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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

L Előzmények

Figyelemmel a járások kialakításĺáľól, valamint az egyes ezze| összefüggő töľvények
módosításaĺól szóló 20|2. évi XCIII' törvény 2.s Q) bekezdésében foglaltakľa Budapest
Fővaľos VIII. keľület Józsefuĺáľosi onkormányzata (a továbbiakban: onkoľmányzat) és
Budapest Főváľos Kormanyhivatala (a továbbiakban: Koľmányhivatal) 2012' október 30-án
megállapodást kötöttek a Kormányhivata| kerületi hivatalaihoz kerülő á||arrigazgatási
feladatok biaosítása érdekében.

A megállapodás megkötésére az onkoľmźnyzat Képviselő-testtiletének 345120112. (X.18.) sz.
határozatábanfoglaltfelhatalmazásaa|apjźnkerültsoľ.

II. A beteľjesztés indokolása

Jelen előterjesztés mellékletét képező infokommunikációs szerződés targyában a döntés
meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

ilL Tényállás

A Kormányhivatal VIII. kerületi Hivatalábarl|évo (Bp.' Vil. Baľoss u. 59., Bp'' Vil. Práter
u, 22. sz. alatti telephelyek esetében), a kormányhivatali feladatellátást szolgáló vezetékes
telefónia, valamint a bérelt nyomatkészítő eszközök, fénymásolók mfüödtetését aZ

onkormany zatbińositja, a szerzodéses partneľekkel j ogviszonyban az onkorm ányzat á||,

A fel adatel látásho z szük sé g e s tar gy i fe ltéte lek :

a) a Bp., VIII. Baľoss u. 59. esetében vezetékes telefonközpont múködtetése, vezetékes
telefonok bérlése, javítása, karbantaľtása) az onkoľmányzat á|ta| átadott fenymásoló
gép ek, nyomtató k i ro date chn ikaí eszko zök bérl és e, j av ítás a, katb aĺtartás a,

b) a Bp., V[I. Práter 22. számesetébęn az onkormányzat á|ta| źtađott fénymásoló gépek,

nyomtatók, iľodatechnikai beľendezések bérlése, j av ítása, kaľbantaľtása.



Az előterjesztés mellékletét képezo infokommunikációs szeruődés a|apján a Kormányhivatal
váIlaĽ1a, hogy a járási hivatalok működésének biztosítása éľdekében viseli aZ

infokommunikációs eszköz<jk mfüödtetésével kapcsolatos költségeket a szerződésben
r ész|etezett kö lts é gme go sztás szerint.

IV. Döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

Javasoljuk jclcn előterjesztés mellékletét képező infokommunikációs megállapodás
megkötését a Kormányhivatal és az onko rmźny zat k<jzött'

v. A diintés célja' pénzügyi hatása

Az onkoľmĺínyzat és Kormányhivatal k<jzĺjtt kötendő megállapodás a járási rendszeľ
megvalósításanak és hatékony működtetésének e|őmozditásźůloz szfüséges, amelyben
részletesen rendezésre keľiil az infokommunikációs eszközök ľendelkezésre bocsájtásával, és

haszná|atával felmerülő költségek megosztása a szerzőđő felek közott.

VL Jogszabályikiiľnyezetismeľtetése

A Tisaelt Bizottsághatásköre a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmtnyzat
Képviselő-testtiletének a Budapest Józsefuáľosi onkormźnyzat vagyonaľól és a vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaľól szóló 66120|2. (X[.13.) önkormanyzati rendelet 17. $

(1) bekezdés a) pontjának ab) alpontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuĺírosi onkoľmányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabá|yzatláľól szóló 25l20I3, (v .27 .) ĺinkoľmányzati ľendelet 4. szám,Ú mellékletének 1 .1 .3.

pontján alapul.

Hatátozati javaslat

A Városgazdálkodási ós Pénzügyi Bizottság rĺgy diint' hogy

1. az előterjesztés mellékletét képező infokommunikációs megállapodást elfogadja.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. februaĺ 1 3.

2' fe|hata|mazza a polgaĺmestert a határozati javaslat 1. pontjában meghattrozot|
infokommunikáció s megállapod ás aláir źsára.

Felelős: polgármester
Hatźniđó :f}I 4, februźx 28.

A clöntés végrehajtásátvégző szervez,eti egység: Belső Ellátási Iľođa, Jegyzói Kabinet
A lakosság széles kĺirét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététe| módjĺĺľa: honlapon

Buđapest, 20|4.januaľ 1 3. rl
sbŁK+^ Đ}N"
dr. Srínta Zsóťla
kabinetvezető
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Iľr. o roMMUNIKÁcIos Mn cÁu,ł.ponÁs

amely létrej<itt

egyrészrő|: Budapest Főváľos VIII. Keľület onkormányzat (székhely: 1082 Budapest,
Baross u.63-67; törzskönyvi azonosító 735715,; statisztikai számjele: 157357I5-84II-321-
01 képviselője: dr. Kocsis Máté polgáľmester) (a továbbiakban: onkormányzat),

másrészről: Budapest Főváros Koľmányhivatala (székhely: 1056 Budapest. Váci utca62_
64.; PIR ticrzsszźlma:789235; statisztikai szrĺmjele: 15789233-84|I-312-01. képviselője: Dľ.
P es ti Im ľe kormĺínym e gb izott), (a továbbiakb an : Ko ľm ányh iv ata l)

(együttes említéstik esetén: B.elek) között az a|u|írott napon és helyen az a|ábbi feltételekkel:

Előzmények

Felek rogzítik, hogy a járások kialakításráľól, valamint az egyes ezzeI osszeftiggő tĺirvények
módosításiíľól szóló 20If. évi XCIII. tĺirvény 2.s Q) bekezdésében foglaltak a|apjźn a
Kormányhivatal kerületi hivatalaihoz kerülő éů|amigazgatási feladatok biztosítása érdekében
2012, októbeľ 30-án megállapodáSt kötöttek.

Fęlek jelen megállapodást a járási ľendszer megvalósításanak és hatékony miikcidtetésének
e|omozditása érdekében, az infokommunikációs eszkĺiztjk kciltségeinek Felek közcitti
megosztása érdekében kötik.

|. A szerződés tárgya:

1.l. Felek rogzitik, hogy a Koľmanyhivatal VIII. Keľiileti Hivatalában lévő (Bp.' VIII. Baross
u. 59., Bp., Vm. Práteľ u. 2f. sz. a|atti telephelyek esetében), a Kormĺĺnyhivatali
feladatellátást szolgáló vezetékes telefünia, valamint a bérelt nyomatkészítő eszkozok,
fénymásolók működtetését az onkoľmányzat biztosítja, a szerződéses partnerekkel
j o gviszonyban az onkormány zat áII.

A feladatel |átźsho z szfü sé g es tár gyí fe ltétel ek :

a) a Bp., VIII. Baross u. 59. esetében vezetékes telefonk<izpont műkĺjđtetése, vezetékes
telefonok bérlése, javítása, karbantartźlsa, átadott fénymásoló gépek, nyomtatók,
irodatechnikai eszkĺizök bérlése, javítása, kaľbantaľtása

b) a Bp., VIII. Pľáter 22, szźtm esetében ĺinkoľmányzat áIta| źúadott fénymásoló gépek,
nyomtatók, i ro datechnikai e szkĺizök b éľlé se, j av ítása, karbantartźsa'

l.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jfuási hivatalok mfüĺidésének biztosítása érdekében
az 1.1 pontban szerep|ő infokommunikációs eszkĺizök működtetésével kapcsolatos
k<iltségeket a 2. szátmű mellékletben részletezett költségmegosztás szeńnt a Kormányhivatal
viseli.

1.3 Felek megállapodnak, hogy a Koľmányhivatalt az I'2 pontban rögzített költségek 2013.
január t-jétől teľhelik. Az onkoľmányzat a kiállításľa keľiilő sztlm!źkat a szo|gáItatások
szerint me gnev ezés s zerinti b ontásb an ké szíti el'



|.4 A Koľmányhivatal az onkormźnyzat áIta| kiá||itott szánia kézhemételét követő 5

munkanapon belül jogosult a szźlmIábarl. foglaltakkal kapcsolatosan kifogással élni és azt az
onkormanyzat felé jelezni. Amennyiben a Kormányhivatal részétő| a kiállított sztm|áva|
kapcsolatban kifogás nem mertil fel, köteles azt a szám|akiźlllítźsát kcivető 30 napon be|u| az
Önkoľmány zat á|taI me gadott számlár a átutalás s al telj e síteni.

2. A megá|lapodás hatáily a

Jelen megállapodás hatźlrozat|an időľe j<in létre, és az a|źirás napjĺín lép hatályba,
Amennyiben az a|áirás napja nem egy naptári napra esik, a hatá|yba lépés napjának a Felek
kölcsönĺĺsen a későbbi időpontot ismerik el.

3. A megállapodás mĺídosítása, megszĺĺnése

3.I. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzodést csak közös megegyezéssel
móđosíthatják íľásban. Bármelyik fél a másik fé|hęz cimzeĹ1írásos nyilatkozatával a jelen
megállapodást 90 napos rendes felmondási idővel írásban felmondhatja.

3.2. Bármelyik fél a jelen megállapodást a másik félhez cimzett írásos nyi|atkozatźlval a
ttlľgyhőnap utolsó napjáĺa írásban felmondhatja, amennyiben a másik fél a jelen
megállapodásban foglalt k<jtelezettségeit olyan súlyosan megszegi, hogy a megállapodás
további fenntaľtása a másik féltől tovább nem elvárható'

3.3. A Koľmanyhivatal jogosult a megá||apodás azonna|i hatá|ý felmondásara, ha az
onkormanyzat az 1.1 pontban felsorolt eszk<jzök mtĺködtetését folyamatosan nem' vagy nem
a megállapodásban foglaltak szerint biztositja.

3.4. Az Önkormanyzat jogában á|I a megállapodást felmondani, ha a Kormányhivata| a

fizetési kĺjtelezettségét - póthataľidő megá||apitását taľtalmaző fe|szőlítás ellenére - sem
telj esíti határidőben.

3 .5 . Bármelyik fél j ogosul t a megá||apodás azonn a|i hatá|ý felmondásár a, ha a másik fél a
hatályos jogszabá|yokban vagy jelen megállapodásban vállalt lényeges kötelezęttségét nem

teljesítette.

3'6. Amennyiben az infokommunikációs eszközĺjkkel kapcsolatos üzemeltetési feltételekben
vźitozéts áll be (p1. szolgáltató személyének megvźt|tozźlsa, díjtételek vá|tozása), eľrő| az
onkormányzat8naponbeltilkötelesaKormányhivatalttájékońatni.

4. Kapcsolattartás

4. 1 Felek jelen megállapodással kapcsolatb an az a|źhbi kapcsolattartókat jelölik ki:

onkoľman)izat által kijelolt kapcsolattartó :

Neve: Fábíź.nMárta
Beosztása: Belső EllátáSi lrodavezető



Elérhetősége (telefon, e-mail) : 459 -226 I, fabianm@jozsęfvaľos.hu

Kormanyhivatal által kii elölt kapcsolattaľtó :

Neve: Bisztran Sandor
Beosztása: osztáIyv ezető
Elérhető sé ge (telefon, e-mail) : 0 6 -I -323 -6 I 47 ; bisńr arl. sandor@onyf' hu

4.2 Ajelen megállapodással kapcsolatos bármilyen információ, értesítés akkor hatá|yos,ha a
felek által jelen megállapodásban rogzíteÍt székhelyre írásban postai úton, vagy telefaxon
történik. A haladéktalan döntéshozatalt igénylő tigyekben a Felek megállapodnak abban, hogy
az értęsítéseket elektronikus formában - e-mail - is elfogadjrák egymástól. Bármely fel által
észlelt, a szęrzodésszeĺu teljesítést lehetetlenné tevő akadály felmertilése, illetve
szerződésmódosítás kezdeményezése esetén az értesitést a|áirt levélben postai úton elküldve,
vagy személyes átvétellel is meg kell erősíteni.

4,3 A Szerzőđő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármelyik fél írásban közölt
jognyilatkozata a címzett érdekktĺrében felmerĹilt okból nem jut a címzeÍt tudomásáľa, a
jognyilatkozatot a kézbesítés második megkísérlósét kĺjvető 5. munkanapon kézbesítettnek
tekintik.

5. Zárő ľendelkezések

5.1. Feleket a jelen megállapodás teljesítése során tudomására jutott adatok és infoľmációk
tekintetében mind a megállapodás hatálya aIatt, mind aĺľrak megsztĺnését kovetően teljes körú
titoktaľtáSi kötelezettség teľheli, azokat a másik fé| e|őzetes írásbeli hozzájáru|ása nélkül _
jogszabályi előíráson alapuló adatszo|gá|tatási kötelezettséget kivéve _ másoknak nem
szolgáltatjak ki. E körben Feleket valamennyí a|ka|mazottja, munkataľsa, szerződéses
paľtnere tevékenységéért felelősség terheli. A titoktaľtási kötelezettség megszegése esetén a
másik fél valamennyi ebből eredő káľát köteles megtéľíteni.

5'2 Jelen megállapodásban nem rogzitett kéľdésekben a Polgáľi Törvénykönyvről sző|ő,
1959. évi IV. ttiľvény (Ptk.) rendelkezései azirtnyađőak.

5.3 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos esetleges vitáikat
megkíséľlik peren kívĺil, taľgyalásos úton ľendezni. Amennyiben ez nem vezet eľedményľe, az
eljaľő bíróság meghatározásźra a polgaľi perrendtaltásról sző|ő 1952. évi III. törvény
szahá|y ai az ir źlny adćk'

5,4 Az onkoľmányzat kijelenti, hogy a jelen megállapodást az onkormányzat Képviselő-
testületének' . . .(. . . . ) számú határ ozatáv a| j őv ahagýa,

5'5 Szerzódő Felek a jelen megállapodást _ amely 3 folyamatos sorszámozással ellátott
oldalból á|| elolvastak, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezót,
helybenhagyólag írtźi< alá. A megállapodás 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, arnelybo| 2
eľedeti példány a Koľmányhivatalt és 4 eređeti példany az onkoľmźnyzatotilleti meg.



Mellékletek:

|. szétmu melléklet: Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-
testĹiletének dĺjntése a j elen me gállapodás j óvahagy ásáĺőI

2. szőtmu mcllćklct: A továbbszźlm|źnás a|apja és a ľćszletczett kĺlltségmcgosztás

Budapest, 2014.

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi Budapest Főváros Kormányhivata|a
onkoľmányzat Dľ. Pesti Imľe
dr. Kocsis Máté kormánymegbízott

po1gáľmester

Fedezete: Pénzngyi fedezetet igényel/nem Szakmai szempontból ellenjegyzem:
igényel.

Dátum: Budapest, 20|4....
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paľis Gyuláné
p énzngy i lj:gy o sztá|yv ezető

Jogi szempontból ellenj egyzem :

Riman Edina
jegyzi3

nevében és mesbízásából

dr.Iľ/.észźlr Eľika
aljegyző

Név : Szentgy<irgyi Zso|t fóosztá|yv ezeto
a|áírás
kelt: .

P énzngyi szempontból ellenj egyzem :

Név: Demus István fóosztźĺ|węzeto
a|áírás
kelt:

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Név: Dr. Almási Győző főosztá|yvezeto
aláitás
kelt: .



2. száműmelléklet

A tovább s z ámlź,zás aIapj a é s a ré szletezett kö lts é gme go s ztás

1, Felek megállapodnak abban, hogy a Baross utca 59. a|alĺi vezętékes telefoĺ.lhasznáIat

esetében a vezetékes telefonkozpoĺt műkodtetésének, vezetékes telefonok bérlésének,
javításanak, kaľbantaľtásának havonkénti rendszeľes költsége (átalánydíj), továbbá a

havonkénti rendszeres költség által nem fedezett egyedi módosítások, javíttatások költségei a

Kormanyhivata|t teľhelik, amely költség továbbszám|źzásra kerül. Továbbszám|źnźsra
kerülnek még a Kormányhivatal tészéte a Baľoss utca 59. a|atti vezetékes telefonokľól
kezdeményezett kimenő hívások költségei, a tényleges igénybevétel szerint.

2, Felek megállapodnak abban, hogy az átadott ún. ''harmadik feles'' önkoľmányzat áIta|

átađoÍt fénymásoló gépek, nyomtatók, iľodatechnikai berendezések béľlési, javítási,

karbarúar:tási koltségei a Koľmányhivatal tészére töľténő továbbszám|ázása _ a kiszállási
költségekkel együtt _ az alka|mankénti tényleges díjak szeľint alakul.

3. BFKH VIII' kerületi Hivatalaínakaz onkormányzatáIta| átadott eszközĺjk adatai:

Soľszám Tínus Gyáľi szám Megiegyzés
1 Canon IR 5020 ccc 00214 Práter v22.
2 Canon IR 2018 MWM 18270 Práteľ u' 22.
a
J Canon IR 5570 cLG 13001 Baľoss u. 59.

4 Canon IR 2018 MWM 57030 Baross u. 59.


