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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság!

I. Tényá|Iás és a dtintés taľta|mának részletes ismertetése

Budapest Főváľos Főpolgáľmesteri Hivatala a Kerületek összefogásźpa| az ot|etpźiyázat a|apjźn minta-

projektet hozott létre, amelynek célja az vo|t, hogy az éľinteĺ üzlethe|yiségeket a gazdasági

hasznosításba visszakapcsolja, és lehetőséget biĺosítson űj vźi|a|kozások beindításáľa.

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testület a 3|8ĺ2013. (Vm.
29.) sztműhatfuozatában rigy döntött, hogy ľészt vęsz a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala
által létrehoznikívźnt, üľes üzletek hasznosítását célzó,,Rögtön jövök!'' minta-projektben és ahozzźt
kapcsolódó intézkedéssoľozatban. Az online adatbázisban szeľepeltetni kívánja az ures, fti|dszinti és

utcai bejáratú nem lakás célú helyiségeket. Az online adatbázisba a főriwona|on elhelyezkedő - a

kerület vonatkozásában a következokben feltüntetett _ kiľakat portállal ľendelkező üľęs onkormányzati
tu|ajdonri helyiségek kerültek bevonásľa'

Cím He|yrajzi szäm Alapterület

(m2)

Fekvés Renđeltetés

Baross u. 43. 367,ĺ6lNI r39 UCH uzlet

Baross u. 47. 367781Nf 306 UCH ĺizlet

Rákóczi út 5l. 3464IlAĺ3 f46 UCH uzlet

Rákóczi út 55. 34639ĺN4 tf5 UCH raktár

Rákóczi út 55. 34639/N8 I l8+191 UCH+PE úz|ęt

Ülloi ĺt rł. 36798ĺN5I 190 UCH uzlet

Üllői út 58. 363381Nr r00 UCH uzlet

Ülloi ĺt 60.62, 363081N4 246 g6t+pE iroda

Ütloiĺt 00lł. 362741N5 83 UCH tizlet
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A minta projekt keretében a prog1am ideje alatt nem valósult meg teljes köríĺen azon sztłndék, melyre

azt|étrehortźLk, tekintettel arra, hogy a Főpo|gármesteri Hivata| źůta| e|őirźnyzott bérbęadási feltételek

(béľleti dij megállapítás) nem voltak összhangban a helyiség bérbeadásáľól szóló önkormányzati
rendeletekben fo glaltakkal.

A BUM Bevásárló és Tematikus Utcák Nonprofit Kft. (BUM Kft.) a Budapesti Keľeskedelmi és

Iparkamaľa (BKIK) tulajdonában lévő cég ügyvezetője Anta| Attila 2017. májls 16-i keltezésű

lävęlében megkereste a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzatot (atovábbiakban:

onkormány"át1 u R.igton- Jĺjvök - Kibéľelem.hu progľamba töľténő csatlakozással összefiiggésben. A
megkeľeséiben foglaltak a|apján, a kertileti önkormányzatok szttmára biztosított a Budapest Főváľos

Önkoľmányzata éś a BKIK közös kezdeményezésében létĘĺĺvő ,,Rögtön J<ivök!'' projekthez tĺjľténő

csatlakozás, erre vonatkozó együttmiiködési megá|lapodás megkötése.

Az újragondolt ,,Rögtön Jövök'' elvei és cé|jai az alábbiak'

Budapesten alapvető problémát jelent, hogy városszerte sok kihasználatlan üzlethe|yiség ta|źihatő, ezek
jelenfős része évek, évtizedek óta kiadatlan. Az iiľes ingatlanok jelentős pénz kiesést okoznak a

iulajdonosaik számźra,továbbá állagľomlást és éľtékcsökkenést mutatnak, rontják a városarculat képét.

A 20l3-ban életľe hívott mintaprojekt továbbfejlesneť-fo|ytatźtsaként idén nyáron kezdi meg működését

a kibéretem.hu webolda|, amelyre térítésmentesen keľtilnek fel az adatok.

Azűj, innovatív weboldal célja

. eBY adatbázisban,

o bárki számárahozzáférhető módon,

o téľképes kereső segítségével a kiadó önkormányzati és magántulajdonban lévő iizlethelyiségek

feltiintetése, összefo gása,

o napľaké szés megbizható demogľáťlai adatok binositźsaa lokális köľnyezetľől a GFK Hungária

á lta| ( lakoss ágszám, vásáľlóerő, paľkol ás, tömegköz| ekedés, stb. ),

. azúj üzlethelyiséghez vagy lij vállalkozáshoz szakemberek ajánlása,

o eľős közösségi média jelenléttel vállalkozói közösség építése,

o & ,,Közösség hangjával'' báľkijavaslatot tehęt az iizlethelyiségek hasznositásźra.

A BVA Budapesti Városaľculati Nonpľofit Kft. a BUM Nonprofit Kft.-vel - amelynek l00%-os tagsaa

Budapesti Kęięskedelmi és Iparkamaľa - együttműködve kezdte meg a projekt megvalósítását, melyhez

parmärként csatlakozott a GFK Hungáľia Piackutató Intézet is, me|y aháttér információkat szo|gźůtatja

az ingatlanol<hoz.

Az oldal várhatóan fO17. nyartn kezdi meg a működését, jelenleg még nem iizemel.

Az együttmríködési megállapodás alapján, az onkormányzatkizźrő|ag a bérletijogviszony keľetében

haszňósításra szánt hđyiségeket szerepeltetné. Az üzlethelyiségekról szeľepeltetett adatok köre

kiterjedne az uz|ethe|yisěg ađottságaira, ôhelyezkedésére valamint az onkormányzat sztndéka szeľint

esetlegesen a béľleti díiá,a, (az önkoľmányzat részére biztosított az a lehetőség, hogy az iránytĺr helyett

az ár-megadása nélktil az uz|ethe|yiség leíľásában nyújtson tźtjékortańst az ljz|ęthelyiség eladási,

bérbeadási árának meghattrozásálva| kapcsolatban), valamint egyéb fontos és kiemell<edő

infoľmációkra. Az tizlethélyiségek GPS kooľdinátái alapján a rendszeren belül lehívható lesz a GFK
Hungária tita| szo\gźtltatott adatha|maz, mely a hirdetett iizlethelyiség 300, 500 é9 800 méterében

-"gäa3u a |oka|íziciók lakosságsztlmának' htntartásszémának, teljes vásáľlóeĘének émékeit. A
,.ná.".. megadja továbbá u egy fóľe jutó vásáľlóerő értékindexet és az egy hánatźsra jutó vásárlóeľó

éľtékindexet a zőnák a|apján, valamint Ugyanezen éľtékeket a magyaÍotszági, budapesti és EU-s

át|aghoz viszonyítva.

A GFK által biztosított gazdasági adatok lekéľéséhęz a weboldalon ľegisztľáció szĺikséges.
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Javaso|juk az e|őterjesúés mellékleteként csatolt BUM Bevásárló és Tematikus Utcák Nonpľofit Kft.
_vel köřendő együttműködési megállapodás elfogadását, mely együttmiiködés várhatoan elősegítené a

régőta üresen áilo n"* lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadás útján toľténő hasznosításźú. Az
e$ruttműkodés soľán az Önkoľmányzatvagyonkeze|ó szervezete, a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ

ž,t.len," iogosult donteni arról, hogy mely üľes, önkoľmányzati tulajdonú helyiségek keľüljenek fel a

weboldalon szerepeltetett ingatlanok listaj ára.

Javasoljulg hogy az adatbázisban a Budapest Fővĺáros VIII. Keľĺilet Józsefuárosi onkormányzat

tulajdonat képeíő, aktuális tiľes utcai bejáľatu ftjldszinti 25 MFt. alatti nem lakás céljára szolgáló

helýiségek keitiljenek be. Azadatbázisba történő bekerülés elsődleges célja, a bérbeadásľa szántfĺ}dFt
alaitĺ ĺiňs helyiségek mind szélesebb korben töľténő kiaján|ása,ezze|tovább bővítve a bérbeadásľaszźnt

helyiségekre vonatkozó az önkoľmányzati tulajdonú helyiséget kibérelni szźndékoző leendő bérlőikört.

Javasoljuk, hogy az egyutÍműkĺjdési megállapodás végrehajtására, az opeľatív kapcsolaffaľtásra a

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zĺt.Yagyongazdálkodásilgazgatója keľüljon kijelölésľe.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljaľa szolgáló együttműködési megállapodás megkötéséľól tulajdonosi döntés szükséges,

amely döntés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosu|t.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A hatźrozati javaslat elfogadása pozitivan befolyásolhatja az onkormányzat 201,l. évi béľleti díj

bevételét, amennyiben u iégőta üresen ál1ó helyiségeink béľbeadás útján töľténő hasznosítása a

weboldalon töľténő ľeklám tevékenységgel ntivekedne.

Az egyĹittmiĺködési megállapodás megkötése pénzĺigyi fedezetet nem igényel'

fV. Jogszabályi köľnyezet

Az Önkoľm źnyzattulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gźl|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől

sző|ő 3y2ü j. ryl. ż0.1 onko''źnyzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) f. $ (1) bekezdése

éľtelmében a Képviselő{estĺi|et (a továbbiakban: Kt') _ a ľendeletben meghatározottfe|adat- és hataskör

megosztás szeľiňt - önkoľmányzatibérbeadói döntésľe aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi BizottságźŃ

jogäsítja fe|. A Rende|et2. $ (ż1 bekezdése alapján, a béľbeadói döntéssel kapcsolatos előteľjesztést és

jauu.tutot a béľbeadó szewezet készíti el és terjeszti a bérbeadói jogköľ gyakorlója elé.

A Képviselő-testi'ilet és Szeľvei Szervezeti és Mtíködési Szabályzatáról szóló 36ĺ20|4. (xI.06.)

<inkońányzati rendelet 7. mellékletének l.l.3. közbeszeľzési üryekben az e|jrźs megindításáról,

eľedmény megźi|apitźsźrő|, beszerzési ügyekben az eľedmény megá|lapításáľól, báľmely

önkormányz atiśzerzł5dés megkötéséľól, módosításáról, megszüntetéséről, ide nem éľtve a polgármesteľi

és a kizátrőlagos képviselő-iestületi hatásköľt, kivéve továbbá a 7ĺ20|6. (III.03') önkoľmányzati

rendeletben meghataiozott Józsefuárosban működő önszęrveződő közösségek, művészek és spoľtolók

pá|ytzatitźmogatásáhozkapcsolódőszerződésekmódosítását.

Határozatijavaslat

év. (...hó'...nap) sztműYárosgazdźllkodási és Pénzügyi bizottsági határoza|

AYtrosgazdá|kodási és PénzügyiBizottság rigy dönt, hogy

1.) e|fogadj a ahatźrozatmellékletét képezo BUM Bevásárló és Tematikus Utcák Nonprofit Kft. -
vel kötendő Kibéľelem. hu _ R<igtön Jöv<jk! iires helyiségek béľbeadásźlra vonatkozó

együttmiĺkĺldési megál lapodást.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt,vagyoĺgazdálkodási igazgatója

Hatáľido: 20l7. július 19'
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f .) a hatáĺozat l. pontja szerinti együttmiiködési megállapodásban foglalt kötelezettség

végrehajtására a J-ózsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. Yagyongazdálkodási Igazgatőstryát

jelöliki.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont 7'rt.vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2017. július 19.

3.) felkéri a polgáľmesteľt a hatáľozat |. pontja szeľinti egyĹittműködési megállapodás a|áírásźra,

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l7. július 3 1 .

A döntés végrehajtását végző szervezęti egység: Józsefuáľosi Gazdtůkodźlsi Központ Zľt'

A lakosság széles kĺjľét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjáľa

nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 20l7. július l2.

honlapon

Bozsik István Péter
v agy ongazdálko dás i igazgatő

KÉszÍľprrp: JózsppvÁnoslGazoÁI-rcooÁsIKozpoľY*'.

LpÍnre: DR. HoRVATH oRsoLYA IRoDAVEZETo Y'

ą.L; ľ_--^

A VÁRoSGAZoÁrrooÁsl És PÉNzÜcvI BIZoTTSÁG Elľorp

JóvÁHecyrn,:
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EGYtiTTMŰxooÉsI nĺrcÁllłpooÁs
A,,Rögttin |övtik'' proiektben való részvételről

Amely létrej ött egyr észr ő|
Név: BUM Bevásárló és Tematikus Utcák Nonpľofit Kft.

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt.99.,
Cégjegyzékszám: 01.-09-920089

Adószám: L4792469-2-41'
Statisztikai számjel: !4792469-7220-572.07

Képviseli: Antal Attila ugyvezető
a továbbiakban mint BUM,

másrészről

Név: Budapest Főváľos VIII. keľület|őzsefuárosi önkormányzat
Székhely: 1082 BudapestBaross utca63-67,
KSH statisztikaĺ számje|: 757 357 75-B47L-327-07
Adószám: 757 357 L5-2.4z
Törzskönyviazonosítószám: 735715
ÁHTI azonosítő:745279
Képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

a továbbiakban mint onkoľmányzat,

a továbbiakban együttesen, mint Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek
mellett:

I. Preambulum

I, Szerződő Felek kijelentih hogy jelen együttműködési megállapodás megkotésének
előzményeként, a zOI3' évben megvalósított ,,Rögtön Jövök'' mintaprojekt név alatt futó,

Budapest üres helyiségeinek kiadásának segítésére létrejött kezdeményezést, valamint annak

továbbfejlesztéseként, az újragondolt ,,Rtigtön |ĺĺvök,, projekt elveit, céljait felépítését és

működését előzetes tárgyalások során egyeztették, azt teljes körűen megismeľték.

2' Az egytittműködési megállapodás megkĺitésének elsődleges célja az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló Ĺires és kihasználatlan üzlethelyiségek (továbbiakban:

üzlethelyiségek) gazdasági hasznosításba torténő visszakapcsolása, másodlagos cé|ja az

onkormányżatgazdasági életének élénkítése, az onkormányzat utcaképének helyreál|ítása.

II. A megá|Iapodás Tárgya

3. BUM-ot kizáľólagos tulajdonjog és szerzőijog illeti meg a ,,Rögtön |övök,, projekt keretében

Iétľehozott kibeľelem.hu weboldal (továbbiakban: honlap) és ahozzá kapcsolódó - nem az

onkormányzat á|ta| ľendelkezésre bocsátott - adatbázisok vonatkozásában (továbbĺakban:

adatbázis), valamint használati jog illeti meg a honlapon kozzéteťr., Önkormányzat á|ta|

átadott adatok tekintetében. A BUM az onkormányzat részére térítésmentesen biztosítja

elsődlegesen és folyamatosan a weboldalon, valamĺnt másodlagosan esetenként más

kezelésében álló felületein (pl. közösségi média, hírlevél, paľtnerek onlĺne felületei stb.) az

onkormányzat számára az onkormányzat által béľbeadásra szánt tizlethelyiségek
hasznosításának és értékesítésének elősegítését cé|ző megjelenítését a jelen

megállapodásban meghatározottak szerint.
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4. onkoľmányzat átadja BUM részére, a BUM által az Önkormányzatnak átadott,

üzlethelyiségenként kötelezően kitöltendő adatbekérő lista kitöltésével azon üzlethelyiségek
listáját, meýeket a jelen együttműködésbe bevonni kíván és bérbeadás ritján történő

hasznosításra szán. Az adatbekérő listán a helyiségek címére, GPs kooľdinátáira,

alapterületére, műszaki jellemzőire vonatkozó tájékoztatás megadása kote|ező. Az
oniormányzat döntése szerÍnt kerülhet sor a bérleti díjat éľintő információk átadására,

valamint az Önkormányzat donthet akként is, hogy az üzlethelyiség leírásában nyújt

tájékoztatást az üzlethelyiség béľbeadási díjának meghatározásával kapcsolatban'
onkormányzat kijelenti, hogy a BUM részére átadott adatok (továbbiakban: adatok)

helyességéért és valódiságáért helytállással tartozik. Az adatbekérő mintája a jelen szerződés
l' sźámú mellékletét képeżĺ' Nem minősül szerződésszegésnek az onkormányzatrészérő| az

adatbekérő hiányos kitöltése, amennyiben a hiányosság nem a jelen pontban kötelezően
átadandó adatok körét érinti.

BUM koteles az adatokataÍészéreľendelkezésre bocsátásától számított 2 munkanapon belül
az adatbázĺsba felvinni, és az így bérbeadásľa kínált üzlethelyiségeket a honlapon

hozzáférhetővé tenni. Önkoľmányzat tudomásul veszi, hogy az általa szolgáltatott adatokon

túlmenően az uz|ethelyiségek vonatkozásában, az üzlethelyiségek pontos cím és GPS

kooľdináta adatai alapján az adott üzlethelyiségre vonatkozőan további gazdasági adatok
(vásárlóerő, lakosságszám, koz|ekedési és parkolási lehetőséget stb.) [továbbiakban:
gazdasági adatok) kérhetőek le, amely adatokat a GFK Hungária Piackutató Kft. biztosít' A
gazdasáBiadatok helyességééľt, valódiságáért, BUM minden felelősségétkizárja; aközzétett.
gazdasági adatok kapcsán onkormányzat semmilyen igénnye| nem léphet fel BUM-mal

szemben.

A Felek ľögzítik, hogy a je|en szerződés nem minősül a Ptk. szerinti közvetítői szerződésnelĺ
továbbá, hogy az tizlethelyiségek bérbeadása során BUM nem tevőleges részđlevő és/vagy

közvetítő FéĹ a BUM nem végez ingatlanközvetítői tevékenységet, az ügyfelekkel közvetlen

módon nem tartja a kapcsolatot. Erre tekintettel, BUM a szolgáltatásának igénybevételéľe
vonatkozóan a szolgáltatást igénybevevő harmadik személyekkel szemben kizáľja

mindennemű felelőssé gét az üzlethelyiségek vonatkozásában kozzététe|re keľülő adatok

helyessége és valódisága tekintetében, azon esetek kivételével, amikor a BUM.nak

ľelióhatóin, tévedés folytán, vagy egyéb okból, arészére átadott adatok a jelen szerződésL6.,
17. pontjaiban vállalt kötelezettségnek nem megfelelően, tartalmilag pontatlanul kerülnek

kozzététe|re a honlapon.

A BUM kötelezettsége tehát kizárólag a honlapon való adatok kozzététe|ére terjed ki, míg az

üzlethelyiséggel kapcsolatban a bérleti szerződés megkötését mege|őző táľgyalásot a

vonatkozó bérleti sżerződés megkötése, és az egyes üzlethe|ýségek bérlésének feltételeiľől

szóló tájéko ztatás onkormányzat joga és kötelezettsége..

III. onkoľm ányzatiogai és kötelezettségei

Az onkorm ányzatjogosult a honlapon az üzlethelyiségeit térítésmentesen megjeIentetni.

Az onkorm ányzatjogosult a honlapon és ahozzá kapcsolódó kommunikációs felületeken a

BUM-mal egyeztetett tartalomban és terjedelemben vállalkozásfejlesztéshez,
ingatlanhasznosításhoz kapcsolódó hírek és hirdetések, pá|yázatok térítésmentes
megj elentetéséľe, azok népszerűsítése céljából'

1'O. Az onkormányzat jogosult továbbá a honlap másodlagos funkciójaként működő

szakembeľek és pénzügyek menüpontokhoz kapcsolódóan saját kerületéből szakembereket
ajánlani.

5.

7.

B.

9.



IL' Az Önkormányzat átadia az üzlethelyiségek listáját a BUM részére a 4. pont szeľint. BUM az

adatok átadásának elősegítése érdekében térítésmentesen onkormányzat rendelkezésére
bocsát ery munkanapra egy általa kijelöIt kollegát, akit előzetes időpont-egyeztetés mellett
onkormányzat erre vonatkozó igénye szerint ügyintézési helyére ľendelhet. Az adatokkal
feltöltött adatbekérő lapokat onkormányzat á|ta| kijelölt ugyintéző aláírásával elláwa
továbbítja, BUM részére, amelyben aláírásával igazo|ja,hogy az átadott adatok a valóságnak
megfelelnek.

,l'2. AzÖnkormányzat köteles az á|ta|a szolgáltatott adataiban bekövetkez ő vá|tozásről BUM-mot
értesíteni, az adatvá|tozás bekövetkezésétől - vaw arróI való tudomásszerzéstő| - számított
10 munkanapon belül - küIönös tekintettel az együttműködés keretében, ná|area|izálódott
bérleti szerződés megkötéséľe. BUM köteles az adatokban beállt vá|tozást azok kozlésétőI

számíwa lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 2 munkanapon belül helyesbíteni a
honlapon - és más kommunikációs felületein, ahol azok megjelentek.

t3, Az Önkormányzat felelősséggel tartozik általa szolgáltatott adatokért, továbbá helytállni
koteles az adatok részbeli vagy egészbeli valótlanságából, vaw a módosítás.bejelentési
kötelezettség elmulasztásából adódó, harmadik Félnek okozott károkért.

74. Az onkormányzat vá||a|ja, hogy BUM által a részére megktildött, a projekttel kapcsolatos
általános tájékoztatőját a honlap jänkozzéteszi és vállalja, hogy az együttmiíködés soľán arľa
fog töľekedni, hogy az illetékességi teľületén található és működő vállalkozásot valamint
magánszemélyek és cégek számára a pľojekt adta lehetőségekről tájékoztatást és

felvilágosítást adjon. E tevékenysége keretében jogosult, de nem köteles a BUM logóját,

emblémáját Vagy BUM által írásban átadott más védjegyét használni.

L5, Az onkormányzat a jelen együttműködési megáIlapodás keretébe bevont tizlethelyiségek
esetében vállalja, hogy lehetőségeihez mérten törekedni fog kedvezményes béľleti
konstrukciók kialakítására, a jelen megállapodás célkitűzéseire tekintettel.

IV. Bum iogai és ktitelezettségeĺ

1.6. A BUM térítésmentesen köteles az adatok és azoknak a honlapra ttirténő felvitelére, valamint
azokkozzétételéľe. BUM koteles az onkormányzat által szolgáltatott adatokat módosítás
nélkül, tartalmilag pontosan szerepeltetni, kozzétenni honlapján és eseti jelleggel eryéb
kommunikációs csatoľnáin.

17. A BUM felelősséggel tartozik az onkormányzat által szolgá|tatott adatok tartalmilag pontos

kozzététe|éért. BUM á|ta|, az adatok hibás közzétételéből eredő, harmadik Félnek okozott
káľokért helytállással tartozik.

1B. A BUM a jelen szerződésben fog|alt kotelezettségeit onkormányzatszámáratérítésmentesen
köteles biztosítani, amelynek során az onkoľmányzat bevonásával jáľó, közvetlenül és/vary
közvetetten felmerült költségeit nem háríthatja tovább onkoľmányzatrészére.

V. Szerzőiiogot szellemĺ tutaidon

19. onkorm ányzattudomásul veszi, hogy a honlapon az Önkormányzat á|ta|kozzétételre szánt,

az Önkoľmányzat adatszolgáltatásától ftiggetlenül az üzlethelyiségekhez kapcsolódó háttér

gazdasági adatbázis szoftveľ BUM - és részben vele az adatok vonatkozásábanszerződésben
álIó harmadik Fél - szellemi tulajdonát képezi. Az adatbázisban elérhető információk
felhasználására és kozzététe|éľe egyedül és kizárólagosan BUM jogosult, azazonkormányzat
a jelen eryt.ittműködési megállapodás aláíľásával és a pľogľamhoz való kapcsolódással nem
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szerezjogot ezen gazdasági háttéradatok felhasználására. onkormányzattovábbánem szerez

felhasználási jogót a honlapon eléľhető más adatok, információk felett sem - az á|ta|a

szolgáltatott adatok kivételével.

vI. Egyiittműködés

20. A Felek a szerződés teljesítése soľán egymással szoros és folyamatos együttműködésľe
kötelesek. Szerződ,ő Felek a kozĺittülĺ az együttműködés során felmerült vitákat és

problémákat megkíséľlik első sorban egymás kozött tárgyalások útján rendezni.

VII. Kapcsolattartás és értesítések

21. Felek megállapodnat hogy egymás közott az együttműködéssel kapcsolatos minden

iognyilatkózatotkizárólag írásban, szükség szeľint téľtivevényes levélben tesznek meg. A
Felek részéről az együttműködéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére jogosultak:

22. A Felek az együttműködésben foglalt feladatok lebonyolításával kapcsolatban közléseiket

mind íľásban, mind szóban megtehetik azza|,hogy a szóbeli kozlést írásban [e-mail, postai

levél), a szóbeli kozlést követő maximum 3 munkanapon belül is meg kell adni' Felek az

együttműkodésben foglalt feladatok teljesítése érdekében operatív kapcsolattaľtásra,
iđeérpe az adatbekérő lapok a|áírását is, az alábbi személyeket jelolik ki:

23, Szerződ,ő Felek haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást a 23., 24' pontokban foglalt

kapcsolattaľtók személyében vagy adataiban bekövetkező változásr ő|.

VII l. A szerző dés hatálya, módosítása, megszííné se

24. le|en szerződés annak mindkét Fél általi aláíľásnak napján lép életbe és határozatlan időre

szól' Ha az aláírások nem ugyanazonanapon történnet a hatályba lépés időpontjaaz utolsó

aláírás napja'

25. Szerződ,ő Felek a jelen szerződéstközös megegyezéssel, kizárólag írásban módosíthatják'

26. Szerződő Felek a jelen szerződéstközös megegyezéssel, vagy a másik fé|hez írásban intézett

felmondással bármikor, 30 napos felmondási idővel megszüntethetik. Szerződés felmondása

esetén BUM az onkormányzat által kozzététe|re átadott Ĺizlethelyiségek adatait legkésőbb a

felmondási idő leteltének napján törölni köteles az oldalairól és további felületeiről.

onkormánvzat részérő| BUM részéľől
Név: Dr' Horváth orsolya IJGK Zľt.J Antal Attila
beosztás: irodavezető ĺjgwezető

onkormányzatrészérő| BUM részéről

név: Dr. Horváth orsolva Tóth Rella
beosztás: Írodavezető [JGK Zrt.) proiektmenedzseľ

telefonszám:06 20 2,76 2485 06 r30l 3r87764
e-mail cím: horvatho@iek.hu toth.rella@bevasarloutca.hu
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IX. Egyebek

27' A Felek a jelen szerződésben nem, vagy nem kellő alapossággal szabá|yozott kéľdések

Vonatkozásában a szerzőđés aláírásakóľ hatályos polgári torvénykönyv .(20L3. évi V.

törvény) vonatkozó rendelkezéseit, valamint egyéb, a jelen szerződésben érintett

iogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

28. Szerződ,ő Felek vállalják, hogy a kozöttük a jelen szerződéssel kapcsolatban esetlegesen

felmeľülő jogvitákat óhoal.gó'"n közvetlen iáľgyalásot egyeztetések útján, peren kívül

igyekeznek rendezni.

29. |elen szerződés 4 eľedeti példányban készült, melyeket Szerződő Felek átolvasás és

értelmezés után, mint akaratůkkal mindenben megegyez őt jőváhagyólag írják alá'

Budapest 20L7.

Keltezés: Budapest, 20t7.

[társaság neve)

Pénzügyileg ellenjegyzem

Páľis Gyuláné
gazdaságivezető

|ogi szempontból ellenj ewzem
Danada.Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészáľ Eľika
a|jegyző

Záradék

Alulírott [neve), mint az onkormányzat ingatlanvaryonának gazdálkodásával és kezelésével

megbízoti társaság [társaság n"u"j a jelón együttműkodési megállapodásban foglaltakat

..!é.t"tt.m, tudońáiul veftóm, a kezelésemben levő üzlethelyiség adatokat BUM részére az

eg1ňttműködési szerződésben foglaltak szerint átadom és a kapcsolattaľtás, valamint a szerződés

täljesítése során úgy járok eĹ ahogyan az a tevékenységemből adódóan, a szerződés

zöĹkenőmentes teljesítésével összhangban elvárható

Budapest Főváros VIII. kerület |ózsefuárosi
onkoľmányzat
képviseletében:

dr. Kocsis Máté polgármester

BUM Bevásárló és Tematikus Utcák Nonprofit
Kft.

képviseletében:
Antal Attila ugyvezető
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