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Budapest Józsefváľosi Onko rmányzat
Képviselő.testii lete szá,már a

Tisztelt Képviselő-testiilet!

I. EIőzmény

Budapest Fovĺĺľos Főpolgĺírmesteri Hivatala a Budapest 2030 koncepcióhoz kapcsolódóan
foglalkozott az tiľes üzlethelyiségek témájával' A 63312012. (O4. 25.) számtl főváľosi
közgyűlési hatttrozattal döntött a váľoskép tisztábbá, rendezettebbé tétele éľdekében az iires
üzlethelyiségek kezelésének kidolgozásáľól, amelyhez munkacsoportot állított fe| a 634l2OI2.
(04. 25') számu fővárosi közgnílési hatźrozatáva|. 2OI3, máicius 5-én ,,Rogtön jövök!''
címmel, az tires üzlethelyiségek kezelésének témájában írt ki otletpá|yazatot. A Pa|yazat
eredményeként a nyeľtes pályamúvekből kiállítás nyílt 2OI3. május 2ą-én.

Budapest Főváros Főpolgĺírmesteri Hivatala a Kerületek cisszefogásáva| az ot|etpá|yázat
a|aplan minta-projektet hoz létľe, anrelynek célja, hogy az ériitett üzlethelyiségeŕet a
gazdasági hasznosításba visszakapcsolja, és lehetőséget biztosítson új vállalkozások
beindítására. A minta-projekt megvalósulása egy inienzív figyelemfeĺt.lto kampány
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság vé|eményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi n
Hatáĺ ozati i av as|at a bizoÍtság számźn a:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
el őteľj esztés megtáľgy a|ását'



keretében történne, amely szerint 30-40 db üres üzlethelyiség kirakataiban a nyeľtes pá|yázat
a|apján készített installációk jelennének meg. A minta-projekthez a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara á|ta| műkĺjdtetett online adatbázis társulna, amelyben addigra megtekinthetők
lesznek a Fővaľosban lévő üres üzlethelyiségek adatai, Az installációk kihelyezéséhez
elsősorban olyan jelenleg kiadatlan iires üzlethelyiségeket váľnak a keľületi
önkormányzatoktő|, amelyek frekventált elhelyezkedésűek, közvetlen utcai bejáĺattal, és
lehetőleg nagy üvegportállal rendelkeznek.

2013' július 10-én projektmegbeszélést tartott Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala,
amelyen részt vett a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft munkatársai'

A Főpolgármesteľi Hivatal megktildte a végleges együttműködési megállapodás szövegét (f.
számu melléklet). A szerzođés fiiggelékét képezo üzlethelyiségek listáj ttban ezután még
eszközĺjlhetők változtatások, amelyek aszerzőđés módosítását nem igénylik'

Az együttműködési megállapodások kapcsán a szeptemberi 3-i Fovárosi Kozgyűlésľe készül
majd előterjesĺés, a ,,kampány'' keretében megjelenő installációk kihelyezését pedig
legkésőbb október közepéig tervezik megvalósítani. Emellett javaslatokat várnak aÍÍa
vonatkozóan, hogy a kertilet milyen,'kedvezményes'' béľleti díj konstrukciókat tud biztosítani
az uj v áIla|kozások számár a.

Tekintettel arľa, hogy a bérleti díjak megállapításáľól sző|ő 24812013. (u. 19.) számú
képviselő-testületi határozatba beépítésre került több olyan rendelkezés, mely a rugalmasabb
bérleti díj meghatfuozást tesz lehetővé, továbbá az új vállalkozások tevékenységük
beindításáig kérhetik átmeneti időre eltéro béĺleti díj megállapításźń, ezért véleményünk
szeľint a keľület szabá|yozása és bérbeadási gyakoľ|ata a|apjában véve támogatja és elősegíti
az uj v á||a|kozások e l indulás át.

Elváľás a kampány kapcsán a kerületi önkoľmányzatoktól:
- kirakat tisztántartása a kampány alatt,
- helyiségbe való bejutás biztosítása.

Amit nyújtana a kampány akerületi onkormányzatoknak:
- kampányh oz v aIő csatlakozási lehetoség,
-,,Rö gtön j cj vök !'' p áIy azat a|apj źn elkészült kampríny p|akát,
- egységes kommunikáció,
- online adatbćzisban való megjelenési lehetőség,
- e gyĹittműködési megállapodás.

Elvaľás az online ađatbázis kapcsán a keriileti onkoľmányzatoktő|:
- üres üzlethelyiségek naprakész adatai,
- az izemeltető, B KIK-v al való kapcso lattartás,
- saját honlapon az ađatbázís népszerĹisítése.

Amit nyújtanaaz online adatbázis a kertileti onkormányzatoknak:
- adatb ázis fej l e s ĺé s e saj át, f óv áro s i fo rrásb ó l,
- online adatbźnisban való megjelenési lehetőség'
- egységes kommunikáció, logó,
- e gyüttműkĺ'dési megállapodás.

il. Indokolás

A ,,Rögtön jövök!'' minta-pľojektben való ľészvétel, illetve az egyittműködési megállapodás
elfogadása indokolja a jelen előterjesztést.

ilI. Tényállás



Józsefvárosbaĺ jelenleg számos üzlethelység üresen á||. Ezek közül is a Budapest
Józsefuárosi onkormanyzat tulajdonában jelenleg 9 db olyan helyiség van, amely megfelel a
pá|yázati kiíľás szerinti minimum 5 m"-es kiľakat méretnek. A nagyobb helyiségek
bérbeadása az utóbbi években egyre nehezebbé vált.

Iv. Jogszabályi ktirnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testiilet döntése a Magyaľország helyi ĺjnkormányzatairő| sző|ő f0I1. évi
CLLXXXIX. törvény 107. $-án alapul.

v. Dłintés tarta|mának részletes ismertetése

Javasoljuk a részvéte|t a Budapest Főváros Főpolgáľmesteri Hivata|a á|ta| létrehozni kivánt,
ĺires üzletek hasznosítását céIző minta-pľojektben és a hozzá kapcsolódó
intézkedéssorozatban, amely különös tekintettel a kĺjvetkező feladatok felülvizsgálatát,
hatékonyabbá tételét igényli :
a) kirakatok tisńántartása és az üres kirakatok rendezettebbé tételę,
b) üres üzletek és tulajdonviszonyuk adatbźnisa,
c) a helyi lakosság, a beruházok és az idegenforgalom érdekeinek összehango|ása, a

szabá|y ozás e gysé gesítése.

Javasoljuk az online adatbázisban szerepeltetni az önkoľmányzati tulajdonú üľes, foldszinti és
utcai bejáratu nem lakás célú helyiségeket. Nem javasoljuk szerepeltetni az egyéb
elhelyezkedésĺi üres nem lakás célú helyiségeket, mivel nem illeszkednek szervesen a minta-
pľojekthez és céljaihoz.

Javasoljuk a kivttlasńott Ĺiľes rizlethelységeket a projekt ideje alatt a Főváros számára
ľendelkezésľe bocsátani az a|ábbi módon:
a) a Design Teľminál munkatársainak bejutását biztosítása az üzlethelyiségekbe az

installációk elhelyezése és lęvétele érdekébęn,
b) az installációk elhelyezésekor az uz|ethelyiségek kirakatai az e\he|yezésľe alkalmasak,

tiszták, rendezett állapotúak, amely állapotot az önkormányzat a minta-projekt iđején
fenntart.

A iavasolt hel

VI. A dłintés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja Józsefuárosban és a Fővárosban is jelentős problémát jelentő üľes földszinti
iizlethelységek hatékony kezelésének előbbre vitele. Az onkormányzat feladata a sajźĺ
tulajdonú tizlethelyiségek kezelése és bérbe aďása. Többletfonást ennek végrehajtásu né-
igényel, mert eddig is ellátott feladat. A minta-projektben va|ő részvétet díjmeňes.

isések adatai:
Cím Helyrąizi szóm AlapterüIet Fekvés Rendeltetés

Baross u. 43. 36776/Al1 r39 UCH ĺizlet

Baross u. 47. 36718/A/2 306 UCH üzlet

Rákóczi út 5 1. 3464r/A/3 f46 UCH tizlet
Rákóczi út 55. 34639/Al4 125 UCH rakttr
Rákóczi út 55. 34639/A/8 I t8+l9l UCH+PE uz|ęt

Ülloĺ ĺt gł. 36798/Al51 190 UCH üzlet

Üllői út 58. 36338/All 100 UCH uzlet

Ülloi ĺt 0o-oz. 36308/Al4 246 UCH+PE iroda

Ülloi ĺt 00le,. 36274/Al5 83 UCH uzlet



Kéť tik az a|ábbi határ o zati j avas l at el fo g ađás át.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1' résú. vesz a Budapest Főváľos Főpolgarmesteri Hivatala által létľehozni kívánt, üres
üzletek hasznosítását cé|ző ,,Rögtön jövök!'' minta-pľojektben és a hozzá kapcsolódó
intézkedéssorozatban' Az online adatbźzisban szerepeltetni kívánja az üres, foldszinti és
utcai bejáratú nem lakás célú helyiségeket.

Felelős: Polgarmester, Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hataľidő: 2013. szeptember 2.

2' fe|hatalmazza a Polgármestert a jelen előterjesztés 2. sZ, mellékletében található
együttműködési me gállapodás a|ttir ástx a.

Felelős: Polgarmester
Határidő: 2013. szeptembeľ 30.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: polgármesteľ, Kisfalu Kft

Budapest, 2013. augusztus 13.

Torvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina
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A pályáät| lglrásban bgmutaton píob|émáÍa alÉn|Ôt mtgo|đäsunk egy
olyan p|akát sablon. ämely segÍtségéw| rätszÖ|egss mennylségú ż|a-
h8|}6égben. ogyságés ďcl.{Et meĺełr |ohđséoes Égyrdi tánsrmakat
mBglglenÍ|enl' EképzdéŠính szeÍinl mtndagyk phkát egy dkems m9!9Í
stáÍfup céget/vál|a|kozás| ínutatr,a b9. Ezen hÍvBl hslygt kapnának a
kord{fÉt &l6thsĘség adstal és mlndm gyéb pÍakťkus ĺnÍoÍmtctłi b,

KoncépclÓ !émutätása

Magyarctszágon ĺs Bgyro eltsr|edtBbbek a st'dup céggk, amełyohrg
}eĺIémrö' hogy valami|yan lĺtr él|6t]e dpo|nek. és a gyoĺsan vłtozo
]s|snihk á|ta| gsnďá|t igényskgt igyokeznek k|g|égttgnI. A lo|onBég mára
đinamikusan fej|6d6 ipaÍá99á ke?dl kinőÓl maoát, 6zá|ta| gaĺrasrigl
,e|entÓségr is nÖvsksik. TélnytľÉso gissíli a ha?ai vá.|la|koz6l szektorl,
ebbÖ| fákadÓan sŽámos pozitÍv halása van. Éppen ezélt MagtatrÍszág
é.dBko. hogy támogagsa hafai staŕtupok |étreiěltdt és sikgÍss n6kó-
dését, ame|yek hoasz távon segÍtho|nak sz iiresen á|lÓ Üzletholł|s
égek mrglÔ|lé6ébm ĺs.

Az łsmeŕtté Yát slar|up cágsk égyban sĺkortÓrténelék ls, amo|y8k
mo !t|Ó hatässa| vannak é vá||álkozÓ kodvre, akt|v|zálheťák tÖbb k
kózÖtt 8 

'lata|ságot. 
ak|k o|ótt redti3 cé'lá Ýálhst 8alát otete|k megva.

lôsltása. A haząi s|k8rgk bamuĘtásą Ós népsre.osiéso gazdasági éś
táBadB|ĺni é'd8k'

Af ťż'ětekbon éh8lygzatt p|akátok ngys| mÍEĺG|tô hatérd{ á|tál bgvon.
|ék. u uEB Mbgét s prcbłéťm ŕÍEgoIdásába. A É6z\éb,|. ane|yét a plskát
bđfog8dása ĺé|gnt. ggyben B|kótgleŽodást |s gredmérryEz a pĺob|éma
mg|'olt. ameĺy đ átta| m6$e|eírher a kězbo6:ládbm, Az ÜÍot ÍłŽletbln
bomu]rilott vä!s||(ďások au lmffibk arra' hoery bgmutäsśák a pŕÓb|é6a
9y5ke|ét éł ggyben amał mego|dágát is e|6r6WÚ!9ék.

JM9oĺt.*, hogy a plahátok kih6|y9ąĺsÓt a várÔNEotés logyc kiite|e6\'đ
a |ěvöben minden olyan esslbén, ffiE(oÍ 6gy ÚŽleťr6ły3ą| msgúresedi|r
Emsk kÖhsége| Ínindon estb6ĺ ált$he|hetős|í lennének arokŕa A konkíét
cégokíą ám8lyok8r äz adott fo|ůtot bgmulat. A Ígínsk íEk|ám|ohrt66ég
foiatt A cégBk mé9 í9y is ňoili.áľtEt lonnének B ft8zvétolbon' A Íászĺ,wáqégek mągkéIo6é6s lehette a' úzłathe'|ylŚéget e|h8gyT yá||6tkozt ĺe|.
ada1B. A máí ÜÍBs üŽ'6thB|y|8égBtban ugym't 8 lulsiđanosnak ke||ané
e|végemié' széíBncsdÍB sok gy Fđo|đa| |étofĺk' aho| a etgítup cőgok
o|érłlet66ł. Á sablon báíki *ámá|a |sti'|thslő loheĘe, amotygt mind|i a
konkrét oég 1ÖÍl8ne lB| taľtatomĺhBl' |gy sz a íc|adat 8Éín háÍt.dną a vároán.
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A,,,RoGToľ ĺovoxl'' MINTA PRoJEKT vĺncva.r,ósÍrÁsÁn,ł.

amely létrej ött egyrésztő|

Név: Budapest Főváros onkoľmányzata
Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-ll'
KSHstatisztikaĺ |5735636-8411-321-01
számjel:
Adószám: 15735636-2-4l
Töľzsktinyvi 7 35638
azonosító szám:
Áuľl azonosító: 745Ig2
KépvÍseli: Taľlós István főpolgátmester
a továbbiakban: Főváľos.

másľészről

Név:
Székhely:
KSH statĺsztikai
számjel:
Adószám:
Tłiľzskönyvi
azonosító szám:
Árĺľr azonosÍtó:
Képvĺseli:
a továbbiakban: Keľület

Budapest VIII. keľület Józsefváľosĺ onkoľmányzat
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
15735715-841 l-321-01

r5735',715-2-42
7357 1s

745279
dr. Kocsis Máté polgármester

a továbbiakban egyĺittesen mint a Felek, vagy SzerzÍidő Felek kozött az a|u|irott napon és helyen az
alábbi tartalommal:

Előzménvek:

A fóváľos földszinti zőnájétban kiüręsedő üzlethelyiségek és ezźital megszűnő funkciók okán, az
érintętt területek gazdasági gyengülésének, leértékelődésének és a városkép taľtós leromlásának
elkerülése érdekében Budapest Főváros onkormányzata városfejlesztési és városképvédelmi
fę|adataihoz kapcsolóđóan minta-projekt megvalósításáról döntott, melynek célja, hogy a városkép
rendezésę mellett az érintętt üzlethelyiségeket a gazdasági hasznosításba visszakapcsolja és
lehetőséget biztosítson iĄ vál|a|kozások beindítására (a továbbiakban: ,oRłigttin jiiviik!'' pľojekt)

A Budapest Főváľos onkormányzata és a Forum Hungaricum Nonrofit Kft. (a továbbiakban: Foľum
Hungaľicum Nonľofit Kft. ) egytittműködésébęn megvalósítani kívánt ,,Rögtcin jövök!'' projekt
keretében a keľtileti önkormányzatok kizźlrőlagos tulajdonában álló, üres, hasznosításľa váro
tizlethelyiségek I<lrakatába ťrgyelem-felhívó akcióként a Budapest Főváros ollkormtnyzata
Fopolgáľmesteri Hivatal által lebonyolított otletpá|yźnat nyertes alkotóinak tervei alapján plakátok (a
továbbiakban: Installációk) kerülnek kihelyezésre. Az ínstaI|ációkon feltüntetésre kerül az internetes
elérési útvonal, amelyen lceresztül elérheto a Budapesti Kcrcskcdclmi és Iparkamara á|ta| üzenreltetett,
a fóváľosban lévő üľes tizlethelyiségeket gyűjtő online ađatbár;is (a továbbiakban: online-adatbázis).

A ,,Rögtön jövök!'' projektben a főváľos csatlakozni kívánó keľĺileti önkormányzatai a kiztro|agos
tulajdonukban álló üres üzlethelyiségek kiľakatainak biztosításával, egyiittműködési megállapodások
keretében vesznek részt a fenti közĺis önkományzati cétok előmozdítása éľdekében.



1. Megál|apodás táľgya és cé|ja

l.1. A Főváros biaosítja, a Kerület pedig vállalja a Rĺigttin jĺivök!'' projekthez (a továbbiakban:
Minta-pľojekt) való térítésmęntes csatlakozást a jelen megállapođásban meghatározottak
szerint.

l.2. Keľület vállalja, hogy a jelen szerzodés e|vá|aszthatat|an részét képező l. számú
függelékében felsor'olt, 9 úb kizźlrólagos tulajdonában álló üres, hasznôsítäsra váró és
alkalmas üzlethelyiség (a továbbiakban: Üzlethelyiség/ek) kiľakatát a Minta.projekt
keľetében megvalósuló Íigyelemfelkettő akcióban szerepeltetés céljából ľendelkezéséľe
bocsátja a 2. pontban foglaltak szerint.

l'3. A Minta-.pľojektben való részvételĺe legalkalmasabbnak ítélt, az 1. számu ftiggelékében
felsorolt Üzlethelyiségek a Kerület ajánlása alapján, a Főváros által kerültek kiváĺaiztásra, a
rendelkezésre álló fonás nagyságára is figyelemmel. A fiiggelékben szereplő üzlethelyiségek
felsoľolásának esetleges utólagos módosulása a szerződés módosítását nem igényli.

l.4. Jelen megá||apodás cétja az Előzményekben foglaltakkal cisszhangban a Felek
váľosfejlesztési és városképvédelmi feladataik keretébęn torténő együttműködése az
Üzlethelyiségekkel éľintett területek gazdasági gyengülésének, leértékelődésének és a
városkép tartós leromlásának elkerülése érdekében.

2. Keľii|et jogai, kłitelezettségei

2.l. Keriilet jogosult a Minta-projektben az Üzlethelyiségek kirakatának ľendelkezésre
bocsátásával ingyenesen részt venni.

2.2. Kerťilet váIla|ja, hogy a Minta-projekt instaltáció-kihelyezési akciójának idején (2013.
szeptember-október), e|őre egyeztetett időpontokban bÍztosítja a Minta-projektet lebonyolító
Forum Hungaľicum Nonpľofit Kft. munkatársainak bejutását az IJz|ethe|yiségek-be az
Elozményekben meghatáľozott installációk elhetyezése céljából.

2.3. Kerület gondoskodik róla, hogy az installációk elhelyezés ekor az Üzlethelyisé gekkirakatai az
elhelyezésľe alkalľnasak, tisztźłk, rendezeÍÍ. állapotuak legyenek.

2.4. A Keľület vá|lalja, hogy a jelen megállapodás teljes időtaĺama a|att az abban résztvevő
Üzlethelyiségek kiľakatait folyamatosan kaľbantáľtja, tisztántartja, rendezett állapotát
fenntaľtja.

2.5' Kerület vállalja, hogy az Üzlethetyiségeket, illetve lehetőségeÍhez méľten egyéb, a
kizáróIagos tulajdonában álIó, üľes tizlethe|yiségeinek adátaĺt az E|őzméÁyekben
meghatározott online-adatbázisba felttiltÍ, ott szerepeltetĺ.

2.6. A Keľület azlJz|ethe|ýségeknek 
" 

n4in12.pľojekt eľedményeképpen ttiľténő hasznosítása
soľán a vonatkozó jogszabáIyi keretek ktizött tehetőségeihez mérten kedvezményes
bérletÍ konstrukció kialakításáľa tiiľekszik jelen megállapodás cé|jára és a Minta-projekt
társadalmi-g azđasági célkitűzéseire tekintettel.

2.7. Kerťi|et vállalia, hogy a Minta-projekt eľedményeképpen jelen szerzódés hatátya atatt
létľejtivő egyes béľleti szeľződések megkötésérő| azok megkötését követő 2 munkanapon
belül a Főváľost írásban tájékoztatja az érinteI| Üzlethelyiség online-adatbázisból való
tcjrlése, az adot1üzlethelyiség klrakattha kihelyezett installáció e|szźilitása. továbbá a'Minta.
projekt eredményességének mérhetősége érdekében.



2'8. Keľület vállalja, hogy a honlapján a Minta-pľojektet (a Főváros áItaI a 3'2. pontban
foglaltak szerint biztosított anyagok alapjáĺ) megielenteti, az abban való ľészvételének
tényét feltünteti.

2.9' Kerület tudomásul veszi' hogy a Minta-projekt logóinak, installációinak, illetve egyéb, szerzői
jogi védelem tárgyátképezó alkotásainak felhasználására - a 2.8. pontban foglaltakon kívtil - a
Fováľos elozetes, íľásbeti errgedélye lriárryábalr serlulrilyen ľltjdon nem jogĺrsult'

2.I0. Keľĺilet tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás teljesítéséve| łisszefüggésben
felmerülő ktiltségeit saját maga kłiteles állni, ezen kiiltségek Főváľos felé tłĺrténő
elszámolásáľa nem jogosult.

3. Főváľos jogai, ktitelezettségei

3.l. Főváľos bĺztosítja a Kertilet számára a Minta-projęktben való, jelen megállapodásban
me ghatározoľtak szerinti, téľítésmentes ľészvételét.

3.2. Főváros a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. útján bĺztosÍtja az Üz|ethę|yiségekben
elhelyezendő installácÍókat, továbbá a 2.8. pontban meghatározott megielentetésekhez
sziikséges logókat, egyéb gľafikai anyagokat, illetve szłiveges dokumentációkat.

3.3. Az installációk elhelyezésével, eltávolításávalfelmerülő költségeket a Főváros visęli.

4. Együttműkiidés mĺidja

4.I. Szerződo Fęlek je|en szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködve
eljárni és egymást a jelen szerzőđést érintő lényeges adataikban bekövetkezo esetleges
változásokľól haladéktalanul értesíteni. Kerület vá|Ia|jatováhbá, hogy jelen megállapođásban
foglalt vállalásai teljesítése során a Minta-projekt sikeressége érdękében a lebonyolító Forum
Hungaricum Nonprofit Kft-vel együttmiĺködve jáľ el.

5. A szerzijdés hatálya, módosítása, megszĺinése

5.l. Jelen megállapodás a Felek általi aláírása napján |ép hatźiyba és határozott, az I.sz.
függetékében szereplő valamennyi Üzlethelyiség kiadásáig, azaz az utolsó Üzlethelyiségľe
vonatkozó bérleti szerzódés megkötésének napjáig, de legkésőbb 2014. szeptembeľ 3l.
napjáig terjedo iđőtartamľajön létre. Ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnęk, a
hatźiyba lépés időpontja az utolsó aláirás nąpJa.

5'2' Szerződő Felek jelen szerzódést közĺis megegyezéssel, kizárőLagírásban módosíthatják.

5.3. Szerződő Felek jelen szerzőďést közos megegyezéssel' írásban megszüntethetik.

5.4. Jelen szerzódés bármely féI áÍta| írásban, 30 napos felmondási idővet felmondható.

6. Kapcsolattartás

6.I. Szerzt5dó Fclck mcgállapodnak, hogy egymás ktizött ntĺnderr, a jelerr szelzijdéssęl
kapcsolatos nyi|atkozatot, értesítést vagy megkeľesést írásban, sztikség szerint
tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax údán kell megktildeni.

6.2. A Felek általkijelolt, a kapcsolattaľtásra jogosult személyek:



a) Főváros részétő|:

- Vadász Nóľa
Tel: +36-l-327-1610
Fax: +36-l-327-1843

E-mail: vadasz.nora@budapest.hu

b) Kertilet részérĺĺL:

- Maľkó Tímea
T eI.: +3 6-l -21 6 -69 62 I 102
Fax: +36-l-334-0939

E-mail : markot@.kisfalu.hu

6.3. Szerződő Felek haladéktalanul kotelesek tájékoztatni egymást a kapcsolattartásra jogosultak
személyében vagy adaÍa1ban bekövętkező esetleges változásokĺól' Szerződő Felek rögzítik,
hogy a másík fél kapcsolattartoja részére megküldött minden tájékoú'atást mindaddig
hatályosnak és érvényesnek kell tekintetni' amig a bekövetkezett változásokat egymásnak
írásban be nem jelentik. A kapcsolatbrtásrajogosult személyekben bekövetkezett vźlltozźs a
szerződés módosítását nem igényli.

7. Egyéb ľendelkezések

7.|. Szerződő Felek rögzítik azon szándékukat, hogy jelen megállapodás hatáIyának lejárta előtt'
a Minta-projekt sikerességétől' új források bevonásának lehetőségétől is függően
tárgyalásokat kezdeményeznęk a további együttműködés, jelen megállapodás módosítása,
vagy új megállapodáS kotése érdękében.

7.2. Szerződő Felek vállalják, hogy a közöttük jelen szerződéssel kapcsolatban esetlegesen
felmerülő vitákat elsődlegesen közvetlen táľgyalások, egyezetések útján, peren kívül
igyekeznek rendezni.

7.3. A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb hatályos
jogszabályok vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

7.4. JęIen szerződés 4 (négy) oldalból á|Iő, 6 (hat) eredeti példányban készült, melyet a Szerzóďő
Felek átolvasás és éľtelmezés után, mint aZ akaratukkal mindenben megegyezót
j óváhagyóla g irnak aIá.

Budapest, 2013.-hónap 
- 

napján

Buđapest Főváľos Ö nkormány zata
képv.:

főpo l gárme s ter me gbizás áb o|
Dr. Szeneczey BaIćns

fopolgármester-helyettes

A p énzngy i ellenj e gyzés t v égeztem:

Budapest VIII. kerület Józsefvárosi
onkormányzat

képv.:
Dľ. Kocsis MáĹé polgármesteľ



Verő Tibor
Pénzügyi F őosaály vezetője

Budapest, 20|3.-hónap 
- 

napján



A szęrződés 1.sz. fiiggeléke

A,,Rögtön jovök!'' minta-pľojektben szereplő üres ĺizlethelyiségek:

1. 1083 Budapest, Baross utca43. fsz. Hrsz:367761NI
2. 1083 Budapest, Baľoss utca 47 , fsz' |. Hrsz: 36778lN2
3. l088 Budapest, Rákóczi út 51. Hrsz: 3464IlN3
4' l088 Budapest, Rákóczi út 55' Hrsz: 34639lN4
5. 1088 Budapest, Rákóczi út 55. Hrsz:34639lA18
6. 1085 Budapest, Ülloi ílt34' Hrsz:36798lN5|
7. l082 Budapest, Üllői út 58. Hrsz:36338lNt
8. 1082 Budapest, Üllői ilt 60-62'Hrsz:36308lN4
9. l082 Budapest, Üllői űt 66lAHrsz:362,74lN5


