
ncyÜľľľĺŰxopÉsr nĺncÁr-r,ł.ponÁs

amely |étrejött egyrészrő| a Budapest Főváľos VIII. keľůilet Józsefvárosi Onkoľm ányzat (székhe|y: l0B2
Budapest, Baross u, 63-67', képvise|i: dr. Kocsis Mttté po|gármester, adőszám: 15735715-f-42, tcirzsszám:
1 3 57 1 5, továbbiakban : onkormány zat)

másrészľől a

Nokia Netwoľks Dolgozóiéľt Atapítvány (székhely:109f, Budapest, Kozte|ek utca 6.), képviseli: Ujhe|yi
Regina kuratóľiumi elnök, adőszÁm: |8339f53-f-43, nyilvántartási szám:7l-0l-000l025, továbbiakban:
AIapítvány)
(továbbiakban egytittesen : Felek) közott.
. l. A megáttapodás táľgya és célja
Felek megáIlapodnak abban, hogy jelen szerzódés keretében az A|apifuány _ a Felek közötti együttmtĺködés
céljaként, az Onkormźtnyzat egyetértésével - a kerüIet polgárai számźra is elérhető programjain keresztül
hozzźtjźru| Józsefuáros gazdasági fejlődéséhez, továbbá erósíti a táľsadalmi felelősségvállalást a kerületben.

2. A megá|lapodás hatáIya
Jelen megá|lapodás a Felek á|taltörténő a|äirás napján |ép hatźiyba éshatározatlan időtartamra kötik.

3. Äz Ä|apífrány vál|alja' hogy
3.l ' az Önkormányzatközigazgatási terü|etén élő lakosság támogatása cé|jából kozhasznú tevékenységet

végez elsősorban
. Ą7, egészségmegőrzés-betegségmegelőzés, győgyítő és egészségügyi rehabilitációs

tevékenység;
. szociálistevékenység, családsegítés, időskoľúak gondozása;
o neve|és, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
o kulturálistevékenységekterületén,

3,2. aktívan részt vesz a kerülęt kĺjzéletében, programjait a kerĺilet lakossága szttmźtra is hozzźférhetilvé
Íeszi,

3.3. előzetes egyeztetés alapján, kiilön megdltapoddsban meghatdrozott Íettételekkel, segédkezik az
onkormányzat fenntartásában mtĺködő intézmények éptileteinek korrekciós munkálatainak
elvégzésében (pl.: csoportszobák kifestése, kertrendezés, kerítésfestés, dekoráció, udvari játékok

lefestése) hozzttjáru|va ezzel a kerület összképének javítźsźlho4 az itt lakók
kozérz,etének javításźthoz.

4. Áz onkormányzatvállalja, hogy
4'|. Iehetőségeihez mérten _ pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül _ segítséget nyújt az A|apítvány
tevékenységéhez
4,f . tźlmogatja,hogy azAlapítvány aktívan részt vegyen a keľület közéletében

5. Kapcsolattaľtás

Felek rögzítik, hogy folyamatosan tájékoztatják erymást a jelen megállapodás alapjan teljesítendő

feladatokľól és megszere zheto tapasztalatokról.

Kapcsolattaľtasra kij elölt személyek:
onkoľmány zat r észér ő|:

dr. Maracskó Brigitta
- telefon: 459-2194
- e-mail: maracskob@iozsefuaros.htl

Alapífuány részérő|z
Ujhelyi Regina

- telefon:2019848531
- e-mail: regina.qihelyi@nokia.com
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6. A megállapodás megsziintetése
Je|en megállapodást bármelyik Fél jogosult a másik Fé|hez intézeÍt írásbeli nyi|atkozatta|, annak

kéz|lezvéte|éÍő| szánított 30 napos határidővel - indokolás né|kÜl- felmondani.

7. Egyéb rende|kezések
7 .1 . Felek között je|en megáI|apodás térítésmentesen jön |étre.

1.2. Je|en megáIlapodásban nem szabá|yozott, a megállapodás teljesítése során eset|egesen felmeriilo
vitás kérdéseket a fe|ek egymással egyeztetik, és erre vonatkozőan a megállapodást közös

megegyezéssel írásban módosítj ák.-ĺ.3. Felek megál|apodnak, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvro| szóló f0|3. évi V. torvény és a vonatkoző egyéb jogszabályok rendelkezései

irányadóak.
7.4. Felek a jelen megállapodásból eredo vitás kérdéseket elsősorban békés módon, közös egyeztetésse|

kísérlik meg rendezni, annak eredménýelensége esetén fordulnak az álta|ános szabályok szerint

hatáskörrel és i l l etékes ségge| rende|kezo bit ősághoz.
7.5' Fe|ek je|en megállapodást elolvastźtk, érteLmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 5

egymással egy ezo pél dányban j óváhagyól ag írrák a|á.

Budapest, 2017. március
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