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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának részletes ismeľtetése

A Budapest Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az 57l2O|4. (rV.23.) száműhatärozatźlban
döntést hozott a térťlgye|ó kameľarendszerek bovítéséľól, majd a VIII. kertilet területén üzemelő
térfigyelő rendszer fejlesaésére, éta|akitására és bővítésére a Multi Alarm Zrt.-ve| (továbbiakban:
Vállalkozó) kötött vállalkozási szerződést az Onkormányzat.

A térfigyelő ľendszer elemeinek (kamera, antenna, tapegység stb.) optimális elhelyezése érdekében a
Vállalkozó egyeztetéseket folýatott azokkal az intézményekkel, cégekkel (továbbiakban Bérbeadó),
amelyeknek az ingat|anán torténő telepítés, csatlakozás bizosítja a hatékony műkĺidtetést, a
kedvezőbb feltételű kivitelezést.

A kamerarendszerek elhelyezésére, üzemeltetésére vonatkozóan a Yétrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság korábban az a|ź,ŕbi megál lapodások megkötéséhez járu|t hozzét:

1. 445/20|5. (V.04.) sz, hattĺrozatttban, országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatősággal, (1081
Budapest, Fiumei tÍ 19/A.)

2. 71812015' (VII.08.) sz, határozatźtban, Magyar Nemzeti Vagyonkeze|ő Zrt.-ve| (|089
Budapest, Korányi Sándor u.3/a.)

3. 7I8/20I5. (VII.08.) sz.battrozatában, Metal-AĺtZrt.-ve| (l089 Budapest' Üllői út 102.)
4. 950/20|5. (IX.l4.) sz. határozatában, Metropolitan Enteľpľises Tanácsadó és

Ingatlanfoľg a|mazó Kft . (székhely : 1027 Budapest, Csalogány utca 23 .)

5. 96fl20|5. (IX.21.) sz.határozatában, Semmelweis Egyetem (székhely:1085 Budapest, Üllői út
26-28.)

A további kameraľendszer elhelyezésekre vonatkozó egyeztetések a|apján a Budapest Józsefuáľosi
onkormányzat, mint atérfigye|o rendszer tulajdonosa az a|źhbimegállapodás megkötés éttewezi:

Kelet-Nyugat ,ijzletkozpont Kft' (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi 'it 1-3.) tulajdonában lévő,
természetben a 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. szám a|aÍti üzletközpont utcai homlokzatára I db
térfigyelő kamera, a hozzátartozó antenna és szeľelvény szekľény, kábelhź]őzat elhelyezésére,
ĺizemeltetésére.

il. A beteľjesztés indoka

A térílgyelő kamera rendszer elhelyezése érdekében a megállapodás megkötése szükséges fent említett
szervęzettel, amegá||apodás megkötéséről a Tisztelt Bizottság jogosult donteni.

m. A dtintés céljao pénziigyi hatása

A dĺjntés céIja a kiépített térfigye|ő rendszer teljes könĺ működtetésének biztosítása'

A Kelet-Nyugat Üzletközpont Kft.-vel _ határozat|an időre - kötendő megállapodás szeint az
onkoľmány zat a haszná|atért dij at ťlzet az alább i ak s zerint :

Ahaszná|ati díj mértéke évente 30.000.- Ft + ÁFA, azazharmincezeľ forint + ÁFA/év összeg' melyet
Hasznźiő onkormányzat ťlzet megtárgyév végén, minden év december 3l. napjáig, a tulajdonos álta|



kibocsátott szttm|a alapján. A kommunikációs há|őzat kiépítése céljából felszeľelt kamerák
árame||átása almérő kiépítésével valósul meg' a villamos energia dij fizetéséről az onkormányzat
gondoskodik.

A Budapest Józsefuárosi Önkormányzat 2O|5. évi költségvetésében a bérleti díj és a villamos energia
díj fedezete biĺosított a II404 cím dologi e|oirányzatźtn. Továbbá Budapest Józsefuáľos
onkormányzat Képviselő-testtilete az 57/2014. (rV.23.) sztlmű döntésében a 2OI5. évtől előzetes
kötelezettséget vállalt a meglévő és bővített és fejlesztett téďigyelő kamerarendszer műkĺjdtetésére és
ĺizemeltetésére

tv. Jogszabályĺ ktiľnyezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36l?0IĄ. (XI.06.)
önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontja szerint a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt közbeszerzési ügyekben az e|járás megindításáról, eredmény megá||apitásárő|,
beszerzési ügyekben az eredmény megállapításźrő|, bármely önkormányzati szerzodéS megkötéséről,
módosításáról, megszüntetéséľől, ide nem érfue a polgáľmesteri és a kizárólagos képviselő.testiileti
hatásköt, kivéve továbbá a 22/f07|. (rV.l2.) önkormányzati ľendeletben meghatźtrozott
Józsefuárosban működő cinszeľveződő kĺjzösségek, miĺvészek és spoľtolók pźůyázati támogatásához
kapcsolódó szerződések módosítását.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájáru|äsra vonatkozó döntését
meghozni szíveskedj en.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja ahatározat mellékletétképezó, a
Kelet.NyugatLJz|etközpont Kft. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., cégjegyzékszám: 0|-O9-
729648, adőszám: |3f47980-f-4f) tu|ajdonában á1ló' 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. szám a|atti
üzletközponton térfigyelő kamera ľendszeľ elhelyezésére és iizemeltetésére vonatkozó' a fenti
tulajdonossal kötendő hatźlrozatlan idejű használati megállapodást, és fe|hata|mazza a polgármesteľt
annak a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. december 07.

A döntés végrehajtását végző szer,lezeti egység: Gazdá|kodási Ügyosztály
A lakosság szé|es körét érintő dcjntések eseténjavas|ataakőzzététel módjára: honlapon

Budapest, 2015. decembeľ 01.
//// ,/ ./,/. Ą- L.

dr. Hencz Adrienn
ĺjgyosztá|yvezetó
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HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyÍészÍő| a Kelet.Nyugat|Jz|etközpont Kft. (a továbbiakban: Tulajdonos )
székhely: 1088 Budapest, Riĺkóczi út 1-3.
c é gs e gy z,ékszźlm: 0 | -09 -7 29 6 48
adő szźlm: 1 3 2 47 9 80 -2 - 42
bankszĺĺml aszám: 1 1 600006-00000000- l 1 596800 (HUF)
képviseli: otis Lee Spencer és Witold Bľes tigyvezetĺĺk

másľészről a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosĺ Onkormányzat (a
továbbiakban: Használó)
ađószám: 15735715-2-42
totzsszźtm.. 735715
statisztikai szám: |57357|5-84II-32I-0|
képviselí: dr. Kocsis Máté polgármester

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

I. A megállapodás célia

Jelen haszná|ati megállapodás célja Józsefuaľos kcjzbiztonságanak javítása a Hasznélő á|ta|,
amelynek kapcsĺán a Tulajdonos hozzájétrul, hogy a Hasznźůó a II.1' pont szerinti, a
Tulajdonos fulajdonában álló ingatlanon a jelen megállapodás szerinti feltételekkel téľfigyelő
kamera rendszeľt, illetve egyéb kapcsolódó beľendezéseket szereljen fel, mfüödtetessen és
üzemeltessen. A HasznáIó kijelenti, hogy a jelen megállapodás szerinti téľfigyelő kameľa
ľęndszer elhelyezésére és üzemeltetésére a Hasznźiő [*] szárrl,ű Városgazdálkodási és
P éĺtzngy i B i zotts ág dcj nté s e a|apj an kerül s or.

II. A meeállapodás tárgya

1. Tulajdonos a jelen megállapodásban foglalt feltétekkel hozzájźralását adja a tulajdonában
lévő alábbi ingatlaĺron a jelen megállapođás szeľinti térfigyelő kamerarendszer és
kapcsolódó berendezések Haszntiő áIta| sajźt kĺiltségén és felelősségéľe töľténő
elhelyezéséhez és állanđó üzemelteté séhez.
A természetben a 1088 Budapest, Rĺíkóczi út 1-3. szźm alatti East-West Business Centeľ
írodaházbm az I. sz. mellékletként csatolt rď1zon megjelölt pontos helyen telepítésre
kenilő eszközĺjk:

. 1 db kamera taľtószerkezettel.
o 1db átjátsző antenna
o 1 db szerelvény szekrény
o 1 db mért villamos becsatlakozás

2. Felek rogzítik, hogy az adatátvitel az egyes kameľa végpontok, illetve megfigyelési
teri.iletek és a kĺizpont kĺizött szabad frekvenciájú mikľohullámú háIőzaton keresztĹil
valósul meg. A kommunikáciőshá|őzat kiépítése céljábólfelszerelt kameľák trame|Iátása
és varható ár amfo gy asztása:

o 1088 Budapest, Rĺíkóczi út 1-3. szźtm a|atti kameľa és átviteli egységek
ár ame||źtás a a|mér o ki ép íté s éve l való sul me g, áram fo gy asztás max. 3 4 W.



a
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Az ĺáľamfogyasztásról szóló számlát a Tulajdonos áI|ítja ki Használó részére, az
áĺamszolgźt\tatőtőI taľgy,hónapru sző|ő számla kézhezvéte|éto| szttmított 15 napon belül. A
kiállított szźm|átHasznáIő 8 napos fizetési határidővel kĺjteles kiegyenlíteni.

III. F.elek ioeai és kiitelezettséeei

Felek megállapodnak, hogy a térfigye|ő kameľa és egyéb beľendezések felhelyezéséveI,
tizemeltetésével' karbarftartásával, javításáva|, a megállapodás megszűnésekor azok
eltávolításával kapcsolatban felmeľĹilő összes k<lltség a Haszná|őt terheli, a jelen pontban
ľögzítettek szerint:

Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodásban megjelölt kameľĺík és egyéb
berendezések felszeľelését Tulajdonos ingatlanáta a Multi Alarm Zrt. végzi, aHaszná,|őval
kozbęszerzési eljáľás eredményeképpen kötött szá||itási szerződés a|apjarl, AHaszná|ő a
fenti vállalkozónak a berendezések felszerelése során az ingatIanrlal kapcsolatbanvégzett
tevékenysé géért űgy felel, mintha aú. sď1át maga tanúsította volna.
Az eszkozok iizemelésével kapcsolatos költségeket (aľamdíj) aHasznáIő fizęti.
Az épületben a szeľelés ideje alatt csak a Tulajdonos által kijelölt személy jelenlétében,
előre íľásban egyeztetett módon és időben töľténhet munkavégzés.
A II. pontban rogzített épületekben bizonyíthatóan a munkavégzés kĺjvetkeztében a
Használó vagy az á|ta|a megbízott harmadik személy felróható magatartásának
követkeĺében keletkezett mindennemű káľt a Haszná|ő köteles megtéríteni.
Az elhelyezett berenđezések esetlegesen bekövetkező áthe|yezési, újľakiépítési kĺiltsége a
Haszntiót terheli, azza|, hogy az elhelyezett beľendezéseknek az épu|et báľmely más
részére töľténő źúheIyezésérę kizfuő|ag a Tulajdonos előzetes íľásbeli hozzájźlrulásáva|
kerĹilhet sor.
A hasznźiat íđotartama a|att a felmeľülő kaľbantaľtási, esetleges hiba elhárítási költségek
teljes k<irűen a Használót teľhelik, Tulajdonos vállalja, hogy ezeknek a munkáknak az
e|végzését előzetes egyeztetést követően haladéktalanul lehetővé teszi.Használó köteles a
jelen szerződés alapjĺín a|ka|mazot|berendezéseket olyan módon telepíteni, ľögzíteni és
biztosítari, hogy azokban haľmadik személyek által okozott karok ne következhessenek
be. Tulajdonos a harmadik szęmélyek károkozásábő| eređő felelősségétkízáĄa.
Azingat|anhasznáIata során Haszĺźiő kĺjteles atuz-, környezetvédelmi és munkavédelmi
szabályok betartásár ől gondo skodni.
HasznáIő kijelenti, hogy a jelen szerzőđés tátgyátképező kamera és egyéb megfigyelésľe
alkalmas berendezés a|ka|mazźsa _ különös figyelemmel a képrögzítéste és továbbításta-
soriín minden kapcsolódó személyiségi, adatvédelmi és egyéb jogszabályban foglalt
előírást maľadéktalanul betart.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapođásban aHaszná|ő részéte biztosított
haszná|ati jog ellenértékét 30.000 Ft + Afďév (azaz haľmincezer forint / év + Ąfa)
ĺisszegben határozzźtk meg. Az ellenérték a tfugyév végén, legkésőbb tźrgyév december
3I. napjáíg esedékes, és a Tulajdonos számlája ellenében, banki átutalás útjan teljesítenđő.
A20I5. évre vonatkoző _ időaľányos összegű _ szám|a kiállításának időpontja legkésőbb
2015. december 37. napja, mely összeget 8 napos fizetési határidővel HasznáIő köteles
kiegyenlíteni.



IV. Kapcsolattaľtásra kiieliilt személvek:

1. A Tulajdonos ľészéről kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név: Hajszter Ákos ingat|aĺ.lkęze|ó
Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.
Tel: +36-30-989-1695
e-mail: akos.hajszter@colliers.com

2. A Használó részérő| kapcsolattartásra kijelĺilt személy:

Név: Gazdálkodási ÜgyosĺáIy vezetője
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
Tel: 06-l-459-f294
e-mail: gazdalkodas@jozsefuaros.hu

V. Felelőssée

1. Felek rogzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti téľfigyelő kamera és kapcsolódó
berendezésęk felszeľeléséhez, üzembe heIyezéséhez, működtetéséhez sztikséges
valamennyi hatósági engedély, hozzájaru|ás bęszeľzése kizárő|ag a Haszná|ő
kötelessége saját költségén, az ennek elmulasztásából eredő károkért a Használó teljes
felelősséget vállal'

2. Haszná|ő szavato|ja és teljes felelősséget vállal azért, hogy a jelen megállapodás
szęľinti térfigyelő kameľa rendszeľ üzemeltetése) az annak során keletkező adatok
kezelése, fę|hasznáLása, továbbítása, és kiadása során minden kapcsolódó jogszabálý
maradéktalanul betart, és a Tulajdonost teljes méľtékben kármentesíti minden olyan
esetleges igénnyel, kĺjvetelésse|, vagy jogkövetkezménnyel szemben, amely ezen
v á||alása me gsze géséből ered.

3. A Haszná|ó teljes könĺen helytáll mindazon károkért' amelyeket a Tulajdonosnak,
vagy harmadik személynek a térfigyelő kamera kihelyezésével illetve leszeľelésével,
valamint a térťlgyeLő kamera tizemeltetésével összefüggésben okoz. Ezen belül a
Haszná|ő (a kivitelezón, i||ehĺe iizemeltetőn keresztÍil) biĺosítja, hogy az épu|et
fa|azat esztétikai kialakítása a szerelési kiviteli munkálatok és az uzemeltetés sorĺĺn
nem s értĺl, az er eďetí áll ap ot maradéktal an helyre ál lítását v á||a|j a.

4. Tulajdonos jelen megállapodás a|apjźn nem tartozik káľtéľítési felelősséggel sem a
beľendezésekben esetlegesen keletkező kź!Íétt, Sem a szerelésí illetve karbantaľtási,
hibaelharítási munkák során keletkező személyi séľÍilésekért.

5. A Használő szavatolja és teljes felelősséget vállal azért, hogy a jelen megállapodás
a|apjan elhelyezett térfigyelő kameľa kizarő|agköĺerületről készít báľmilyen felvételt,
az épi|eten belüli részekĺől felvétel semmilyen esetben nem készül. A Használó a
Tulajdonost teljes mértékben kármentesíti minđen olyan esetleges igénnyel,
követelésse|,vagy jogktivetkezménnyel szemben, amely ezenváIlalása megszegéséből
ered.

6. A Használő vá|Ia|ja, hogy amennyiben báľmely hatóság vagy harmadik személy a
jelen megállapodás szerint elhelyezett térfĺgyelő kamera kapcsĺín a Tulajdonost keresi
meg bármilyen felvilágosítás vagy infoľmáciő nyűjtása, felvétel kiadása, stb. kapcsán,
a Tulajdonos erľől szóló értesítését követően a Haszĺá|ő az adott hatóság vagy
harmadik személy felé (a Tulajdonos egyidejű éľtesítésével) haladéktalanul bejelenti'



hogy az adott kérdésben ő az illetékes, és mindezen megkeresesek kapcsán sajétmaga
jźn e| az adott hatóságvagy harmadik személy felé.

7. A Használó vállalja, hogy amennyiben a jelen megállapodás szeľinti téďrgyelő kamera
üzemeltetésére vonatkozó jogosultsága jogszabáIy.vá|tozás, képviselő-testülęti döntés,
vagy bármely egyéb okból megszĹĺnik, ezen tevékenységével haladéktalanul felhagy,
és a Tulajdonos előzetes értesítése mellett a jelen megállapodás szerinti eszkĺizöket
halađéktalanul eltávolítja az ingatlantól. A Használó a Tulajdonost teljes mértékben
kármentesíti minđen olyan esetleges igénnyel, követeléssel, vagy jogkĺjvetkezménnyel
szemben, amely ezen v á|Ia|áSa me gsze géséből eľed.

VJ. A meeá|lapodás hatálva

Jelen megállapodás a Felek a|áírásźnak
jcln létre.

napj ától kezdóđő hatállyal határ ozat|aĺ időtaľtamľa

VII. A megállapodás megszűnése. a megállapodás megszegésének iogkiivetkezménvei

1. A Felek jelen megállapodást közĺjs megegyezéssel íľásban bármikor megsztintethetik.
Felek báľmelyike jogosult továbbá a megállapodást indokolás nélkiil, 30 napos ľendes
felmondási idő kikötésével írásban felmondani.

2. Amennyiben bármelyik fél a megá|Iapodásban rogzített kötelezettségének a
teljesítéséľe való írásbeli felszólítás kézhenéte|étő| számitott 15 napon belül nem tesz
eleget, iĘy a másik fél jogosult a megźt||apodást ľendkívüli felmondással 15 napos
felmondási idővel írásban felmonđani.

3. A megállapodás bármely okból tĺiľténő megszűnése esetén a Fęlek kötelesek
egymással haladéktalanul elszámolni, a Használó továbbá haladéktalanul ktjteles a
II.1. pont szeńnti ingatlanľól valamennyi, a jelen megállapodás alapján ott ćLlta|a

elhelyezett eszkozt és berendezést saját költségén eltávolítani, és az ingatlan eľedeti
ź/rlapotát (amennyiben az sztikséges) saj át költsé gén helyľeállítani.

vln. Zárő rendelkezések

1. A jelen megállapodást módosítani, felmondani kizfuőIag íľásban lehet. Felek rogzítlk
továbbá, hogy minden éľtesítés, egyéb kĺjzlés, amelyet jelen megállapodás alapjarl
j o go sultak vagy kötelesek megtenni, kizár ő|ag íľásban érvényes.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos esetleges
vitáikat megkísérlik peren kíviil, taľgyalásos úton rendezni. Amennyiben eznemvezet
eredményľe, az eljárő bíróság meghatározásáľa a polgĺíri perrenđtartásrő| szőIő 195,2.

évi III' törvény szabźĺIyai azfuányadők'

3. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgaľi Törvénykönyvről
szőIő 2013. évi V. tĺiľvény és a vonatkoző más hatályos jogszabá|yok ľendelkezései az
irányadóak.



4. Felek rogzitik, hogy a II.1. pontban meghatáĺozott ingatlan vonatkozásában a
Hasznáiőt a jelen megállapodásban kifejezetten rogzített hasznźiati rendtől eltérő,
vagy ęzęn felüli egyéb módon történő ingatlan hasznźiat vagy egyéb jogosultság nem
illeti meg, tovább a II.1. pontban meghatźnozott ingatlan tekintetében a megállapodás
szerinti haszná|at nem keletkeztet az ingatlan nyilvántaľtásba bejegyeztethető
jogosultságot.

Jelen megállapodás 4 eredeti egymással megegyező magyar nyelvű, és 4 eredeti, egymással
megegyező angol nyelvri példanyban készült, amelyet a Felek képviselői, mint
nyíIatkozataikkal és akaľatukkal mindenben megegyezot jőváhagyólag írtáka|á.
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