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MEGÁLLAPODÁS 
térítésmentes átadásról 

 

 

 

(a továbbiakban: Megállapodás) 

amely létrejött egyrészről az 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 

14., adószám: 15735722-2-43, statisztikai számjel: 15735722-8411-321-01, törzskönyvi 

azonosítószám: 735726) képviseli: dr. Bácskai János polgármester (a továbbiakban: Kerületi 

Önkormányzat vagy Átadó), 

másrészről  

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., adószám: 

15735636-2-41; KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01; törzskönyvi azonosító szám: 

735638, ÁHTI azonosító: 745192) képviseli: a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljáró 

Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság elnöke: dr. Láng Zsolt (a továbbiakban: 

Fővárosi Önkormányzat vagy Átvevő)   

(Átadó és Átvevő a továbbiakban együtt: Felek, külön-külön a Fél) között, alulírott napon és helyen az 

alábbi tartalommal és feltételek mellett.  

 

1. ELŐZMÉNYEK 

1.1. A Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának 

szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint ”A) Közterületek 

komplex megújítása, B) Közösségi célú városrehabilitáció program” tárgyú pályázati felhívást 

tett közzé a kerületi önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak támogatására TÉR_KÖZ 

címmel, amelyre a Kerületi Önkormányzat – FPH059/1301/2013 iktatószámon és 39-es 

pályázati azonosító számon regisztrált – pályázatot nyújtott be. A Fővárosi Közgyűlés 

1573/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. számú határozata megítélte a Kerületi Önkormányzat „Nehru 

projekt” címen benyújtott pályázatának vissza nem térítendő támogatását. A Fővárosi 

Közgyűlés 1830/2013 (XI.14.) számú határozata a „Nehru projektet” két projektelemre (Nehru 

-part I. és Nehru- part II.), a megítélt támogatás összegét két részre bontotta, és az így 

megállapított támogatási részekre külön támogatási szerződések megkötését írta elő. A 

Fővárosi Közgyűlés 1831/2013 (XI.14.) számú határozata alapján Felek 2014. február 5 napján 

létrejött együttműködési megállapodásban (továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) 

egyeztek meg a benyújtott pályázat alapján előkészíteni és megvalósítani kívánt Nehru part I. 

és Nehru part II. projektelemekről. Felek az FPH059/583-20/2014 ügyiratszámú 

Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosításában rögzítették az egyes projektelemekre 

vonatkozó támogatási szerződések aláírásának határidejét.  

1.2. A Nehru -part I. projektelem (Nehru part közpark komplex felújítása, a továbbiakban: Projekt) 

Támogatási Szerződés aláírására 2014. július 24. napján került sor, mely szerződés a Fővárosi 

Önkormányzat 1333/2015.(IX.30.) Főv.Kgy. számú határozata, a Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 345/2015.(X.15.) számú határozata alapján 2015. november 27. napján 

egységes szerkezetben módosításra került (a továbbiakban együtt: TSZ). 

1.3. A Projekt megvalósításának helyszínei a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában 

lévő 37061/6 hrsz-ú, és 38017/10 hrsz-ú ingatlanok (a továbbiakban: Ingatlanok) voltak. Felek 

rögzítik, hogy a TSZ 5. 1. pontja tartalmazza a megvalósított Projekt vagyonjogi és tulajdonjogi 

helyzetét, amely alapján szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Fővárosi Önkormányzat 
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kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanain megvalósított Projekt, mint az ingatlanok 

alkotórészei a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályainak megfelelően 

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezik, azon a nemzeti vagyonról szóló o 2011. évi 

CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.)  6. § (1) bekezdése alapján osztott tulajdon nem 

létesíthető. Ennek megfelelően a Kerületi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Projekt 

megvalósításával létrejövő vagyonnövekmény az érintett ingatlanok tulajdoni viszonyaira 

tekintettel 100 %-ban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül, és ennek értékét 100 %-

ban a Fővárosi Önkormányzat aktiválja. 

 

2. MEGÁLLAPODÁS CÉLJA 

2.1. Felek megállapítják, hogy a Projekt kivitelezési munkálatai elkészültek. 

2.2. A Projekt keretében elkészült beruházásokat a Kerületi Önkormányzat - a kivitelező és a 

Kerületi Önkormányzat közötti műszaki átadás-átvételt követően – jelen megállapodás 

keretében átadja a Fővárosi Önkormányzat részére a beruházással kapcsolatos teljes körű 

műszaki és számviteli dokumentációval (hitelesített Ingatlan kartonnal, valamint átadás-

átvételi jegyzőkönyvvel) együtt, a Fővárosi Önkormányzat, mint tulajdonos 

vagyonnyilvántartásában történő rögzítés (aktiválás) céljából.  

2.3. Jelen Megállapodás célja, hogy a Projekt teljesítése során megvalósuló – a Kerületi 

Önkormányzat által befejezetlen állományként nyilvántartott - beruházásokat a Kerületi 

Önkormányzat térítésmentesen a Fővárosi Önkormányzatnak átadja, a Fővárosi 

Önkormányzat az átvett befejezetlen beruházásokat aktiválja és az eszközöket vagyon-

nyilvántartásában szerepeltesse. Az aktiválás/nyilvántartásba vétel során a Fővárosi 

Önkormányzat a beruházásokat per-, teher- és igénymentesen szerzi meg. 

 

3. MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA, BERUHÁZÁSOK TÉRÍTÉSMENTES ÁTADÁSA, 

NYILVÁNTARTÁSI ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA 

3.1. Átadó a Projekt teljesítése során megvalósuló – jelen megállapodás 1. számú 

mellékletében megjelölt – beruházásokat (parki létesítmények, térkő burkolat, 

árvízvédelmi létesítmény, közvilágítási hálózat, pavilonépület), mint a könyveiben 

nyilvántartott befejezetlen állományt Átvevőnek térítésmentesen átadja jelen 

Megállapodásban foglaltak alapján. 

3.2. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodás hatályba lépésének napjával Átvevő a 3.1. 

pontban foglaltak szerinti befejezetlen beruházást átveszi, aktiválja és vagyonnyilvántartásába 

veszi. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodással átvett vagyonelemek üzemeltetését Átvevő 

– az egyes vagyonelemek üzemeltetését végző közszolgáltatói útján – látja el.  (Üzemeltetők 

által aláírt műszaki leltárok a jelen Megállapodás 3. számú mellékletét képezik.) Felek rögzítik 

továbbá, hogy a jelen jogügylet során Átvevőt az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

5. § (1) bekezdés b) pontja alapján teljes személyes illetékmentesség illeti meg. Felek 

kijelentik, hogy a térítésmentes átadás során az Áfa tv. 11. § (1) bekezdésében foglalt feltételek 

hiányában általános forgalmi adófizetési kötelezettség nem keletkezik. 

3.3. Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétel az Átadó könyveiben nyilvántartott, valamint jelen 

megállapodás 1. számú mellékletét képező tételes pénzügyi-műszaki leltár szerinti összértéken, 

362.119.527.- Ft azaz háromszázhatvankettőmillió-száztizenkilencezer-ötszázhuszonhét 

forint értéken történik, amely a következő tételekből adódik össze: parki szilárd burkolatú 

terület: 95.844.783.- Ft, parkfelszerelési tárgyak: 97.093.190.- Ft, parki zöldfelület: 

77.682.904.- Ft, pavilonépület: 19.271.923.- Ft, térkő burkolat: 20.406.336.- Ft, közvilágítás: 

43.483.204.- Ft, árvízvédelmi létesítmény: 8.337.187.- Ft. Felek rögzítik, hogy az átadásra az 

átadó által kiállított számviteli bizonylat alapján kerül sor. 
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3.4. Átadó kijelenti, hogy a 3.3. pontban meghatározott könyvszerinti érték a hatályos számviteli 

előírásoknak megfelelően, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. 

rendelettel összhangban került meghatározásra. 

3.5. Átadó kijelenti, hogy az átadásra kerülő beruházásokkal kapcsolatban a Fővárosi 

Önkormányzattal szemben sem most, sem a jövőben semmilyen megtérítési igénye 

(követelése) nincsen. 

3.6. Átadó kifejezetten kijelenti, hogy a Projekt teljesítése során megvalósuló beruházásokkal, 

azok átadásával kapcsolatban Átvevő felé semmilyen pénzügyi ellenértéket vagy 

költségigényt, követelést nem támaszt. 

4. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS 

4.1. Átadó kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Megállapodás keretében átadott 

beruházások igény-, per- és tehermentesek. 

4.2. Felek kijelentik, hogy a Kerületi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat, valamint a 

Gombos-Földgép Mélyépítési és Vízépítő, Szolgáltató Kft. (székhely: 2854 Dad, Dózsa 

György utca 41. a. ép., cégjegyzékszáma: 11-09-009054), mint a Projekt generálkivitelezője 

(a továbbiakban: kivitelező) között 2016. augusztus 10., 2016. augusztus 15., 2016. augusztus 

25., 2016. augusztus 30. napján és 2016. november 30. napján - műszaki átadás-átvétel 

tárgyában – felvett jegyzőkönyvek alapján a megvalósult beruházások működőképesek 

(jegyzőkönyvek a jelen Megállapodás 2. számú mellékletét képezik). 

 

4.3. Az Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodás szerint átadásra kerülő 

beruházásokkal kapcsolatban a nála nyilvántartott dokumentumokat, azaz minden, az 

átadáshoz illetőleg a vagyon-nyilvántartásba vételhez kapcsolódó lényeges információt 

tartalmazó dokumentációt legkésőbb a jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg az Átvevő 

rendelkezésére bocsátja. 

4.4. A TSZ 5.3.4. pontja alapján Felek megállapodnak, hogy a Projekt teljesítése során 

megvalósuló beruházásokkal kapcsolatban a kivitelező által vállalt, vele szemben 

érvényesíthető jótállási, szavatossági, ill. kötelező alkalmassági időből származó jogokat 

Átadó jelen Megállapodás aláírását megelőzően az Átvevőre engedményezi. Az 

engedményezés eredményeképpen Átvevő a Projektre irányuló jótállási és szavatossági 

jogokat jogosult közvetlenül a kivitelezővel szemben érvényesíteni.  

 

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

5.1. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályokban 

foglaltakat kell alkalmazni. 

5.2. Jelen Megállapodás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a Megállapodást 

a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba. 

A Megállapodás 11 (tizenegy) eredeti példányban készült, amelyből az Átadót 4 (négy), míg 

az Átvevőt 7 (hét) eredeti példány illeti meg. 

5.3. Felek kötelesek a jelen Megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat békés úton rendezni, 

ennek sikertelensége esetén bármely jogvita eldöntésére Felek a Pp. általános illetékességi 

szabályai szerinti fordulnak bírósághoz. 

5.4. Az Átadó részéről a Képviselő-testület …/2017.(..….) számú határozata felhatalmazta a 

Polgármestert a jelen Megállapodás aláírására. Az Átvevő részéről jelen Megállapodás 

jóváhagyásáról és megkötéséről a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-

hasznosítási Bizottsága ……./2017. (…...) számú határozatával hozott döntést. A Tulajdonosi, 

Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság hatáskörét a Budapest Főváros 
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Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

22/2012. (III. 14.) sz. Főv. Kgy. rendelet 44. § (1) bekezdés b) pontja biztosítja.  

A jelen Megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és együttes 

értelmezés és megértés után helybenhagyólag alulírott helyen és időben írták alá. 

 

Budapest, 2017. … Budapest, 2017. … 

 

 

 

__________________________________ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata 

képviseli: dr. Bácskai János polgármester 

Átadó 

 

 

 

____________________________________ 

Budapest Főváros Önkormányzata 
képviseletében dr. Láng Zsolt 

a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és 

Közterület-hasznosítási Bizottságának elnöke 

Átvevő 

 

 

 Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

 

 

 

Verő Tibor 

főosztályvezető, Pénzügyi Főosztály 

 

Budapest, 2017. ……….. hó …….. napján 

 

 

  
 

 
Mellékletek:  

 

1. számú melléklet: tételes pénzügyi-műszaki leltár 

2. számú melléklet: jegyzőkönyvek 

3. számú melléklet: üzemeltetők által aláírt műszaki leltárok 
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1. számú melléklet 

 
__________________________________ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

képviseli: dr. Bácskai János polgármester 

Átadó 

____________________________________ 
Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében dr. Láng Zsolt 

a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és 

Közterület-hasznosítási Bizottságának elnöke 

Átvevő 
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__________________________________ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

képviseli: dr. Bácskai János polgármester 

Átadó 

____________________________________ 

Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében dr. Láng Zsolt 

a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és 
Közterület-hasznosítási Bizottságának elnöke 

Átvevő 
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__________________________________ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

képviseli: dr. Bácskai János polgármester 

Átadó 

____________________________________ 

Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében dr. Láng Zsolt 

a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és 
Közterület-hasznosítási Bizottságának elnöke 

Átvevő 
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__________________________________ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

képviseli: dr. Bácskai János polgármester 

Átadó 

____________________________________ 

Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében dr. Láng Zsolt 

a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és 
Közterület-hasznosítási Bizottságának elnöke 

Átvevő 
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__________________________________ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

képviseli: dr. Bácskai János polgármester 

Átadó 

____________________________________ 

Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében dr. Láng Zsolt 

a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és 
Közterület-hasznosítási Bizottságának elnöke 

Átvevő 
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__________________________________ 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

képviseli: dr. Bácskai János polgármester 

Átadó 

____________________________________ 

Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében dr. Láng Zsolt 

a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és 
Közterület-hasznosítási Bizottságának elnöke 

Átvevő 
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2. számú melléklet 
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3. számú melléklet 
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