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TÁJEKozTATo

Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testülete számára

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények

A Képviselő-testület 440lf013.(XII. 04.) szźtműhattnozatźnak2. és 3. pontjában úgy döntött,
hogy az egészséges életmód segítését cé|ző szo|gáltatások biztosítása, illetve önként vállalt
feladatként a lakosság oĺszewezódő közösségeinek tźtmogatása céljából, k<jzfeladatként a
35339 hĺsz. alatt felvett, természetben a Magdolna u. 24. szźlm alatti és 34934 hĺsz. a|att
felvett, természetben a Tolnai Lajos u.23. szám a|atti iiľes, önkormźnyzati tulajdonban álló
telkeket kijelöli közösségi keľtként történő üzemeltetésľe, valamint a 2. pontban foglalt
telkeket tizemeltetésľe a Józsefuárosi K<jzteľület-feltigyelet és Varosiizemeltetési Szolgálatnak
(a tovább iakban JKfV S Z) ingyene sen haszĺá|atba adj a.

il. A beteľjesztés indoka
A Képviselő-testÍilet a 440l2013.(XI. 04.) szttmí hatáĺozat 7. pontjában felkéľte a
polgármesteľt, hogy a kĺjz<jsség megszęrvęzését követően sziímoljon be a Képviselő-
te stĹil etnek az elv é gzett munkríkĺó l.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

. sz. napiĺend

Tárgy: Tájékońatő a közĺisségi kertek kiépítéséľől

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni, dĺjnteni nem szĹikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x

Humánszolgáltatási BlzottságvéIeméĺyezi x

Hatźn ozati j av as|at a bizottság' számáta:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesĺés
mestársvalását.





ilI. Tényállási adatok

A JKfVSZ igazgatőja 2014 . maľcius 3 1 -én kelt táj ékoztatása szerint (az előteľj esztés 1 . számil
melléklete) a Magdolna u. 24. szźĺm a|atti' és a Tolnai Lajos u. 23. sztnrl a|aÍti telkeket a
Kisfalu Kft.-től 20|4. februar 3-źnuzemeltetésre ingyenesen haszná|atba vette.

A JKfVSZ a Jőzsefvtrosi Kĺĺzbíńonsági Polgárőrség és Katasztľófavédelmi onkéntes
TuzoLtő Egyesülettel, illetve alőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal
ahatźltozatlan idejrĺ egyiittműködési megállapodást megköttitte (az e|oterjesztés 2lI. és 2l2.
szźmŕl melléklete).

A teľvezési munkálatok soľán minđkét kert tervezését elvégezték a projektben résztvevő
szervezetek képviselői. A terveket az e|őtęrjesztés 3lI. és 3l2. számú mellékletęibęn
találhatóak.

A Magdolna utcai telken, az elozętęsen bekért źrajánlatok kiértékelését követően marcius 4-
én megkezdőđtek a tereprendezési munkálatok, mely során 76 m3 tormelékes' ľossz minőségtĺ
régi ta|Ą keľült kitermelésre majd konténeľes elszállításľa. A ta|aj egyenlőtlenségeinek
megsziintetésére 93 ď töltőftldet teríttettek ki és tĺjmöľítettek, melyre 75 m' termőftjld
kerĹilt.
A teľepľendezési munkák kclzben, a telek északi végében, a talajba ásva egy 50 literęs
műanyag hordót találtak, melynek felső részét a munkagép megsértette. A hordó ismeretlen
savas folyadékot tartalmazott. A műanyag1artźt|y, illetve a kiömlött sav által szeĺlnyezetttalaj
szakszeru e|szá|Líttatásiíľól, és veszélyes hulladékként töľténő kezeléséről a JKfVSZ
munkatarsai gondo skodtak.
Az összesen24 db, egyenként 4,8 mf alapteľületű, 50 cm magasságú kiemelt ágyás akźrcfa
a|aparryaga beszerzésľe keľült, és a tervek szeľint április 30-án, a Polgaľőrség a JKfVSZ
munkatáľsaival együttmfüödve összeszerelik az ágyásokat. A Fővaľosi Vízmúvek
tájékońatása szerint a területen egy fővízmérő van, a helyszínen megtalált vízőra aknźlban a
bekcjtő csőcsonkok láthatók, azoĺbarĺ vizm&ő nem található. A vizm&ó igényt, a |ĺźnyzo
fővízmérő pőt|ástú, a IKfl/SZ je|ezte a Fővárosi Vízművek felé. A Fővaľosi Vízművek
helyszínĺe érkezó munkatarsai megállapították, vízvéte|ezés nem lehetséges a telken, csak a
burkolat megbontását és, a fő víznyomócsőről t$ |eágazás kiépítését követően, melyet a
Főváľosi Vízműveknek kellene e|végeznie. Alternatív lehetőségként, füľt kút kialakításának
lehetőségeit kezdttik el előkészíteni, és a szfüséges áľajĺánlatokatbeszęręzni.

A Magdolna utcában zajló buľkolatbontási- és útfelújítási munkálatok miatt a telek jelenleg
munkagépekkęl nem megközelítheto, igy a murva kiterítése, az źryyásokba keriilő teľmőftjld
deponálása az utpá|ya iĺ1ra jarhatőságat kc}vetően végezhető csak el. A Magdolna utcai
munkaterĺilet varható tńadás-átv ételi időpontj a 20 | 4. július 1 .

A Tolnai Lajos 23. szám alatt kialakítandó közösségi kert ügyében a tervek véglegesítése
megtöľtént az i|Ietékesekkel. Az arajáĺúatok beéľkezését követően megkezdődtek a keľt
kiépítésének munkálatai.
A telken ta|źůhatő 5 fa ifiítása sztikséges, a teriilet jobb benapozot1sága érdekében, továbbá a
falak, kerítések tcivében növő cseľjék erőteljes visszavágása, mely az ápri|is 7-i héten
megtcirtént. A ft'ldmunkźkat végzó céggel tĺjľtént helyszíni bejĺĺrást követően a terepľendezés
április l7-éĺmegtörtént. Itt 10 db, egyenként2,64 m, alapteľületű, 50 cm magas ágyás kerül
kialakításľa akźrcfaďęszkákból. A faanyagok Legyźńása megkezdődött, és április 28-i héten
tĺjľténik a v áIla|ko ző r észér őI a ki szál lítás a.

Az ágyások összeszerelésében' termőftilddel való megtöltéSében az egyĹittmiĺködési
megállapodás a|apján az idősek otthona is részt vesz, ilIetve általános iskolás diakok is
segédkeznek a munkálatokban, akik a későbbiekben a kiskeľteket is gondozni fogjak.





A területen a vízvételi és elektromos áramvételezési lehetőséget, az utcafronti kerítés
helyreállítását, illetve afővízmérő telepítését a Kisfalu Kft. intézi áĺajáĺIat a|apjtn,

Iv. A dłintés célja' pénzügyi hatása

A józsefuárosi közĺisségi kertekkel kapcsolatos beszámoló elfogadása.

A döntésselpénnigyi hatás nem jelentkezik.

v. Jogszabályi kiirnyezet

A Képviselő-testiilet dĺintése a Budapest Józsefuaľosi onkormanyzat aKépviselő-testiiletének
4 40 l 20 |3 .(X[. 04. ) sztlm,ű haÍározattnak 7. pontj án alapul.

Kéľem a tájékoztató elfogadását.

Budapest, 2014. ápri|is 25.

polgáľmester

Törvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízátsábó|
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-dr. Mészar Erika
aljegyz(5
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FELJEGYzÉ's

A Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő-testiÍlete 44012013. (xII.04.) sz.határozata alapjan af0|4'
januĺár 31-ig a Józsefuárosi Köztertilet-felügyelet és Városüzemę|tetési Szolgá|at határozatlan idejĺĺ
eg;ŕüttm|iködési megállapodást kötött a Magdolna u. 24, (hrsz: 35339) szam alatt kialakílandó
közösségi kert ingyenes hasmálaułľa a Jóaefuáľosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi
onkéntes Tiizoltó Eryesillettel, illetve a Tolnai Lajos u. 23. (tľsz: 34934) szám alatt kialakítandó
közösségi keľt ingyenes használatrłra a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központtal.
A Józsefoĺłrosi Közterü|et-felĺiryelet és Váľostizemeltetési Szolgá|at a Magdolna u.24. szám a|atti, és
a To|nai Lajos u. 23. szjm alatti telkeket a Kisfalu Kft..től 2014. februĺár 3.án ĺizemeltetésre
inryenesen haszĺlá|atba vette'

A Magdolna utcai telken, az előzetesen bekért árajánlatok. kiértékelését követöen március 4-én
megkezdődtek a tereprendezési munkálatok, mely során 76 m" törmelékes, ľossz minőségíi ľégi talaj
kerü|t bobcat munkagéppe| kiteľmelésre majd konténeres elszł|lításra. A talaj eryenlőtlenségeinek
megszĺintetésére 93 m' tö|töfřildet teríttettiink ki munkagéppel, tiimörítve, melyre 75 m" termőftild
került.
A tereprendezési munkák közben, a telek északi végében, aa|ajbaásva ery 50 literes mĺianyag hordót
ta|ä|t a munkagép, melynek fe|ső részét megsértette. A hordó ismeret|en savas folyadékot tartalmazott.
A müanyag tartály, illetve a kiömlött sav á|tal szennyezett talaj szakszerű e|száI|íttatĺásáró|, és
veszélyes hul|adékként történő kezeléséról gondoskodtunk.
Az összesen 24 db, egyenként 4,8 m, alapteľĺilehi, 50 cm magasságú kiemelt áryás akácfa alapanyaga
beszerzésre került, és folyamatban van az ágyások összeszerelése. Az ágyasok kia|akításában a
po|gárörség segédkezik, illętve a kertek gondozísában aSzűz utcai óvoda is részt vesz.
A Magdolna uĺcában zajló burkolatbontrísi- és útfelújítlłsi munkálatok miatt jelenleg munkagépekkel
nem megkĺizelíthetö a telet így a muľva kiterítése, az ágaásokba kerülő termöfiĺ|d deponá|ása az
útpálya újrajłĺrhatóságát követöen végezhető csak el'
Á te|ken ayírvétę|ezés eryelöre vezetékes vizhá|őntó|történne. A FövárosiVĺzmiivęk triiékoztatasa
szerint a terülęten egy 612|79 gyáľi számú ťovizmérő található. A helyszÍnen megta|ált vízóľa
aknában a bekĺjtó csőcsonkok láthatók, azonban vízmérő nem található. A Vízmĺivektöl március l3.án
igényeltük a méroőra potlását, kol|égáik marcius 3l-én érkeztek a helyszínľe. A ťoe|záró
megnyitásakor nem indult meg a vĺz egyik csőcsonkbó| sem' a helyszínľe érkęző szakembeľek szerint
ez a Fövárosi Vĺzmüvek hibája, és egy héten belül isméte|ten megvizsgáljfü'
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A Tolnai Lajos 23. szám alatt kialakítandó közösségi kert iiryében atervek véglegesítése megtöľtént
az illetékesekkeĺ. Az árąiĺánlatok beérkezését kö'vetöen megkezdödnek a keľt kiépítésének munkálatai.
A telken található 5 db fa ifiítrísa szĺikséges, a terület jobb benapozottsága érdekében, továbbá a fa|ak,
keľítések tovében növő cserjék eröteljes visszavágása.
A fłildmunkákat végzö céggel történt helyszíni bejárast követöen a teľeprendezes az ápľi|is 7-i héten
megkezdődhet. A teľepľendezés, termöfijld kiterítése 2-3 munkanapot vesz igénybe. Itt l0 db'
eryenként 2,64 m, alapterületĺĺ, 50 cm magas áryás kerü| kialakításra akácfadeszkákból.
Az ágyások összeszerelésében, termőfo|ddel való megtöltésében az egyiittmĺiködési megállapodás
alapján az iđősek otthona is részt vesą illetve általános isko|ás diákok is segédkeznek a
munkálatokban, akík a késöbbiekben a kiskerteket is gondozĺli fogiáł.
A területen a vízvétęli és elektromos áramvételezési |ehetőséget, az utcafronti kerítés he|yreállítását
il|etve a ffivízmérő telepítését a Kísfalu Kft. intézi árajránlat alapján.

Budapest, 20 14' mĺĺrcius 3 1.
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Amely létrejott egyrészről a

a Jĺízsefváľosi Kłĺzteľĺi|et-fe|tigyelet és Városĺizemeltetési Szo|gĺĺta t
(Szśkhe|ye:l084 Budapest Mátyás tér l5. Képviseli: Ács Péter, igazgatő) (továbbiakban:
JKFVSZ)

ĺnásrészľoĺ

Józsefvárosi Szociális Szo|gáltató és Gyeľmekióléti Kiizpont (Székhely: l081 Budapest,
Népszínhfu u, 22. képviseli: Váradi Gizella, intézményvezető) (továbbiakban: JSzSzGyK,
keĺhasználó)

együttesen: Felek.

Felek, valamint a Józsefuárosi onkoľmtnyzat kiemelt fontosságrinak tartja az egészséges
életmód segítését cé|ző szo|gáltatások biztosítását, illetve a lakosság önszerveződĺj
köztĺsségeinek támogatasát. Józsefuaľosban közösségi kertek kiďakításáva|, egyes
célcsopoľtok bevonásával az együttműködésben ľejlő lehetőségeket megerösítve, a
közdsségért érzett felelősségiiket kinyíIvánítva megkötik az alábbi

eryüttműködési megállapodást.

I, A megállapodás cé|ja

l. Az együttmtiködési megállapodás céIja az lntězményes keretek között formális é.s
informális kapcsolat kialakítłĺsa, a Budapest Fővĺáros VIII. kerüIet Józsefuáros
onkormanyzat Képviselő-tęstü|etén ek 44oĺ20t3. (XII.04) döntésben (a továbbiakban:
KT döntés) meghaĹ.ározott feladatok, célok hatékony és eredményes megvalósítása,
végrehajtása a döntésben, valamint a Felek vá|lalrĺsai kiizött meghatrłrozott
fęltételekkel. Egyben a kölcsönös tájékoztatas, segítségnyrijtás általanos menetének
meghatározásávď kapcsolatos ĺendelkezések ľögzítése.

II. Á JKFVSZ vállalja

2. A feladat és hatásköľében eljarva ttĺrekszik az együttmiikĺjdési megállapodásban fogalt
céIok eredményes, hatékony megvalósításában'

3. A KT döntésben meghatározottak szerint közösségi keľĺ kialakítására és ingyenes
hasznáIatáľa rendelkezésre bocsáda a Budapest VIII. keriilet Tolnai L' u. ?3. szám
alatti beépítetlen ingatlant. Az infrastruktuľa kia|akĺtásához sziikséges anyagok
beszeľzését és a terĹiletre szállítasá1, fi:rt kutak és vízvételi lehetőségek kialakíĺását az
indu|ó évben vrillalja.

4, Az ingyenes használatot a kerthaszná|ő részére adott év februártó| - az első évben a
birtokba véte|t követően - októberig teľjedő időszakra a telkeken történő közĺlsségi
kert mrivelése céljából biztosítja.

5. A fe|adatok végrehajtásához e|ozetes íľásbeli bejelentés után igény szerinl táľgyi
infrastrukĺúľát (keĺészeti eszközĺik), kertészeti tevékenységgel összeftiggő munkatárs
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szaktanácsadását biztosítja a kialakíĺást tekintve az első, egyéb esetben az elso évet
követően'

A Józsefvárosi onkorm źnyzat tulajdonában lévő és a JKFVSZ ĺlzemeltetésében -
egyben a kijelolt kertek közelében - miikĺidő térÍigyelö kameľákkal arra ttirekszik'
hogy a kérdésęs teľü|eteket fokozottabban e|lenőńzze.

A feladatok ellátásához az egyes személyi ál|omány munkarendjéhez kapcso|ódóan
díjmenetesen biztosítja a kozremrĺkĺidést' saját eszktizeit _ az tizemeltetési költségek
tekintetében 20l5. é\'től küIon KT döntés alapján _ díjmentesen vagy kedvezményes
d íj azással bocsálj a ľendęIkezésre.

III. A JSzSzGyK vállalja

8. A keľthasználó vállalja a kijelölt kert kialakítź,sźŃ, melyhez a szĺikséges szakmai
iránymuÍatást a JKFVSZ biztosítja

9, A vonatkozó KT döntés alapjan a keĺthasználó vállalja, hogy ingóságként olyan táľolo
lehetőséget biztosíthat a telekingatlanon, amely e|zárhatô módon lehetővé teszi a
szerszámok és egyéb eszközök tĺárolását.

10. A kerthasználi vállalja a kert közösségének megszeľvezését és a kertek gondozását.

1 l. A keľtľrasználó vállalja, hogy a hasznosítással összefiiggésben a Józsefuarosi
Onkormanyzaťtď, üzemeltetővel szemben sem jogalap nélkĺili gazdagodás, sem egyéb
jogcímen megtérítésre semmilyen formában nem taľthat igéný.

12. Á kerthaszná|ó válla|ia, hogy a parcella hasznáIókľól és a kiadott kulcsokľó]
nyilvĺántartást vezet, amely nem minősül szerződésnek'

Iv. Á Felek kłizłĺs vál|a|ásai

I3' Fe|ek válla|jak, hogy tevékenységüket a törvényesség, egymás kĺilcsönös elismerése
és tiszteletben taľtása mellett, egymás kölcsönös ĺámogatásával végzik.

14. Felek a preambulumban és a célok kozött megfogalmazottak elérése érdekében
egym ás fo l yamato s ĺáj éko ztatás mel l ett müködnek egyĺitl'

l5. A Fe]ek egymás tevékenységének támogatása jegyében igény szerint
a/ kölcscinösen meghĺvják egymásĺ, a másik felet érintĺí éńekezleteíkĺe,
ó/ közĺis rendezvényeket, előadásokat szen'eznek egymrĺs, illetve a lakosság

táj ékoztatása éľdekében,
c/ a munka szervezésénél tĺirekedni kel] arĺa, hogy a tevékenység a csapatmunka altal

ęléľhetĺj hatékonyság maximalizalás érdekében, a lehetőségekhez képest állandó
legyen,

d) alevékenység dokumenĺĺĺIását a Felek saját eljáľási rendjük szerint végzik.

Y. Zárô ľendelkezĺések

l ó. A JSzSzGyK részéről kapcsolattaľtásľa kije|tilt személy: Váľadi Gizella beo:
intézményvezetó, (mobil: +36.70.70|-24,!?, mail: i,aľadi.ĺrizeIlaídiszszgvk.hu)
va|amint Tar-Bárczy Szilvia (mobil: +3ó-70-31f-5646. mail:
t aľlraľczl'. szi I r'i a((l i szszgr,k. h u)



17. A JKFVSZ ľészéről kapcsolattartásľa kijelölt személy: Mach JózseĹ városüzemeitetési
vezetö, (mobil: +36-2a-6637496 mail: ilnach@ivsz8.hu) valamint Szitágyi Sámue|,
főkenész (mobil : +3 6 -20 -92673 0 mai l : sszi l a ĺrr'i @.i r'sz8. Iru ).

I8. A Felek váIlalják, hogy a kapcso|attartásra jogosu|t képvíselő személyében
bckövctkezeĺ változásľól egyľnást soľon kívüI tájékoztatjak.

l9. A niegállapodás hatáľozatlan időre szól, és nem zárja ki egyéb kéĺ vagy ĺöbbolda|ú
megá| lapodás megkötését.

20. A Fe]ek az együttmiikĺjdést sziikség szeľint, de évente legalább egy alkalommal
kőzösen értékelik, és jelen megál|apodás ľęndelkezésének érvényesítése éľdekében a
szĺĺkséges íntézkedéseket közösen meghatározzák.

21, A Felek a körüIményeikben beálló lényeges változásra figyelemme| közös
megegyezéssel a megáIlapodĺíst sziikségszerüen módosíthatjak, a módosítás
kezdeményezéséľe barmelyik fél jogosult a masik félhez címzeÍI ĺľásbe]i
nyilatkozaĺď.

22. A Felek jogosultak a megáI|apodást a másik fé|hez címzett írásbeli nyilatkozattal
indokolás nélkül az annak kézhezvételét kcĺv'ető rnásodik hónap első napjáva|
felmondani (rendes felmondás).

23. A Polgáľőľ Egyesĺilet tudomásul veszi, hogy Íigye|emmel az ingyenes hasznosításra a
tu|ajdonos Józsefvárosi onkormányzat döntése alapján üzemeltető a döntés évének
decembeľ 3l. napjára legkésőbb november l-jéig közö|t ĺľásbeli felmondással
indoklás nélkül a szerzödésĺ felmondhatja.

24. A Felek vá|la|ják, hogy az esetleges viĺás kérdéseket egyeztetés útján rendezik.

25. Je|en megállapodásZal4. ľebľuár 0l. napon lép hatáIyba.

f6. Jelen eľedeti példányban készĺilt megáIlapodást a Felek elo|vasást és együttes
éneI követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írjak alá.

;;?ŕľ..lľ::'ääi'*n..'
1ciK)n hón ĺľĺ,|.üro|ló npoĺ-I"t
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VárosĹizemeItetési

Igá|aĺ

Készĺi|t:
Kapják:

egy eredeti péIdányban (| pé|dány 3 olda|)
E|oszĺó szerint
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EGYÜTTMÚrooÉsl MEGÁLLAPoDÁs

Amely léĺrejĺiĺ egyľészről a

a Józsefvárosĺ Kiizterĺilet-fctĺi gye|et és Város ĺizem eltetési Szolgálat
(Székheiye:1084 Budapest Mátyas tér 15. Képvise|i: Ács Péteľ, igazgató) (továbbiakban:
JKFVSZ)

másľészről

Jó'zscfváľosi Kiizbiztonsági PoIgárőrség és Katasztľófavéde|mi onkéntes TíÍzoltó
Eryesiilet (Székhely: 1086 Budapest, Magdolna u. 33' képviseli: Kaiser JózseĹ elnök)
(ĺovábbiakban: Polgáľőr EgyesĹilet, kerĺhasználó)

egyĺittesen: Fe|ek.

Felek, valamint a Józseforłrosi Önkorm änyzat kiemelt fontosságúnak taľtja az egészséges
életmód segítését cé|zó szolgáltatások biztosĺtásáĺ, i|letve a lakosság tinszerveződő
közösségeinek támogatását. Józsefvárrcsban kĺizösségi kertek kiďakításával, egyes
célcsoportok bevonásával az együttműkiidésben rejIő lehetöségeket megerösítve, a
közösségért éľzett fel elő ssé gtik et kinyi lvánítva megktitik az a|äbbi

eryĺittmÍikiid ési megál|apodást.

I. A megá||apodás célja

l. Az egyÍittmtĺködési megállapodás célja az intézĺĺlényes keľetek kozĺin forrnalis és
informális kapcsolat kialakítása, a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváros
onkormányzat Képviselőtestü|etének 440/2alľ. 6II.04) döntésben (a továbbiakban:
KT döntés) meghatározott feladatok, célok hatékony és eľedményes megvalósítása,
végrehajtása a döntésben, valamint a Felek vá'lla]ásai között meghatáľozoĺ
feltételel*el. Egyben a kölcscjnös tajékoztatás, segítségnyújtás áItalanos menetének
meghatározásával kapcsolatos rendelkezések rcigzítése.

II. A JKF.YSZ váIlalja

f . A feladat és hatáskörében eljárva törekszik az egyĺittműkodési megállapodásban fogalt
célok eredményes, hatékony megvalósításában.

3. A KT dĺjntésben meghatiłrozottak szerint kĺizĺisségi kert kialakílására és ingyenes
haszná|aĺrára rendelkezésre bocsátja a Budapest VIII. kerület Magdolna u. 24. szźlm
alatti beépítetlen íngatlant. Az infrastruktúra kialakításához sztikséges anyagok
beszerzését és a teľületľe száIlításál, firľt kutak és vízvéte|i |ehetőségek kialakítását az
induló évben vállalja.

4, Az ingyenes használaĺot a kerthaszná|ó részéľe adott év februártó| _ az e|ső évben a
biľtokba vételt kcivetöen - októberig terjedő időszakra a te|keken történő közössési
kert mrive|ése cé|jából biztosítja'

5' A feladatok végrehajtásához elozetes íľásbeli bejelenĺés után igény szerint ĺráĺgyi
infrastruklúrát (kertészeti eszktjziĺk), keľtészeti tevékenységgel összeÍiiggő munkatárs
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szaktanácsadásáĺ bizĺosítja a kialakítást tekintve az első. egyéb esetben az elsó évet
követĺíen.

A Józsefvárosi onkormőnyzat tulajdonában lévő és a JKFVSZ üzemeltetésében _
egyben a kije|tĺl1 kertek kĺizelében - műkt'dő térfigyelő kamerákkal arra töľekszik.
hogy a kéľdéses területeket fokozottabban ellenórizze.

A feladatok el|átasához źIz egyes személyi állolnány munkaľendjéhez kapcsolódóan
díjmenetesen biztosítja a közreműk<jdést, saját eszkĺizejt _ az üzemeltetési koltségek
tekintetében 20l5. évtől kültjn KT dĺintés alapjzur - díjmenÍesen vagy kedvezményes
díjazással bocsáda rendelkezésľe.

III. A Po|gárőr Egyesĺi|et vá|lalja

8' A kerthasználó vá|lalja a kijelölt keľt kialakítasát. melyhez a szĺikséges szakmai
iránymuta1ást a JKFVSZ biztosítja.

9, A vonatkozó KT döntés alapjĺín a kerthasználó vátlalja, hogy ingóságként olyan táro|ó
lehetőséget biztosíthat a telekingatlanon, amely elzárható módon lehetővé teszi a
szerszámok és egyéb eszközök táľolását.

10. A kerthasználó vállalja a kert közcisségének megszervezését és a kertęk gondozását.

11. A kerthasználó vá|lalja, hogy a hasznosítássa] összefiiggésben a Józsęfiĺĺírosi
Onkormányzattal, üzemelĺetöve| szemben sem jogatap nétkĺili gazdagodás' sem egyéb
jogcímen megtérítésre semmi|yen foľmában nem tarthat igényt.

12. A kerthasználó vállalja, hogy a parcella használókĺóI és a kiadott kulcsokĺóI
nyilvántaľtást vezel, amely nem minösüI szerződésnek'

Iv. A Fe|ek közłis vrĺlta|ĺisei

l3' Felek vállaljrĺk' hogy ĺevékenységüket a torvényesség, egymás kölcsön<is elismerése
és tiszteletben tartása mellett, egymás kölcsĺinös támogatásával végzik.

l4.Felek a preambulumban és a céIok kĺjzött nlegfogalmazottak elérése érdekében
egymás folyamatos tájékoztatás mellett működnek együtt.

l5. A Felek egymás tevékenységének támogatása jegyében igény szerint
ĺ/ köIcsönösen meghívják egymást, a másik fe]et éľintĺí értekez|eteikre,
b) kozös rendezvényeket, előadásokat szerveznek egymás. illetve a lakosság

táj ékozta1ása érdekében,
c/ a munka szervezésénél törekedni kell arra, hogy

e|érhetö hatékonyság maximalizá]ás érdekében,
legyen,

d) atevékenység dokumentálását a Fe|ek saját eljárási rendjük szerint végzik,

Y. Zátő rendelkezések

l6. A l,olgárőľ Egyesiilet ľészéröl kapcsolattarĺásra kijeloll személy: Kaiser JózseĹ elnök
( nl obil : +3 6-3 0-3 3 6 .8253 mai l : k aiselj'śi, i ozscĺ\ aľos.hu )

6.

7.

a tevékenység a csapatmunka által
a lehetőségekhez képest á|landó
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szerszámtároló ,taház 2,2x3,2 m

kdzösségĺ egyéb táro|ó fah áz 2,2x3,2 m

kiemelt ágyások, 1,2x4 m,
ágyások kozötŁ1 ,4 m távo|ság,
muIcsos takarás

MaE dolna utca 24.

füVesĺtett közösségi tér, 1 2x. 9m
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ÍüVesített e|ótér, 7,8x6 m

méhkaptárok
e|kerĺtett heIye,
4x4 m

komopsztáIó 3x2 m
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komposztáló,2x2 m

fiĺszernovényes ágyás, 2,5x2,5 m

sze rszá mtáro|ő f aház, 2,2x3,2 m
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Tolnai Lajos utca 23.

fűszernovényes ágyás, 2,5x2,5 m

kiemelt ágyások, 1,2x2,5 m,
kozotttik 1,5 m távo|ság,
mu|csos takarás
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