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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A Nokia Dolgozóiért Alapítvány (székhely: 1092 Budapest, Köztelek utca 6., nyilvántartási
szźtma: 11-01-0001025' képviseli: Ujhelyi Regina kuľatóriumi elncjk, a továbbiakban:
Alapítvany) javaslatot tett Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormányzat (a
továbbiakban: oĺlkorményzat) részére egy kölcsönĺisen előnyös egyĹittműködési
megállapodás megkötésére. A Nokia Solutions and Netwoľks Kft. (székhely: 1083 Budapest,
Bókay János utca36-42.) irodáinak 2016 decemberétől a Corvin negyed, a Nokia Skypark ad
otthont. A cég helyi jelenlétével kíván hozzéĄélru|ni Jőzsefváros gazdastlgi fejlődéséhez,
illętve erősíteni szeretné a társadalmi felelősségvźila|ásźt a keľĹiletben. Ennek érdekében a cég
keretein belül műkciđő Alapítvĺíný kozhasznll, a|apítváĺrryá a|akíriák át, meIy műkĺjdési
formával lehetőség nyílik aľra' hogy programjaik immár a kertilet lakosai részére is eléľhetővé
vtijanak.

Javasolt, hogy az onkormányzat az Alapítvánnya| torténó együttműkcidési szándékát az
e|őterjesztés mellékletétképezo megállapodásban leírtak szerint fejezzeki.
A hatźrozatlan időre szőIő megźlllapodásban az AIapitvány közhasznú tevékenység végzését
vál|a|ja (pl. egészségmegorzés- betegségmegelőzéssel, családsegítéssel, kultuľális
tevékenységek teriiletén), továbbá _ a felek kĺiltin megállapodásába foglalt feltételekkel _
kĺlzreműkĺidik az onkormrínyzat tulajdonthan á||ő iĺtézmények épületeinek kaľbantartási-
felújítási munkálatainak e|végzésében. Az Önkoľmźnyzat lehetőségeihez méľten _ pénzigyi
kötelezettséggel nem jĺáľó _ segítséget nyújt az A|apitvćtny tevékenységéhez.

Fentiek a|apján javasolom a melléklet szerinti egyiittmfüĺidési megállapodás megkötését.

il. A beteľjesztés indoka
Az egyuttmúködési megállapodás megkĺitése érdekében szükséges az előterjesztés tźngyában
a dĺjntéshozatal.

ilI. A dtintés célja' pénzĺigyi hatása
A dĺjntés célja az egyĹittműködési megállapodás megkötése a NOKIA Networks Dolgozóiét
Alapítvĺánnya|. Az együttműködési megállapodás anyagi kotelezettségváIIalástnemtafta|maz,
pénzugyi fedezetet nem igényel.



IV. Jogszabályi ktiľnyezet
A Képviselő-testiilet és Szervei Szervęzeti és Mtĺködési Szabályzatá'rő| szőIő 3612014.
(XI.06.) önkormányzati renđelet 7. mellékletének 1.1.3. pontja alapjźn aYárosgazdálkodási
és Pénziigyi Bizottság jogosult dönteni a megállapodás megkötéséről.

Határozati javaslat

.12017. (III.20.) számiĺVaĺosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatćĺrozat:

A Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bĺ:zottsá,eűgy dönt, hogy

I. határozat|an időre szóló egyiittműködési megállapodást köt a NoKIA Networks
Dolgozóiéľt Alapítvánnyal (székhely: 1092 Budapest, Köztelek utca 6., nyilvántartási
sztlma: 11-0l-0001025, képviseli: Ujhelyi Regina kuľatóriumi elnök), a hatá,ĺozat

mellékletét képező megállapodásban fo glalt tartalommal.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017. március 20.

2. ťe|k&i a polgármestert az egyiittműködési megállapodás alźúrásáta.

Felelos: polgáľmester
Hatźttidő: 2017 . maĺcius 3 1'

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztő e|ókészítőjének javas|ataa
kozzététę| módiara

nem indokolt

A döntés végrehajtását végző
Humánkapcsolati Iroda

Budapest, 2017. március 14.

hirđetőtáblán honlapon

szervezeti egység: Humánszolgáltatási IJgyoszta|y
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melléklet
ncytĺľľnĺuxonÉsr nĺmcÁr.I,ĺpooÁs

amely létľejott egyrészrő| a Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefváľosi onkoľmányzat (székhely: 1082

Budapest, Baross u.63-67', képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester, adószám: 15735715-2-42,törzsszźtm:
73 57 |5,továbbiakban: Önkormányzat)

másrészľől a

Nokĺa Networks Dolgozóiéľt Alapítvány (székhely:1092, Budapest, Köztelek utca 6.), képviseli: Ujhelyi
Regina kuratóriumi elnök, adőszám: |8339f53-2.43, nyi|vántartási szám:7l-01-0001025, továbbiakban:
Alapítvány)
(továbbiakban eryÍittesen : Felek) között.

1. A megállapodás táľgya és célja
Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzodés keretében az A|apítvźtny _ a Felek közötti egyĹittműkodés
céljaként, az onkormányzat egyetéľtésével - a kertilet polgáľai számára is elérhető programjain keresztül
hozzájáru| Józsefuáros gazdasági fejlődéséhez, továbbá eľősíti a társadalmi fele|ősségvállalást a kerületben.

f. A megállapodás hatálya
Jelen megállapodás a Fęlek tl|ta|töÍténő aláírás napján lép hatályba éshatźrozatlan időtaľtamra kötik.

3. Äz Ä|apítvátny vá|lalja' hogy
3.l. az onkormányzatközigazgatási területén élő lakosság támogatása céljából k<jzhasznú tevékenységet

végez elsősorban
. az egészségmegőrzés-betegségmegelozés, gyóryító és egészségügyi rehabilitációs

tevékenység;
. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
o neve|és, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
o kulturálistevékenységekterületén,

3.2. aktívan részt. vesz a kerület kozéletében, programjait a kerület lakossága szttmára is hozztférhetővé
teszi,

3.3. előzetes egyeztetés a|apjźn, kiilön megdllapodlźsban meghatórozott feltételekkel, segédkezik az

onkormányzat fenntartásában műkĺjdő intézmények épületeinek korľekciós munkálatainak

elvégzésében (pl.: csoportszobák kifestése, kertľendezés, kerítésfestés, dekoráció, udvari játékok

lefestése) hozzźljáru|va ezze| a kerület összképének javításához, &Z itt lakók
közérzetének javitásához.

4. Az onkoľmáłnyzatvállalja, hogy
4.|. lehetőségeihez mérten _ pénzugyi kötelezettségvállalás nélkül _ segítséget nffit az Alapítvány
tevékenységéhez
4'2. tźlmogatja,hogy az A|apifuźny aktívan ľészt vegyen a keľĹilet közéletében

5. Kapcsolattaľtás

Felek ľögzítik, hogy folyamatosan tźýékoztatják egymást a jelen megállapodás alapján teljesítendő

fe l adatokľó l é s me gszeľe zheto tapasztalatokľól'

Kapcsolattaľtĺásľa kij elölt személyek:
onkoľmány zat r é szér ó|:

dr. Maracskó Bľigitta
- telefon: 459-2194
- e-mail: maľacskob@jozsefuaros'hu

Alapítvány részérő|z
Ujhelyi Regina

- telefon:2019848531
- e-mail: ľegina.qjhelyi@nokia'com

é,, , ..J



6. A megállapodás megszĺintetése
Jelen megállapodást bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli ny1|atkozatta|, annak

kézhezvéte|étő| szźtmitott 30 napos hataľidővel - indokolás nélkül - felmondani.

7. Egyéb ľende|kezések
7.|. Felek közĺjtt jelen megállapodás térítésmentesen jön létľe.
7.2. Jelen megállapodásban nem szabályozott, a megállapodás teljesítése során esetlegesen felmerĹilő

vitás kéľdéseket a felek egymással egyeztetik, és eľre vonatkozőan a megállapodást közos
megegyezéssel írásban módosítj ák.

7.3. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kéľdésekben a Polgrári

Törvénykönyvről szótó 20|3. évi V. törvény és a vonatkoző egyéb jogszabályok rendelkezései

irányadóak.
7.4. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kéľdéseket elsősorban békés módon' közös egyeztetéssel

kísérlik meg rendezni, annak eredménýelensége esetén fordulnak az á|ta|ános szabályok szerint
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezó birősághoz.

7.5. Felek jelen megállapodást elolvastźlk, érte|mezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,5
egymással egyező példányban jővthagyő|ag írÍźlk aIá.

Budapest, f077 , mźrcius

dr. Kocsis Máté Ujhelyi Regina
polgármester Kuratóľiumi elnök

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Nokĺa Netwoľks Dolgozóiéľt Alapíĺány
tnkoľmányzat Alapítvány
onkormánvzat

Fedezete: Dátum: Budapest,2017.
Pénzügyi leg ellenj egyzem :

Páris Gyuláné
gazdasźąivezető

Jogi szempontból ellenj e gy zemi
Danada-Rimán Edina
jegyzó
nevében és megbízásából

dr' Mészáľ Eľika
aljegyzo


