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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés tarta|mának ľész|etes ismeľtetése

A Józsefuárosi onkormänyzat Képviselő-testĺilete az 57/2014. (Iv'23.) száműhatározatában dĺjntést
hozott a térfigyelő kameľarendszerek bővítéséľől, majd a VIII. kerület teľiiletén üzemelő térfigyelő
rendszeľ fejlesztésére, źta|akitására és bővítésére a Multi Alaľm Zrt.-ve| (továbbiakban: Vállalkozó)
kötott vál lalkozás i szer ző dést az Önkormźny zat.

A térfiryelő renđszeľ elemeinek (kamera, antenna, tápegység stb.) optimális elhelyezése érdekében a
Vállalkozó egyeztetéseket folýatott azokka| az intézményekkel, cégekkel (továbbiakban Bérbeadó),
akiknek az ingat|anttn történő telepítés, csatlakozás biĺosítja a hatékony működtetést, a kedvezőbb
feltételű kivitelezést.
A kameľarendszerek elhelyezésére, üzemeltetésére vonatkozóan a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság korábban az a|ábbi megállapodások megkötéséhez járu|t hozzá:
1. 445/2015. (V.04.) sz' hatttrozatában, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal, (1081

Budapest, Fiumei ift 19/A.)
2' 718/f0I5, (VII.08.) sz. határozatában, Magyar Nemzeti Vagyonkeze|o Zrt.-ve| (1089

Budapest, Korányi Sándor u' 3/a.)
3. 7I8lf0I5. (VII.08.) sz.hatźrozatában, Metal-ArtZrt.-vę| (1089 Budapest, Üllői út i02.)

Az egyeztetések alapján a Jőzsefvárosi onkormány zat, mint a térfigye|ő rendszeľ tulajdonosa az a|ábbi
megállapodás megkötését teľvezi: a Metľopolitan Enteľpľises Tanácsadó és Ingatlanfoľga|mazól
Kft. (székhe|y: 1027 Budapest, Csalogány utca 23., cégjegyzékszźlm: 01 09 666945, adőszám:
123366|6-f-41) tulajdonában lévő, természetben a 1087 Budapest, Kerepesi út 15. szźtm a|atti
irodaház (FOTAXD utcai homlokzatára 1 db téffigyelő kameľa, a hozzátartozó antennával és
kábe|há|őzatta|, valamint a tetőre kerülő adatátviteli antennák és tartószerkezetek. kábelek
elhelyezéséľe, iĺzemeltetésére'

II. A beteľjesztés indoka

A téďlgyelő kamera rendszeľ elhelyezése érdekében a megállapodás megkotése szükséges fent említett
szervezettel, amegá||apodás megkötéséről a Tisztelt Bizottság jogosult dönteni.

ilI. A döntés célja, pénziigyi hatása

A döntés cé|ja a kiépített térÍigyelő rendszer teljes köľű működtetésének biztosítása.

A Tulajdonossal _ batározat|an időre - kötendő megállapodás szerint az onkoľmányzat ahaszná|atért
dijatfizet az a|ábbiak szeľint:
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Ahaszná|ati megállapodás szęľint a 1087 Budapest, Kerepesi út 15. szám alatti iľodaházhom\okzatán
és tetőterén a kameľa rendszer elhelyezés, tizemeltetés ellenéľtékét 30.000 Ft+ Áfďév összegben
határozzák meg. A kommunikáciős há|őzat kiépítése cétjából felszerelt kamerák árame||átása almérő
kiépítésével valósul meg, aZ áramfogyasztás maximum 68W. A villamos energia đij fizetésérő| az
onkoľmányzat gondoskodik.

A Józsefuárosi onkormányzat 2015. évi költségvetésében a bérleti díj és a villamos energia díj
fedezete biztosított aII404 cím dologi e|óirányzatán.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és Mríködési Szabá|yzatárő| sző|ő 36/f0I4 (xI.06.)
ĺinkormányzati ľendelet 7. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontjaszerint aViárosgazdálkodási és PénzĹigyi
Bizottság dönt kcjzbeszerzési ügyekben az e|járás megindításáról, eľedmény megállapitásárő|,
beszerzési tigyekben az eredmény megźů|apitásáról, bármely önkoľmányzati szęrződés megkötéSéről,
módosításáról, megszüntetéséről, ide nem értve a polgármesteri és a kizáľólagos képviselő.testületi
hatáskört, kivéve továbbá a ff/20||. (rV.12.) önkormányzati rendeletben meghatźrozott
Józsefuárosban működő önszerveződő ktizösségek, művészek és spoľtol ők pźiyźľ:ati támogatásélhoz
kapcsolódó szerződések módosítását.

Mindezek a|apjźn kérem az a|ábbihatźrozati javaslat elfogadását

Határozatijavas|at

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja ahatfuozat mellékletétképező,
Metľopo|itan Enteľpľises Tanácsadó és Ingatlanfoľga|maző Kft.-vel (székhely: 1027 Budapest,
Csalogány utca23', cégjegyzékszźtm:01 09 666945, adőszám:1f3366I6-2-41) kötendő,hatźrozátlan
idejrí használati megállapodást, és fe|hata|mazza apo|gérmester annak a|źtíĺására.

Felelős:polgármesteľ
Határidő: 20|5. szeptember f5.

A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Gazdá|kodási Ügyosztály

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára: honlapon

Budapest, 2015. szeptember 04. r)'r'#
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HASZNÁLATI MEGÁLLAPoDÁS

amęly létrejött egyrészrő| a Metľopolitan Enteľpľises Tanácsadĺí és Ingatlanforgalmazó
Kft. (a továbbiakban: Tulajdonos )
székhely: |027 Budapest, Csalogźny utcaZ3.
céĄegyzékszám: 0I-09-666945
adószźlm: r23366r6-2-41
bankszámlaszárl: 18203033-060|0216-40010014
képviseli: Molnaľ Kĺisztina igyvezető

másrészről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosĺ Onkoľmányzat (a
továbbiakban: Használó)
ađőszźtm:
totzsszźtm..

15735715-2-42
735715

statisztikai szám: I57357I5-84II-32I-01
képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmesteĺ

egyiittesen, mint Felek közĺitt alulírott helyen és napon az a|ábbí feltételekkel:

I. A meeállapodás célia

Jelen hasznáIati megállapodás célja Józsefuaros kĺizbiaonságának javítása, amelyet a Felek
jelen együttműkĺjdés keľetében, a térf,rgyelő kamera ľendszer II. fejezetben meghatátozott
ingatlanľa töľténő felszerelésévęl, múkĺidtetésével és üzemeltętésévelbiĺosítanak.

II. A meeállapodás táľgva

1. Tulajdonos a jelen megállapodásban foglalt feltétekkel hozzájnu|ását adja a
tulajdonában lévő alábbi ingatlanon téľfigyelő kamera, és egyéb berendezések
(átjátsző aÍItenna, tápegység, stb.) felhely ezéséhez és állandó Ĺizemeltetéséhez:

. a természetben a 1087 Budapest, Kerepesi út 15. száma|attiirodaházutcaí
homlokzatáľa 1 db téľfigyelő kamera a hozzéúartoző antennával és
kábelhéiőzatta|, a tetőre kerülő adatáLtvíte|i antennfü és taľtószerkezete
kábeleivęl

2. Felek rogzítik,hogy az adatátviteI az egyes kamera végpontok, illetve megfigyelési
teľülętek és a központ kĺizött szabad frekvenciájú mikľohullámú háIőzaton
kereszttil valósul meg. A kommunikációs hálózat kiépitése céljából fęlszerelt
kamerák źr ame||źtása és vĺĺľható áramfo gy asztása:

o 1087 Budapest, Kerepesi út 15. sztlm a|atti kameľa és átviteli egységek
aramellátása almérő kiépítésével valósul meg, áramfogyasztás max. 68W.

. az a|méro szerinti áľamfogyasztásrő|' szőIő szźlmlát a Tulajdonos állítja ki
HasznáIo részére, melyet az éves bérleti díjľa vonatkoző számlával együtt
kiildi meg Haszná|ő részéte. Az összeget 8 napos f,lzetési hatĺáridővel
Haszĺá|ő köteles kiegyenlíteni.

III. Felek ioeai és ktitelezettséeeĺ

Felek megállapodnak, hogy a térfigyelő kamera és egyéb beľendezések felhelyezéséve|,
üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő cisszes költség aHasznéńőt a jelen pontban ľĺigzítettek
szerint terheli:



. Tulajdonos fudomásul veszi, hogy a jelen megállapodásban megjelölt kamerák és egyéb
berendezések felszerelését Tulajdonos ingatlanźttaa Multi Alarm Zrt. végzí, aHaszná|őva|
kozbeszęrzési eljĺáĺás eľedményeképpen kötött szá||ítźsí szeruődés a|apján.

o Az eszköztik iizemelésévelkapcsolatos kĺiltségeket (áľamdíj) aHasznźiő fizeti.
o Az épületben a szerelés ideje alatt csak a Tulajđonos által kijelölt személy jelenlétében,

előre írásban egyeztetett móđon és időben töľténhęt munkavégzés.
o A II. pontban ňgzített épületekben bizonyíthatőan a munkavégzés következtébeĺ a

Haszná|ő Yagy az áIta|a megbízott haľmadik személy felróható magatartásźnak
következtében keletkezett mindennemtĺ káľt aHasznéiő kĺiteles megtéríteni.

o Az elhelyezett berendezések esetlegesen bekĺivetkező áthelyezési, építési kĺiltsége a
Hasznźůőt terheli.

o Ą haszná|at időtaĺama a|att a felmerülő karbantaľtási, esetleges hiba elhárítási költségek
teljes kÓnĺen a Használót teľhęlik, Tulajdonos vállalja, hogy ezeknęk a munkáknak az
elvégzését előzetes egyeztetést követően haladéktalanul lehetővé teszi. Használó köteles a
je|en szerződés alapjrín a|ka|mazott berenđezéseket olyan módon telepíteni, rögzíteni és
biztosítani, hogy azokban harmadik személyek á|tal okozott kríľok ne következhessenek
be. Tulajdonos a harmadik személyek káľokozásábő| eľedő felelősségétkízarja.

o Az ingatlan hasznźůata soľiín HasznáIő kĺjteles atuz-, köľnyezetvédelmi és munkavédelmi
szabályok betaľtásáľól gondoskodni.

o Használó kijelenti, hogy a jelen szeruődés táĺgyátképező kamera és egyéb megfigyelésre
alkalmas beľendezés a|kalmazása _ különös figyelemmel a képrcigzítéste és - továbbítźsa
- személyiségi, ađatvédelmi és egyéb jogszabályokba nem ütkcizik.

o Felęk megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás ellenénékét 30.000 Ft + Áfalév
(azaz harmincezer forint l év + áfa) tisszegben hatĺáľozzźtk meg. Az ellenéľték a trĺľgyév
végén, legkésőbb tárgyév december 3I. napjáig esedékes, és a Tulajdonos által kiállított
számIa ellenében, banki átutalás útjĺín teljesítendő. A2015. évre vonatkozó 30.000,-Ft +
Áfa összegu szám|a kiállításának iaopontiu legkésőbb 2OI5. december 31. napja, mely
cisszeget 8 napos ťtzetési hataľidővel Haszná|ő köteles kiegyenlíteni.

IV. Kapcsolattaľtásľa kĺielölt személvek:

1. A Tulajdonos részéről kapcsolattartásra kijelĺilt személy:

Név: Bacsi Lźsz|ő műszaki igazgatő
Cim: |027 Budapest, Csalogĺĺny utca23.
Tel: +36 20 437 9910
e-mail: bacsi.laszlo@csalogany.hu

2. A Használó részérő| kapcsolattaľtásľa kijel<ĺlt személy:

Név: dr. HenczAdrienn Gazda|kodási Ügyosztá|y vezetője
Cim: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
Tel: 06-1-459-2294
e-mail : hencza@j ozsefu aros.hu



V. Felelőssée

1. Felek rogzítík, hogy a térfigyelő kameľa felszeľeléséhez, uzembe he|yezéséhez
szfüséges hatósági engedély, hozzźĄáru|éts beszeľzése a Használó kötelessége, az
ennek elmulasztásából eredő kaÍokért aHasznźiő teljes felelősséget vállal.

2. A Használó teljes ktjrĹĺen helytáll mindazon karokért, amelyeket a Tulajdonos -nak,
vagy harmadik személynek a térfigye|ő kamera kihelyezésével illetve leszerelésével,
valamint a térfigyelő kamera üzemeltetésével ĺjsszefüggésben okoz. Ezen belül a
kivitelező, illetve iizemeltető biztosítja, hogy az épület falazat esztétikai kialakítása a
szerelési kiviteli munkálatok és az üzemeltetés soľán nem séľiil, az ereďetí állapot
maradéktal an he lyre ál |ítását vállalj fü .

3. Tulajdonos jelen megállapodás alapjźn ĺem tartozik kártéľítési felelősséggel sem a
beľenđezésekben esetlegesen keletkęző káÍért, sem a szęľelési illetve kaľbantaľtási,
hibaelharítási munkak során keletkező szęmélvi séľülésekéľt.

VI. A meeállapodás hatálva

Jelen megállapodás a Felęk aláírásźnak napjától kezdiĺdó hatá||ya| hatźlrozat|arl időtartamra
jtin létre.

VII. A megállapodás megszűnése' a megállapodás megszegésének ioqktivetkezménvei

1. A Felek jelen megállapodást közcjs megegyezéssęl írásban báľmikor megszĹintethetik.
Felek báľmelyike jogosult indokolás nélkĹil, 30 napos rendes felmondási idő
kikĺjtésével, súlyos szerződésszegés esetén 15 napos felmondás idővel írásban
felmondani.

2. Amennyiben bármelyik fék a megállapodásban rogzitett kötelezettségének a
teljesítésére való íľásbeli felszólításkézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz
eleget, úgy a másik fél jogosult a megállapodást rendkíviili felmondással 15 napľa
írásban felmondani.

3. A megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kĺitelesek
egymással elszĺímolni.

VIII. Záľó rendelkezések

1. A jelen megállapodást módosítani, felmondani l<ĺzfuő|ag írásban lehet. Felek rogzítik
továbbá, hogy minden értesítés, egyéb kĺjzlés, amelyet jelen megállapodás a|apjźn
j o go sultak vagy kötelesek me gtenni' kizáĺ ő|ag íľásban éľvénye s.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos esetleges
vitáikat megkísérlik peren kíVül, targyalásos úton rendezni. Amennyib en ez nem v ezet
eredményre, az eljárő bíróság meghatáĺozására a polgaľi perľendtartásró| sző|ő 1952,
évi III, töľvény szabźl|yai azirényadők.

3. A jelen megállapodásban nem, szabályozott kérdésekben a Polgari Törvénykĺinyvről
sző|ő 2013. évi V. tĺiľvény és a vonatkoző más hatályos jogszabáIyok rendelkezései az
irányadóak.
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4. Felek rogzítík, hogy a II.1. pontban meghatározott ingatlan vonatkozásában az
onkormanyzatot je\en megállapodásban foglalt haszná|atí ręndtől eltéro, vagy ezen
felüli egyéb módon tĺlrténő ingatlan haszĺźiat nem illeti meg, tovább a II.1. pontban
meghatáĺozott ingatlan tękintetében a megállapodás szerinti hasznźiat nem keletkeztet
az ingat|an nyilvántaľtásba bej egy ęztethętő j o go sultságot.

Jelen megállapodás 4 eredeti egymással megegyezó példányban készült, amelyet a Felek
képviselői, mint nyilatkozataĺ|<ka| és akaľahrkkal mindenben megegyezot jővźlhagyőIag írtzk
a|á'.

Budapest, 2015. szeptembeľ . ...

Metropolitan Enteľprises Tanácsadó és Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuarosi
Ingatlanfor galmaző Kft .

Tulajdonos
képviseletében

onkormányzat
képviseletében
dr. Kocsis Máté

polgiĺľmester

Fedezet:

Dáfum: Budapest, 2015. szeptember

PénzĹigyileg ellenj egyzem

Paľis Gyuláné
pénzngyiigyosztźiyvezető

Jogi szempontból ellenj egyzem
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a\egyző


