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Melléklet: EgyüttműködésiMegállapodásteÍvezet
Tisztelt Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság!

I.

Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testülete 7l20I5. (I.fz.)

száműhatźlrozattlban elfogadta a

Corvin Zrt. Cowin sétány üzemeltetésévelkapcsolatos felajánlását, miszeľint a Társaság kiegészítő
iizemeltetési feladatokat kíván ellátni a Corvin sétány program teriiletén alábbi munkák tekintetében:

-

közterületek tobblet takaritása, külĺjn<js tekintettel a hétvégiidőszaÝ'ra;

konerületi szeméttárolók többszoľi tirítése és a kommunális szemét elszállítasa, külonös tekintettel a
hétvégiidőszakľa;

-

többlet kertészeti állag-fenntartó munkák;

-

kartrcsonyi díszvi|ágitás rendelkezésre bocsátása, fel- és leszerelése'

A

-

hóeltakarítás,különösenakevésbéfrekventáltgyalogosterületeken;

egyedi karbantartási és kertépítésimunkák az onkormányzattita| kijelött köztęrület-fenntaľtó
v ezette| alkalmanként e gy eztetv e ;

felaj ánlás az a|ábbi közterületeket

érinti :

Corvin köz (hľsz': 36401)
Kisfaludy utca (hľsz.: 36387)
Vajdahunyad utca (hľSZ.: 36368)
Futó utca (hrsz.: 363|4/11)

szer-

A

Corvin sétány (hľsz.: 363f9 és 36283)

anól döntcjtt, hogy az egyĺittmiĺködési megállapodásban kertiljenek rogzítésre az
egyes feladatok részletes műszaki taĺta|ma, a bevont szervezetek felelősségi köre és az egyittmutestĺ.ilet továbbá

kodés feltételei.

A testület a dĺjntésidőpontjában aJőzsefvźrosi Városüzemeltetési Szolgálatot határońa
az onkoľményzatrészérő|bevonandó szakmai szervezet. Az önkoľmányzati feladatokat

meg, mint
e||źtő gaz-

dasági szervezetek átszewezése miatt az elkészült megállapodás tervezet többszĺjr źtdo|gozáła
keriilt. Jelen előterjesztéshez csatolt megállapodás szerint a feladat e||tltásttba bevont szakmai szerv ezet a Józsefu áros i Gazdálkod źsi Kozpont Zrt.
II.

A beterjesztés indoka

A

testületi döntés szerint az Egyuttműködési Megállapodás elfogadása a Városgazdálkodási és
P énzíigyi B izottság hatásköľe.
III. Diintés célja, pénzügyi hatása

A

döntés célja, hogy a Corvin Sétány Program új közteľületei, különcisen a sétány, a megnövekedett lakossági igényeknek megfelelő, kiemelt fenntartásban ľészesüljön. Ebben segítséget nyújt a
teľületen befektető Corvin Zrt., aki a felajánlásban szereplő feladatok e||áttsát saját fonásból oldja
meg.

Az onkormányzatot és annak intézményeit a

fe|ajánlásban szereplő kiegészítőüzemeltetési

tevékenységekközül a karácsonyi díszkivilágitás közuzemi díja terheli maximum 100 ezer forint +
Áfa éľtotben'évente. Ennek fedezete az onkoľmänyzat költségvetésében a l1405 címen rendelkezésre áll.

Iv.

Jogszabályi környezet

döntése a Magyarorszá,ghe|yi önkoľmányzatairő| sző|ő 20Il. évi CLXXXIX. töľvény
a41. $ (3) bekezdésén és a|07. $-án, a 3l20I4. (II.13.) önkormányzatrende|et2l. $-án alapul.

A Bizottság

Kérem az a|źlbbi határ ozati j avasl at e l fo gad

ás

át.

Ha'ľÁnoza.Tl JAvASLAT

A Városgazdálkodási

és Pénzíigyi Bizottság úgy diint, hogy elfogadja a határozat mellékletét

képező, a Coľvin Sétány Program egyes közteľůileteinek ĺizemeltetésévelkapcso|atos Corvin
Zrt.vel kötendő Együttműkiidési Megállapodást és felhatalmazz polgármestert annak alá^

íľásáľa.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptembeľ 11.

A

döntés végľehajtásźúvégzőszewezeti egység: Rév8 Zrt.

A

lakosság széles kĺjrétérintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjénekjavaslata a
kozzététe|módjára: nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon
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egyrésnól Budapest Főváľos VItr. keľület Józsefváľosi Onkoľmźnyzata (székhelye:
1082 Budapest, Baľoss utca 63-6,7.; törzskönyvi szilma: ..735715 adőszźtma: I5735715-f-4f;
Képviseletében dr. Kocsis Máté; polgármester (a továbbiakban: onkoľmányzat);

mely

másrészt

Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. (székhely: I08f Budapest, Baľoss u. 63-67.,
cégjegyzékszám: 0I I0 048457, adószám: f5f9f499-2-42:, képviseletében dľ. Pesti |vetĹlgazgatőság
elnöke)

valamint a

a

|ngat|anfejlesztési, Építőés Városľehabilĺtációs Zártkőrűen Míĺködő

',CORVIN), (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.; cégjegyzékszám: 0|-|0Részvénytárcaság
0449|9; adőszźlm |3033268-2-42; Képviseletében: Tatár Tibor igazgatősági tag, Földi Tibor
igazgatősági tag egytittesen (a továbbiakban: Befektető); és
továbbiakban együttesen ,,Felek'' között

az alulírott helyen és időben.

PREAMBULIJM
A. Az Önkormányzat Képviseló-testtilete a I18l20|5. (V'14.) szźtműhatźrozatl. pontjába, mint a
Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gźt\at irányitó szerve úgy dontott, hogy a Józsefuárosi
Váľosüzemeltetési Szolgálatot 2015. június 30. nappal jogutód nélkül megszĺinteti, és a
költségvetési szerv által ellátott alábbi tevékenységeket 2015. július 01. napjától a Kisfalu
Józsefuárosi Vagyongazdá|kodő Kft. - társasági formaváltás miatt 2015. július 0l-ét követően
Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. (a továbbiakban JGK zrt.) - útján |áttatja el. Erre
tekintettel a jelen megállapodásban rogzített, Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat által
ellátott feladatokat 20 i

5.

július 01 . napjától a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. |átja

e|.

B. A|áírő Felek egyezően rögzítik, hogy az onkoľmányzat, a Rév8 és a Befektető egymássa|f003.
július 24-én keretszerzódést kötottek (,,Keretszeľződés''). A Keretszerződés cé|ja a CorvinSétány Projekt két főpľogľamjának segítségévela városrehabilitació megvalósítása közösségi
szereplők és a Befektető együttműkĺjdésévela Keretszerződésben részletesen meg}latttrozott
feltételrendszerben (,,Projekt''). A Keretszerződést annak Felei 2005. március 20-én
kiegészitették, és egységes szerkezetbe foglalták (a kiegészítettKeretszerzodés, a továbbiakban:
,,KĺegészítettKeľetszeľződés'').
C. Felek egyezően rögzítik, hogy az Önkormányzat, a Rév8, illetve a Befektető között 2003.
szeptember 30-án ,,Megállapodás vételi jog gyakorlására történő kijelölésről 1. ütem'' tárgyí
szerződés került a|áirásra, melyet a Felek f005. március 20-én szintén kiegészítettekés
egységes szerkezetbe foglaltak (a kiegészített Kijelölő Szerződés a továbbiakban: ,'Kiegészítetí
Kijetölő Szeľződés'').A Futureal Delta Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Régiposta u' I2.,
nyilvántaľtja a Főváľos Bíróság, mint cégbíróság 01 09 896684 cégjegyzékszámon), (a
továbbiakban ''Futuľea|'') és az onkormányzat 2008. szeptember 4-én együttmĺĺködési
megállapodást (',EgyiittmĺĺkiidésiMegállapodás'') kötöttek, melyben megállapodtak, hogy
megfelelően egytitt kívánnak működni a majdan kialakításra kerülő, az onkormányzat
forgalomképtelen törzsvagyonának részétképezo, az Együttműködési Megállapodásban
Üzemeltetési Területként megjelolt tertilet működtetése,karbantartása és hasznosítása céljából.

Az

Együttműkodési Megállapodás alapján 2008. szeptember 4-én az onkormányzat és a
Futureal megalapította a Corvin Sétány Kft{ (székhelye: 1082 Budapest, Futó u. 47-53.,vI.
em., nyilvántartja a Főváros Bíróság, mint cégbíróság 0l 09 8905849 cégjegyzékszámon) (a
''Táľsaság''). Az EgyĹittműködési Megállapodást a Felek 2011. május 19 - én módosították.

D.

Az

onkormányzat

és a Táľsaság 2008. december I7-én vállalkozási, hasznosítási és

üzemeltctósi mcgállapodást (a ''Vállalkozási Szeľződés'') kötött, mclýcn a Társaság vá||a|ta a
Budapest VIII. keretébęn található Coľvin koz, a Coľvin Sétány tovźtbbźła Vállalkozási

Szerződésben meghatarozott egyes közterületek bizonyos részeinek megépítésétaz
onkormányzat pedig vá||a|ta ennek ellenében a Corvin Közre, a Corvin Sétányra és a
Vállalkozási Szerződésben meghatźtrozott egyes köĺerületek bizonyos részeiĺevonatkozó
kizárólagos hasznosítási jognak (a, üzemeletetési kötelezettséggel együttes) a közúti
közlekedésről szóIó 1988. évi I.

N.9lB.

$ (1) bekezdés szerinti źtadását a Társaság részéľe'

E. Felek egyezően rögzítik, hogy az onkormányzat, a Rév8' illetve a Befektető közöt| 2014.
szeptember i5. napján megállapodás jött létre a Corvin.Sétány pľojekt Keretszerződés és
valamennyi Projekt Dokumentum közös megegyezéssel töľténő |ezárź.sźtrő|(,,Megá|lapodás'').
F.

A

Képviselő-testtĺlet |54l20I4. (vII'f1.) szźlmű hatźlrozatában úgy döntött, hogy a Corvin
Sétány Program |ezźlrásäva| és elszámo|ásźxa| kapcsolatban - mint a Corvin SéŁány Kft.
többségi tulajdonosa - hozzájárul a Corvin Sétány Kft. jogutód nélküli, végelszámolással
történő megszüntetéséhez azza|, hogy a végelszámolás kezdőnapj a: 2015. április 01 .

G. Fenti döntés alapjrán az Önkoľmányzat és a Corvin Sétány Kft. kĺjzött f0I4. szeptember 15-án
létrejött megállapodás éľtelmébena Corvin Sétány Kft. üzemeltetési és hasznosítási joga a
Corvin Sétány Projektben lévő egyes közterületek vonatkozásában 2014. december 31-én
megszűnt és a Kft. végelszámolásra kerül. Az Önkormźnyzat a Megállapodźs 4.5. pontjában
vá|la|ta, hogy a szóban forgó köĺeľületeket (Corvin köz, Kisfaludy utca, Vajdahunyad utca,
Futó utca, Corvin sétány) a megszűnés napját követően legalább az eddigi műszaki és esztétikai
állapotban megőrzi, fenntaľtj a és Ĺizemelteti.

Ennek érdekében a Képviselő-testĺilet előzőekben hivatkozott határozata tarta|mazza, hogy
20|5. janllár 01. napjától a Corvin Sétány Kft. által végzett, a Megállapodásban rőgzitett
feladatokat a Jőzsefvźtrosi Varosüzemeltetési Szo|gá|at, 20|5 . 07 . 01 ' napjától a JGK Zrt. |átja
el.

I.

Annak érdekében,hogy a sétány továbbra is a megszokott színvonalon üzemelj en, a Corvin Zrt'
felajánlást tett az onkormányzat részére, hogy a fenti H) alpont szeľinti a munkát segíteni
kívánja azza|, hogy a szóban forgó köĺertileteken (Corvin köz, Kisfaludy utca, Vajdahunyad
utca, Futó utca, Corvin sétány) kiegészítő üzemeltetési feladatokat végezne, saját forrásai
terhére.

A FENTIEKRE TEKINTETTEL, felek aza|ábbiak szerint állapodnak
I. Eevüttműktidés táľgya

meg:

:

I.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Befektető a Ptk. 6:589 $ a|apjźn, az tnkormányzat

kizárólagos 100%-os tulajdoni hányadźĺképezó alábbiakban meghatáĺozásra kerülő közterĺileteken, az
alábbi üzemeltetési feladatok elvégzésérejogosult a saját költségén:
l ') Közteri'iletek (Budapest, VIII. kerület):

a)
b)
c)
d)
e)

Coľvin koz (hrsz.: 3640|)
Kisfaludy utca (hrsz.: 36387)
Vajdahunyad utca (hľsz.: 36368)
Futó utca (hrsz.: 3631411I)

Corvin sétány (hrsz.: 36329 és36283)

A jelen

EgyĹiĹĹműkötlési Megállapodás 1, szú-mlű melléklętétképezi azI]I. ptrllt szul'illĹi felajánlással
éľintettközterületek térképe. A jelen 1.1. pontban meghatározott közterĺiletek a továbbiakban
együttesen :,,Közteľületek''

2)

ĺJ zeme|tetési feladatok, amelyek elvégzésre a B efektető

a)
b)

c)

d)
e)

Đ
Uf,

jo

gosult

közterĹiletek többlet takaritása, különös tekintettel a héwégiidoszakra;
köztertileti szeméttáľolók tcjbbszöri ürítéseés a kommunális szemét e|szá||itása, ktilonös
tekintettel a hétvégiidőszakĺa;
hó eltakarítás, kiiloncisen a kevésbéfrekventált gyalogosterületeken;
tobblet kertészeti állag-fenntaľtó munkák: fiÍnyírás, öntözés' gyomirtás
egyedi kaľbantaľtási és kertépítésimunkák az Önkormányzat źita| kijel<ilt köztertilet-fenntartó
szervezette| alkalmankéntegyeztehle: oszlopok, pollerek, kőburkolat; növénypótlás,- és ültetés,

gyepszónyeg;
karácsonyi diszvilrágittts rendelkezésľe bocsátása, fel- és leszerelése.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti tizemeltetési feladatok nyújtása során egymással

együttműkodnek.

II. Üzemeltetési feladatok:
II/l . Közeľületek többlet takarítása

il/1.1' Szerzódó felek megállapodnak, hogy Befektető jogosult a Közterületen

többlettakaľítási

munkákat végezni folyamatosan, külonos tekintettel a hétvégitöbblet takarításra.

Iv1.2. Szerzodő felek megállapodnak, hogy Befektető előzetesen bejelenti a JGK Zrt. részére, hogy
milyen jellegű többlet takarítási munkákat kíván elvégezni az alábbiak szerint:

-

tewezett munka
munkát végzo vállalkozás cégneve és adatai
tervezett munka időbeni iitemezése

IIV1.3' Szerzódo felek megállapodnak, hogy a Befektető a fenti IJ.II.f . pont szerinti bejelentést kizärőlag
a munka megkezdésének legelején eryszeri alkalommal teszi meg. Ezt követően csak akkoľ köteles
Befektető bejelentést tenni, ha a bejelentett adatokban vźůtozźskövetkezik be'
IIl2. Közteriileti

szeméttárolók többszöri

ĺirítéseés a kommunális szemét elszállítása.

II/2.I. Szerződo felek megállapodnak, hogy Befektető jogosult a Közterületen közterületi szeméttárolók
többszöri ürítéseés a kommunális szemét e|szá||ítása munkákat végezni folyamatosan, különös
tekintettel a hétvégiidőszakľa.
II/2'2. Szerzódő felek megállapodnak, hogy Befektető előzetesen bejelenti a
milyen jellegtĺ többlet munkákat kíván elvégezni az alábbiak szerint:

-

tervezett munka
munkát végző vállalkozás cégneve és adatai
tervezett munka időbęni iitemezése

JGK Zrt. részére,hogy

IIl2.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Befektető a fenti IIl2'2. pont szerinti bejelentési
kotelezettségének kizétrő|ag a munka megkezdésének legelején egyszeri alkalommal megtenni. Ezt
követően csak akkor köteles BefekÍetó bejelentést tenni, ha a bejelentett adatokban vá|tozás következik
be.

IIl3. Hó eltakarítás. ktilönĺjsen a kevésbéfrekventált gvalogosterĹileteken
IIl3 .I. Szerzodő felek megállapodnak, hory Befektető jogosult a Közterĺileten hó eltakarítási munkákat
v égezni, kül<jnos tekintettel a kevésbéfľekventált gyalogosterületekľe'

IIĺ3.f. Szęrzodó felek megállapodnak, hogy Befektető előzetesen bejelenti a JGK Zrt. részére'hogy
milyen jellegrĺ többlet munkákat kíván elvégezni.
II/4. Többlet kertészeti állag-fenntartó munkák

|Il4.|.Szerződo felek megállapodnak, hogy Befektető jogosult a JGK Zrt.-ve| előzętesen egyeztetettena
Kĺjzteľületen tĺjbblet kertészeti, állag-fenntaľtó munkákat végezni.
IIl4.2. Szerződó felek megállapođnak, hogy Befektető előzetesen bejelenti a
milyen jellegű többlet munkákat kíván elvégezni.

JGK Zrt.

részére,hogy

IIl5' Eg'vedi karbantartási és kertépítésimunkák

IUs.t. Szerződó felek megállapodnak, hogy Befektető jogosult a Közteriileten egyedi karbantaľtási
kertépítésimunkákat végezni a JGK Zrt.-ve| alkalmankéntegyeztefre'

és

IIl5.2. Szerzodő felek megállapodnak, hogy Befektető előzetesen bejelenti a JGK Zrt. rész&e, hogy
milyen jellegű többlet munkákat kiván e|végezni.
IV6. Karácsonyi díszvilágítás rendelkezésre bocsátása. fel- és leszerelése

II/6'|. Szerzodó felek megállapodnak' hogy Befektető jogosult a I.1. pontban rogzitett Közterĺ'ileten
karácsonyi disni|ágitást rendelkezésre bocsátani, azt fel- és leszerelni a Józsefuarosi Polgáľmesteri
Hivatal GazdźůkodźlsiÜgyosĺá|yáva| egĺeńetve, annak előzetes jóváhagyásźlva|.
1116.2' Szerződő felek megállapodnak, hory karácsonyi díszkivilágítással jĺáró elektľomos áram
közĹizemi költségeket az onkormányzat köteles megfizetni legfeljebb nettó 100.000,- Ft énékben.

felek megállapodnak, hogy karácsonyi díszkivl|tĺgitás első kihelyezés előtt a műszaki
megfelelőséget igazolő műbizonylatot kötelęs Befektető az Önkormźnyzat részéremegktildeni. Ezt
követően a Befektető akkor köteles a műszaki megfelelőséget igazo|ő műbizonylatot megktildęni az
Önkormányzat részér,ha új fénysor felszerelésére kertil sor.
1116.3. Szerzodó

III. Felek eeyüttműkiidése
I|a1. Szerzódő felek egyezően rogzítik, hogy a Befektető azI' és II. pont szerinti tizemeltetési feladatok
elvégzésrejogosult, de nem köteles.
IIIJf. Az tnkormányzat és a JGK Zrt.kije|enti' hogy azI, és II. pont szerinti üzemeltetési feladatok
elvégzéséheza hozzźĄźnulását jelen Együttműködési megállapodźs a|źńrásáva| az I, és II. pontokban
foglalt feltételekkel megadj a.

A Befektető azI.

és II. pont szeľinti ĺizemeltetésifeladatokat vállalkozók bevonásáva|végzi e|, a
vál lalkozók magatartásttért B efektető fe el.
III/3.

I

IIU4. Az I. és II. pont szerinti fenti feladatok e||tltźsźta Befektető mindenkoľi anyagi lehetőségétől
fiiggően hajtaná' végre, részben saját forrásból, részben azegyuttmllködést önként vá||alő kiskereskedők
hozztĄáru|ásából. Az tnkormányzatot és annak intézményeita kiegészítő tizemeltetési tevékenység
pénzugyi|egnem terheli. A kiegészítő üzemeltetési költségek utólagos megtérítéséreaz onkormányzat
semmilyen körtilmények között nem köteles.

IIU5. Szerzódő felek megállapodnak, hogy
kapcsolattartókat

adj

a

jelen EgytittmrĺkodésiMegállapodás tekintetében aza|ábbi

ák meg:

Keľtészeti munkák:
Befektető részéről:
Név: Befektető által a későbbiek során megadásra kerülő kapcsolattartó
telefon:

email:

JGK Zrt. részéro|:

Név: Varga ZitaBeźttafokertész
telefon:

0

6-209 -f67

-3

00

email: zbvarga@jvsz8.hu
Díszkivilágítás:
Befektető részéről:
Név: Befektető által a későbbiek során megadásra keľtilő kapcsolattartó
telefon:
email:

Gazdálkodási

Üryosĺály

részéről:

Név: Gaál Kľisztián
telefon: 4592-594
email : gaa|k@j ozsefr aľos. hu

Egyéb munkák:
Befektető részérol:
Név: Befektető

źL|ta| a

későbbiek soľán megadásra kerülő kapcsolattartó

telefon:
email:

JGKZrt.

részéro|:

Név: Bihari

}v4áÍyźLskoztisztasźryi

vezető

telefon:06-209-

email: mbihari@jf'sz8.hu
IV.Időtaľtam

N/1.

Szerzodo felek megállapodnak, hogy jelen Egyĺittműködési Megállapodást

idotatamľa kötik.

hatźtrozatlan

V. EgYüttműkiidési meeállanodás megszüntetése

Yll.

Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen Együttműkodési Megállapodást közös
bármikor megsztintethetik.

Ylf . Szerzodő felek

megegyezéssel

megállapodnak, hogy a Befektető bármikor indoklási kotelezettség nélkül 30 napos

felmondási idövel jogosult jelen Együttmiĺkĺldési Megállapodást felmondani.
Y 13. Szerződő felek megállapodnak, hogy az onkormányzat és a JGK Zrt. 30 napos felmondási idővel
jogosult jelen Együttműködési Megállapodást felmondani az alábbi esetekben:

.

aZ I. és II. pont szerinti üzemeltetési feladatok végzésesoľán a Befektetőnek vagy a Befektető
á|ta| megbizott vállalkozó kárt okoz a közterületen

o JGK

Zrt. tryy ítélimeg, hogy
színvonala nem megfelelő

a I. és II' pont szerinti üzemeltetési feladatok

ellátasának

Önkormányzat és a JGK ZrÍ.. a jelen pont szeľinti felmondási jogát abban az esetben jogosult
gyakorolni, ha írásban felhívta Befektetőt a hiányosság, káresemény orvoslására és ennek BęfekÍető a
felhívásban szabott hataľidőn belül a JGKZrt. vagy az onkoľmányzatmegíté|éseszerint nem tett eleget.

YI. Záľó ľendelkezések

vvl.

A jelen Együttmiĺködési Megállapodás vonatkozásźtban a Felek közti vagy valamely Fél ľészére
adandó minden értesítés,utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban töľténhet és csak akkor
éľvényes,ha a fejlécben megjelölt címre kézbesítikszemélyes kézbesítés,ajanlott levél vagy fax
formájában. Ha az ajánlott levél ,,nem kereste'' jelzéssel érkezik vissza, űgy az a postára adást követő 5.
napon kézbesítettnekkell tekinteni. A fenti értesítésicímétbármely Fél a többi Félhez intézett egyoldahi
nyi latko zatta I me gv źitoztathatja.

W2. Felek

megállapodnak abban, hogy a jelen Együttmiĺködési Megállapodásból eredő és az azza|
kapcsolatos közöttĺik felmertilő valamennyi vitás kérdéstegymás között közvetlenül, békésúton
kíséľelnekmeg ľendezni. Amennyiben a békésrendezés ésszerű időn belül nem vezet eredményľe, a
Felek megállapodnak, hogy báľme|y az Egfittmtĺködési Megállapodásból vagy azza| kapcsolatosan
felmerülő jogvitát, érdekellentétet vagy követelést kizárő|ag az |95f . évi III. a Polgári Perľendtartásról
szóló torvény szabét|yai szeľint hatáskönel és illetékességgel rendelkező rendes magyar bíróság útján
rendezik.
VI/3. Jelen Megállapodásľa a magyar jogot kell alkalmazni.
VI/4. Jelen EgyüttműködésiMegállapodása|áirástltaztnkormányzat
jővá.
t . ..
' . ...] számú határozattna| hagýa

Bizottsága a

Együttműkodési Megállapodás valamely rendelkezése a magyar jog alapján
érvénýelen,jogszabá|ysétő vagy bírói úton kikényszeľíthetetlen'akkor a jelen Eryüttműködési
Megállapodás csak a jogszabá|ynak ellentmondó, érvénýelen, illęwe bírói úton kikényszeríthetetlen
és
részben válik éľvénýelenné'
és mindez nem érinti a megmaradó rendelkezések éľvényességét
hatźiyźńkivéve, ha az Egyĺ'ittmiĺködési Megállapodás aZ érvénýelenrendelkezés hiányában
értelmezhetetlenné,vagy érthetetlenné vá|na. A Befektető kijelenti' hogy ismeri az źt|źthatő
szervezetnek a nemzeti vagyonľól sző|ő2011. évi CXCVI. torvény 3' $ (1) bekezdésének1. pontjában
foglalt meghattlrozását, s anemzetivagyonról szó|ó20|l. évi CXCVI. töľvény 3.$ (1) bekezdésének 1.
p ontj áb an fo gl altaknak me gfe le lő tLt|átható szerv ezetnek m inő sül.

vI.ls. Ha a jelen

VV6. Jelen Szerződés kizárő|ag írásban, valamennyi Fé|hozzźtjáru|ásáva| módosítható.
Felek jelen Együttmiĺködési Megállapodást, mint üzleti akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag
irtźtk a|á.

Budapest, 20
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