Mindenkor hatâlyos dijtâblâzat szerinti dij
Mindenkor hatâlyos dijtâblâzat szerinti dij

Fizetendô (nettô)
29 015 Ft/h6
2 058 Ft/hô

negyedévente ôsszesen:

93 219,- Ft H- AFA azaz 118 388-, Ft(egyszâztizennyolcezer-hâromszâznyolcvannyolc forint)
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Hasznâlô vâllalja, hogy a szerzôdés szerinti hasznâlati dijat a szerzôdés alâi'râsakor negyedévre elôre, illetve ezt

kôvetôen negyedévente a Fôvârosi Ônkormânyzat Kôzteriilet-hasznâlati dîj szâmlâjâra (11784009-1549001211570002) befizeti a Fôvârosi Ônkormânyzat âltal kiâllitott szâmia alapjân, az abban meghatârozott fïzetési
hatâridôre. Amennyiben Hasznâlô pénzforgalmi szâmlanyitâsra kôteiezett adôzô a fïzetési kôtelezettségét belfôldi
pénzforgalmi szâmlâjârôl tôrténô âtutalâssai kôteles teljesfteni, amennyiben szâmlanyitâsra nem kôteiezett
természetes személy, a teijesités készpénzâtutalâsi megbizâssal is tôrténhet.
Hasznâlô tudomâsul veszi, hogy az FKR 23. § (8) bekezdése alapjân a kôzteriilet-hasznâlat idôtartama alatt a
mindenkor hatâiyos dijat keii megfizetni, azaz a szerzôdés idôtartama alatt a fizetendô dij mértéke vâltozhat.
Hasznâlatba adô vâllalja, hogy a dijak môdosulâsa esetén a pénzilgyi rendezés érdekében irâsban keresi meg a
Hasznâiôt. Hasznâlô a jelen hatôsâgi szerzôdés alâfrâsâval tudomâsul veszi, hogy mely a megkeresés egyidejûleg a
Polgâri Tôrvénykônyvrôl szôlô 2003. évi V. tOrvény 6:191. § (4) bekezdése szerinti, Hasznâlatba adô âltal
kezdeményezett egyoldalù szerzôdés môdositâsnak minôsul, és a kôzterulet-hasznâlat dija a megkeresés szerint a
Hasznâlô elfogadâsâtôl fûggetlenUl môdosul.

Hasznâlô a kôzteriilet hasznâlati dijat az FKR 23. § (I) bekezdése alapjân a kôzteriilet tényleges hasznâlatâra,
illetve a kôzteriileten elhelyezett létesftmény tényleges ilzemeltetésére tekintet nélkul kôteles megfizetni.
Hasznâlatba adô nyilatkozik, hogy az âltalânos kôzigazgatâsi rendtartâsrôl szôlô 2016. évi CL. tôrvény (a

tovâbbiakban: Âkr.) 51. § b) pontja alapjân, mivel az ûgyintézési hatâridôt tùllépte, az eljârâs lefolytatâsâért
illetéknek megfelelô ôsszeget (3 000.,- Ft, azaz hàromezer .,- Ft), ennek hiânyâban 10.000,- Ft-ot, azaz tizezer
forintot megfizet Hasznâlô részére, a jelen szerzôdés alâirâsakor megfizetendô ôsszeg Hasznâlatba adô részére
tôrténô befizetését kôvetô 30 napon beliil. Hasznâlô mentesul az eljârâsi kôltségek megfizetése alôl is.

HI. Felek megâllapodnak abban, hogy Hasznâlô a hasznâlat sorân az alâbbi feltételeket kôteles betartani:

1. Tulajdonosi Bizottsâg âltal meghatârozott egyéb feltételek:
Hasznâlô vâllalja, hogy a megvalôsult kôzterulet-hasznâlat utâni dijat megfizeti.

Tétel

Kôzteriilet

Pontes hely

1.

XVI. ker. Szlovâk ût

pavilonsor(1. iiziet) kereskedelmi épiilet

(hrsz:114749)
XVI. ker. Szlovâk ùt

2.

(hrsz:113264)

pavilonsor

Cél

(nemzeti dohânvbolt)
védôtetô, elôtetô rekiâm
nélkiil

Hasznâlat ideje

Mennyiség

2020.januâr 1 -

30m2

2020. januâr 28.

2020.januâr 1 -

6m2

2020. januâr 28.

H. Hasznâlô a fentiek szerint âtengedett teriilet utân az FKR 23.§ (3) bekezdése alapjân az alâbbi kôzteriilethasznâlati dijat kôteles megfizetni az FKR 2. mellékletben meghatârozott kôzteriilet-hasznâlati dijtételek alapjân és
a 23. §(6)-(9) bekezdésében, valamint a 24. §-ban foglaltak szerint:
Tétel

Dijtétel

Megjegyzés, di'jmegâllapitâs jogcime

1

29 015 Ft/hô

2

343 Ft/m2/hô

Mindenkor hatâiyos dijtâblâzat szerinti dij
Mindenkor hatâiyos dijtâblâzat szerinti dij

Fizetendô (nettô)
29 015 Ft/hô
2 058 Ft/hô

A megvalôsult hasznâlat utân ôsszesen;

28 066,- Ft + AFA azaz 35 644-, Ft(harmincStezer-hatszâznegyvennégy forint)

A kérelemben foglaltakhoz Hasznâlatba adô 2020. januâr 29. napjâtôl 2020. december 31. jârul hozzâ,
tekintettel arra, hogy a bizottsâg 2020.januâr 28. napjân ûlésezett.
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2. Egyes kôzteriilet-hasznâlatokhoz meghatarozott speciâlis feltételek (a kozteriilet-hasznâlat céljânak
megfelelô rendeikezéseket kell alkalmazni);

Pavilonok esetén

Hasznâlé koteles a hosszabbîtâsi kérelemhez meliékelni a teriiletileg ilictékes keriileti onkormânyzat
iràsbeli véleményét.

Hasznâlô vallalja, hogy a pavilon mas személy részére nem engedhetô ât a Fôvârosi Onkormânyzat
hozzâjârulâsa nélkiil még bérleti, Uzemeltetési formâban sem.

Tovâbbi kozos szabâivok

3. Hasznâlô kizârôlag a jôvâhagyott, jelen szerzôdés eivâlaszthatatlan részét képezô mellékelt helyszmrajzon
megjeiôit helyen, jelen szerzôdés I. pontjâban rôgzi'tett nagysâgù kôzteriileten jogosuit a jelen szerzôdés I.
pontjâban meghatarozott tevékenység folytatâsâra. Tudomâsul veszi, hogy amennyiben a részére âtadottnâl
nagyobb kôzteriileten, vagy az I. pontban rôgzi'tettôl eltérô tevékenységet folytat, jogellenes kôzteriilethasznâlatot valôsft meg és ezzel kôzigazgatâsl szabâlyszegést kôvet el; a jogellenes kôzteriilet-hasznâlôval
szemben az FKR 27/A.§ (1) bekezdés alapjân helyszini bi'rsâg vagy kôzigazgatâsl bi'rsâg szabhatô kl (FKR
27/A. §(2) bekezdés szerint természetes személyes esetén legfeljebb kétszâzezer forint,jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkezô szervezetek esetében legfeljebb kétmilliô forint).

4. Az FKR 22.§ (1) bekezdésében foglaltak értelmében, amennyiben jelen szerzôdés megszûnik vagy sziinetel,
Hasznâlô kôteles a kôzteriilet eredeti âllapotât - beleértve annak tisztasâgât is - kârtalanitâsi igény nélkiil

haladéktalanul helyreâllftani. E rendelkezés érvényesitése céljâbôl Hasznâlô tudomâsul veszi, hogy a
kôzteriilet tényleges hasznâlatânak megkezdése elôtt Hasznâlô kôteles a Budapest Kôzùt Zrt.(1115 Budapest,
Bânk bân utca 8-10. Tel.: 459-6857) képviselôjével kôzôsen âllapotfelmérést végezni s errôl âtadâs-âtvételi
jegyzôkônyvet felvenni.

Hasznâlô kôtelezettséget vâllal és tudomâsul veszi tovâbbâ, hogy jelen szerzôdés megszûnésekor vagy
szUnetelésekor az âltala hasznâlt kôzterôlet kizârôlag a Budapest Kôzùt Zrt. képviselôjének személyes

jelenlétében bocsâthatô vissza Hasznâlatba adô birtokâba. Hz alkalommal ùjra âtadâs-âtvételi jegyzôkônyvet
kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell a hasznâlat sorân keletkezett meghibâsodâsok felsorolâsât, és azok

helyreâllitâsâra vonatkozôan Hasznâlô kôtelezettségeit. A javltâs, helyreâllftâs valamennyi kôltségét Hasznâlô
viseli. Hasznâlô kijelenti, hogy az âtadâs-âtvételnél felelôsen jâr el. Az âtadâs-âtvételnél csak a Hasznâlô
nevében teljes kôrûen nyilatkozattétel és kôtelezettségvâllalâs jogâval rendelkezô személy jârhat el. Hasznâlô
tudomâsul veszi, hogy az âtadâs-âtvétel eljârâsân kôzteriilet-feliigyelô is részt vehet.

Hasznâlô kôteles a hasznâlat megkezdése elôtt a FÔKERT Nonprofit Zrt. képviselôjével (Bp. 1073 Dob u. 90.,
tel.: 322-7032) âllapotfelmérést végezni, majd a hasznâlat utân ismételten a FÔKERT Nonprofit Zrt-vel
kôzôsen végzett âllapotfelmérésen megâllapftani az okozott kârt, a helyreâllitâsâra vonatkozôan Hasznâlô
kôtelezettségeit. A javi'tâs, helyreâllftâs valamennyi kôltségét Hasznâlô viseli, a helyreâllftâst a kérelmezô

kôltségére a Zrt-nél javasolt megrendelni. Hasznâlô kijelenti, hogy az âtadâs-âtvételnél felelôsen jâr el. Az
âtadâs-âtvételnél csak a Hasznâlô nevében teljes kôrûen nyilatkozni, kôtelezettségvâllalâs jogâval rendelkezô
személy jârhat el. Hasznâlô tudomâsul veszi, hogy az âtadâs-âtvétel eljârâsân kô2âerûlet-feliigyelô is részt
vehet.

5. Hasznâlô a kôzùt hasznâlatânak megkezdése elôtt kôzùtkezelôi hozzâjârulâst kôteles beszerezni és az abban

foglaltakat maradéktalanul betartani. Jelen szerzôdés csak a kôzùt kezelôjének hozzâjârulâsâban foglalt
elôlrâsok megvalôsi'tâsa esetén érvényes.

O

6. Hasznàlô vâllalja, hogy a kôzterilleten elhelyezett (pavilonjàn, épitményén, âlivânyzatân, elârusi'tô
berendezésén, stb.) e szerzôdés keretében mârkareklâmot, hirdetô-berendezést, reklâmhordozôt nem helyez el,
tovâbbâ ezeket a teriileteket ilyen célra mâsnak nem engedi ât. Hasznâlô kôtelezettséget vâllal arra, hogy
amennyiben mârkareklâmot, hirdetô-berendezést, reklâmhordozôt ki'vân elhelyezni, arra kUlôn kôzteriiiethasznâiati hozzâjârulâst fog kémi.

Ha a Hasznâlô a szerzôdésben foglaltaktôl eltér és kôzterulet-hasznâlati hozzâjâruiâs néikiil mârkareklâmot,

hirdetô-berendezést, reklâmhordozôt helyez el, azzal jogellenes kôzterulet-hasznâlatot valôsi't meg, amivel
kôzigazgatâsi szabâlyszegést kôvet el; a jogellenes kôzterûlet-hasznâlôval szemben az FKR 27/A.§ (1)
bekezdés alapjân helyszi'ni bîrsâg vagy kôzigazgatâsi bi'rsâg szabhatô ki kôzigazgatâsi bi'rsâg szabhatô ki(FKR
27/A. §(2) bekezdés szerint természetes személyes esetén legfeljebb kétszâzezer forint,jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkezô szervezetek esetében legfeljebb kétmilliô forint).

7. Hasznâlô tudomâsul veszi, hogy amikor a tevékenység egyéb, mâs jogszabâlyok âltal elôi'rt engedélyek
birtoklâsât teszik sziikségessé, ill. a tevékenység folytatâsa létesitési engedélyhez kôtôtt, ùgy azok megszerzése
a tevékenység megkezdésének elôfeltétele, amelyek beszerzése Hasznâlô kôtelezettsége. Ezen
dokumentumokat a helyszfnen kell tartani, illetve az ellenôrzésre jogosult részére (pl. kôzteriilet-feliigyelô,
ANTSZ, Nemzeti Adô- és Vâmhivatal, fogyasztôvédelmi hatôsâg, épi'tésiigyi hatôsâg) - kérésére - be kell
mutatni.

8. Hasznâlô tudomâsul veszi, hogy a kôzterulet-hasznâlattal jârô jârulékos kôltségek (energiadîj, vi'zdîj stb.)
viselése, ill. megfizetése a Hasznâlô kôtelezettsége. Ennek teljesi'tése érdekében vâllalja, hogy a megfelelô
kôziizemi szervezetekkel (Elektromos Mûvek, Vi'zmûvek, Csatomâzâsi Mûvek stb.) szukséges
megâllapodâsokat megkôti.

9. Hasznâlô kôteles a hasznâlat céljâra engedélyezett teriiletet és annak kômyezetét folyamatosan tisztân,
balesetmentesen, rendezett âllapotban tartani, az âllagmegôvâsi és karbantartâsi munkâkat elvégezni. Hasznâlô
kôteles az elhelyezett épi'tményét, épOletét, pavilonjât, berendezését, eszkôzét folyamatosan tisztân és
karbantartani, esetleges rongâlôdâsokat, szennyezéseket(pl. graffiti) eltâvoh'tani.

10. Hasznâlô jelen szerzôdés alâirâsâval egyùttal arra is kôtelezettséget vâllal, hogy amennyiben kôzterulethasznâlata telepiilési szilârd hulladék képzôdésével jâr, akkor a telepulési szilârd hulladékkal kapcsolatos
kôzszolgâltatâst igénybe fo^a venni.

11. Hasznâlô tevékenysége gyakorlâsa sorân kôteles a kômyezetvédelmi, zajvédelmi, kôzegészségugyi, valamint
munka- és balesetvédelmi elôi'râsokat betartani.

12. Hasznâlô vâllalja, hogy a tûzcsapok megkôzeh'thetôségét biztosîtja.

13. Hasznâlô kôteles a 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet szerinti zaj- és rezgésterhelési
hatârértékekre vonatkozô elôirâsokat és a vonatkozô keruleti zajrendeletet betartani.

14. Jelen szerzôdésben foglalt hozzâjâruiâs kizârôlagosan Hasznâlô részére szôl és Hasznâlônak lehetôsége van a
kôzteriilet-hasznâlathoz kôzremûkôdôket igénybe venni, de a kôzteriilet-hasznâlat joga tovâbb nem ruhâzhatô.

15. Hasznâlô jelen szerzôdés alâirâsâval az informâciôs ônrendelkezési jogrôl és informâciôszabadsâgrôl szôlô
2011. évi CXII. tôrvény szerinti hozzâjârulâsât adja a kôzteriilet-hasznâlat ellenôrzéséhez szukséges személyes
adatainak FKR 3. mellékletében hivatkozottak âltali kezeléséhez.

16. Hasznâlô jelen szerzôdés eredeti példânyât, illetve annak hiteles mâsolatât kôteles a helyszfnen magânâl
tartani és az ellenôrzésre jogosult személyek felhivâsâra bemutatni. Hiteles mâsolatnak tekinthetô a kôzjegyzô
âltal, vagy a Vârosigazgatôsâg Fôosztâly fôosztâlyvezetôje, vagy a KôzterUlet-hasznâlati Osztâly
osztâlyvezetôje âltal alâirt és lebélyegzett hitelesftett mâsolati példâny.

O
'a=n)-v
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17. Hasznàlô tudomâsul veszi, hogy az FKR 7.§ (1) bekezdése alapjân a kôzteriilet-hasznâlati hozzâjârulâs csak
ideiglenes jelleggel adhatô.

18. Felek kapcsolattartôi a kapcsolattartâs môdja szerinti adatokkal:
1.

Hasznàlatba adô részérôl:

Budapest Fôvâros Fôpolgârmesteri Hivatal Vârosigazgatôsâg Fôosztâly
Kôzteriilet-hasznâlati Osztâly
Repiczkiné Szântô Enikô (iigyintézô neve)
1052 Budapest, Vâroshâz u. 9-11
telefon: +36 1 999-9155 (iigyintézô telefonszâma)
e-mail: Repiczkine@Budapest.hu (iigyintézô e-mailcime)
2.

Hasznélô részérôl:

név: Papp Andrâs
telefon: +36 20344 4100

e-mail: papp.andras@mannaabc.hu

Szerzôdésszegés és a szerzôdés megszûnésének. megszuntetésének esetei

^

I / a. I / a.

Hasznâlô tudomâsul veszi, hogy jelen szerzôdés és annak I. pontja szerinti hasznâlati jogosultsâg

i'

annak lejârta elôtt megszûnik, ha a teriiletre tlzemzavar elhân'tâsa miatt. illetve a Hasznàlatba adônak fontos

I

kôzérdekbôl sziiksége van, valamint az FKR 20. S (11 bekezdésében meghatârozott egyéb esetekben. Jelen
szerzôdés megszûnése esetén Hasznâlô Hasznàlatba adôval szemben semmiféle kârtéritési igényt nem
érvényesithet, viszont az âltala elôre kifizetett kôzterulet-hasznâiati dij hâtralévô hânyadât Hasznàlatba adô
visszatérfti.

I / b. Amennyiben a II. pont szerinti fizetési kôtelezettsé2ét Hasznâlô a fizetési hatâridôre nem, vagy késedelmesen
teljesiti, ùgy jelen szerzôdést Hasznàlatba adô jogosult azonnali hatâllyal felmondani, és ebben az esetben
Hasznâlô Hasznàlatba adôval szemben semmiféle igényt nem érvényesithet.

I / c. Amennyiben Hasznâlô jelen szerzôdésben foeialtakat nem tartia be. Hasznàlatba adô jogosult a kôzterulethasznâiati hozzâjârulâst azonnali hatâllyal felmondani. Ebben az esetben Hasznâlô Hasznàlatba adôval
szemben semmiféle igényt nem érvényesithet.
I / d. A hasznâlat bârmeiy mâs személv részére tôrténô âteneedése esetén Hasznàlatba adô a szerzôdést azonnali

hatâllyal felmondhatja. Az ilyen môdon âtengedett, Hasznàlatba adô hozzâjârulâsa nélkiili kôzteriilethasznâlat jogellenes kôzteriilet-hasznâlatnak minôsOl.

I / e. Hasznàlatba adô jelen szerzôdést kârtalanitâs nélkul és azonnali hatâllyal felmondhatja, ha a Hasznâlô vagy a
kôzterûlet-hasznâlatban kôzremûkôdô bârmeiy - a Hasznâlôval kôzvetlen vagy kôzvetett môdon
jogviszonyban âllô harmadik fél - szervezet a jelen szerzôdés megkôtését kôvetôen beâllott kôriilmény folytân
mâr nem minôsul âtiâthatô szervezetnek.

I/f. Hasznâlô jogosult jelen szerzôdés felmondâsâra oly môdon, hogy a Hasznàlatba adô szâmâra frâsban

bejelenti, miszerint érdekkôrében felmeriilt méltânyolhatô okbôl a kôzteriilet hasznâlatâval felhagy.
H / a. Hasznâlô tudomâsul veszi, hogy amennyiben a szerzôdésben foglaltakat nem tartja be, de Hasznàlatba adô a
szerzôdést nem mondja fel, a szerzôdésben vâllalt kôtelezettségei teljesitésének kikényszeritésére Hasznàlatba

adô intézkedni fog oly môdon, hogy elôszôr a szerzôdésszerû teljesftésre felhivja, majd ennek sikertelensége
esetén soron kfviil végrehajtâst rendel el.
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11 / b. Hasznâlô tudomâsul veszi, hogy a kôzterulet hasznâlatâra vonatkozô jelen szerzôdés megszûnése
kôvetkezményeként a kôzterillet-hasznâlatot a szerzôdés felmondâsânak kôzlését kôvetôen haladéktalanul be
kell szûntetnie. Hasznâlô tudomâsul veszi, hogy amennyiben ennek Hasznâlô nem tenue eleget, akkor
Hasznâlatba adô a kôveteiését soron ki'vUl fogja végrehajtani.

Vegyes rendeikezések

A. Felek kijelentik, hogy jelen szerzôdést, mint akaratukkal mindenben megegyezôt frjâk alâ. Jelen szerzôdés a
Feiek âltali kôlcsônôs alâi'râs napjân lép hatâlyba; ha az alâi'râsok nem ugyanazon napon tôrténnek, a hatâlyba
lépés idôpontja a legutolsô alâi'râs napja.

B. Hasznâlô tudomâsul veszi, hogy jelen szerzôdést Hasznâlatba adô az Âkr. 92. §(4) bekezdése szerinti kôzlési
kôtelezettségét kôzhi'rré tétel ùtjân teljesi'ti.

C. Felek rôgzi'tik, hogy eljârâsi kôltség viselésével kapcsolatban nincs kôvetelésuk egymâs felé.

D. Felek rôgzitik, hogy jelen szerzôdéshez mellékkôtelezettségek nem kerOltek megâllapi'tâsra.

E. Hasznâlô vâllalja, hogy levelezési cimének megvâltozâsât a vâltozâst kôvetô 15 napon belill Hasznâlatba
adôval l'râsban kôzôli, valamint Felek vâllaljâk, hogy kapcsolattartôik adataiban bekôvetkezô vâltozâsokat
egymâssal haladéktalanul kôzlik.

F. Felek rôgzitik, hogy jelen szerzôdés môdositâsâra kizârôlag irâsban keriilhet sor az Âkr. 92. §(4) bekezdésében
és 93. §(1) bekezdésében foglaltak alapjân.

G. Abban az esetben, ha Hasznâlô a kôzteriiletet a szerzôdés lejârta utân is hasznâlni kfvânja, a lejârat elôtt egy
hônappal ùjra kérelmet kell benyùjtania.

H. Hasznâlô jelen szerzôdés alâirâsâval egyùttal arrôl is nyilatkozik bilntetôjogi felelôssége tudatâban, hogy a

Fôvârosi Ônkormânyzat felé lejârt hatâridejû tartozâsa nincs.
I. Hasznâlô jelen szerzôdés alâirâsâval egyùttal arrôl is nyilatkozik, hogy Budapest Fôvâros ônkormânyzata
vagyonârôl, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlâsârôl szôlô 22/2012.(111. 14.) Fôv. Kgy. rendelet
3. § 4. pontja szerinti âtlâthatô szervezetnek minôsUl.

J. Jelen szerzôdésben nem szabâlyozott kérdések tekintetében az Âkr., a Polgâri Tôrvénykônyvrôl szôlô 2013. évi
V. tôrvény, a nemzeti vagyonrôl szôlô 2011. évi CXCVI. tôrvény és az FKR idevonatkozô hatâlyos szabâlyai
az irânyadôak.

K. Hasznâlô elismeri, hogy jelen szerzôdés az informâciôs ônrendelkezési jogrôl és informâciôszabadsâgrôl szôlô
2011. évi CXII. tôrvény tôrvényben foglaltak szerint kôzérdekbôl nyilvânos és tudomâsul veszi, hogy a
www.budapest.hu oldalon a tôrvény 1. melléklete szerinti adatait Hasznâlatba adô kôzzéteszi.
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L. A szerzôdés teljesitése kôrében esetlegesen elôadôdô jogvitâkat Felek elsôdlegesen békés ûton, irâsbeli
formâban ki'vânjâk rendezni, s csak akkor fordulnak bi'rôsâghoz, ha ez nem vezet eredményre.

M. E szerzôdés 1-1 példânya Hasznàlôt és Hasznâlatba adôt llleti, tovâbbi 1 példânyt Hasznâlatba adô megkiild

a Fôvârosi Ônkormânyzat Rendészeti Igazgatôsâg részére. Hasznâlatba adô a kôzteriilet-hasznâlatrôl értesi'ti a
teriiletileg illetékes keruleti ônkormânyzatot, illetve rendezvényekkel kapcsolatban a Budapest! Rendôrfôkapitânysâgot.

N. Budapest Fôvâros Ônkormânyzata fôpolgârmesterének a kiadmânyozâsi rend szabâlyozâsârôl szôlô
2/2015. (I. 5.) utasi'tâsa 10. § (1) bekezdés b) pontja alapjân Hasznâlatba adô részérôl jelen szerzôdés
kiadmânyozôja Kerpel-Fronius Gâbor fôpolgârmester-helyettes.

Budapest,

A Fôpolg:

ôrében eljârva:

^^latba

Hasznâlô
Beba Trafik Bt.

^të&^fly

âtvettem:

.G^.bô

nap
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dr. Szâmadô Tamâs

fôjegyzô 2020 FEBR 10.
Kapjâk:
1.: Hasznâlô

2.: FPMH,Pénztigyi Osztâly, helyben

3.: Fôvârosi Ônkormânyzat Rendészeti Igazgatôsâg
4.: FPMH Irattâr, helyben
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