
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

Előterjesztő neve: dr. Juhász Marica ügyosztályvezető 
S7  napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  augusztus  21-i  ülésére 

Tárgy: Javaslat Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel megkötött együttműködési 
megállapodás módosítására 

Előterjesztő: dr. Juhász Marica ügyosztályvezető 
Készítette: Rókusfalvy-Bodor Gergely 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Mellékletek:  1  db 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Józsefváros számára kiemelten fontos  a sport,  szabadidős tevékenység, ifjúsági ügyek, 
kulturális szolgáltatás és  a  helyi közművelődés fejlesztése, melynek egyik pillére, hogy  a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem  (a  továbbiakban: Egyetem) szervesen illeszkedjen  a  kerület 
sport  és kulturális életébe. Ennek érdekében  a  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  a 
174/2019. (11.25.)  számú határozatában döntött arról, hogy együttműködési keret 
megállapodást köt az Egyetemmel.  A  megállapodás  2019.  március  6.  napján aláírásra került. 
A  keret megállapodás alapján  a  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  a 449/2019. 
(IV.29.) számú határozatában úgy döntött, hogy az Egyetemmel  2019.  augusztus 31-ig szóló 
együttműködési megállapodást (továbbiakban: együttműködési megállapodás) köt  a  Ludovika 
Aréna Uszoda kedvezményes használata tárgyában.  Az  együttműködési megállapodás alapján 
az Egyetem Józsefváros állandó lakosainak és Józsefváros érdekében működő egyes 
testületek, szervezetek tagjainak, foglalkoztatottjainak kedvezményes  800,- Ft  összegű 
belépődíjat biztosít, amelyhez az Önkormányzat belépőjegyenként  300,- Ft  összegű 
támogatást biztosít.  2019.  január  1.  és  2019.  április  30.  közötti időszakra  1.913  db 
jegyigénylésre összesen  573.900,- Ft  került kifizetésre az Önkormányzat részéről. 

Annak érdekében, hogy a kedvezményes jegyek igénylése a lakosság részére a lehető 
legegyszerűbb módon kerüljön kialakításra, az Önkonnányzat kezdeményezte az 
együttműködési megállapodás módosítását. Az Egyetem az Önkormányzat javaslatát 
elfogadta, majd megküldte az Önkormányzat részére az előterjesztés mellékletét képező 
megállapodás módosítást.  A  javaslat alapján az igénylőnek az uszodába érkezéskor elegendő 
a személyi igazolványt és a lakcímkártyát felmutatni a kedvezmény igénybevételéhez. 

Fentieken túl az Önkormányzat az eddig elért eredmények folytatásának biztosítása 
érdekében kezdeményezte az együttműködési megállapodás meghosszabbítását  2019. 
december  31.  napjáig, amelyet az Egyetem elfogadott. Az erre vonatkozó megállapodás 
módosítás előkészítése az Egyetem részéről jelenleg folyamatban van. 





Javasolom, hogy az előterjesztés melléklete szerinti megállapodás módosítás elfogadása 
mellett, a Bizottság hatalmazza fel a polgármestert az együttműködési megállapodás  2019. 
december  31.  napjáig történő meghosszabbítására vonatkozó megállapodás módosítás 
aláírására. 

A  beterjesztés indoka 

Az együttműködési megállapodás módosítása érdekében szükséges, hogy a Bizottság a  2019. 
augusztus  21.  napi ülésén meghozza döntését. 

HI. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az együttműködési megállapodás módosítása, illetve meghosszabbítása.  A 
döntés pénzügyi fedezete a  11704  címen biztosított  3.600,0  e  Ft  összegben. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. 
(X1.06.)  önkormányzati rendelet  7.  melléklet  1.1.  pont  1.1.3.  alpontja szerint a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt bármely önkormányzati szerződés 
megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről. 
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

/2019.  (VI11.21.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat: 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I.  módosítja  a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel (székhely:  1083 Budapest,  Ludovika  tér 
2.;  adószám:  15795719-2-51)  kedvezményes uszodahasználat tárgyában kötött 
együttműködési megállapodást  a  határozat mellékletét képező tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  21. 

2. hozzájárul  a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel (székhely:  1083 Budapest,  Ludovika  tér 
2.;  adószám:  15795719-2-51)  kötött együttműködési megállapodás meghosszabbításához 
2019.  december  31.  napjáig. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  21. 

3. felkéri a polgármestert a határozat  1.  és  2.  pontja szerinti megállapodások aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  31. 





JÓVÁHAGYTA: 

Yb  WY 

A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉN GYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a 
közzététel módjára: honlapon 

Budapest, 2019.  augusztus  14. 

asz Manca 
ügyosztályvezető 

KÉSZÍTETTE: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: HUMÁNKAPCSOLATI IRODA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL: 

JOGI KONTROLL: Q-7-----j--- —

 

ELLENÖRIZTE: 

  

 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ  

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

RIM ÁNDJNA 

JEGYZŐ  





NEMZETI 
KÖZSZOLGÁLATI 
EGYETEM 

A ItAZA SZOlGÁt AIABAN 

Iktatószám:  34000/12192/2019 
példány 

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 

mely létrejött egyrészről a 
Név: 
Székhely: 
Adószám: 
Intézményi azonosító: 
Törzsszám  (PLR  törzsszám): 
Számlavezető pénzintézet: 
Számlaszám: 
KSH Statisztikai számjel: 
Képviselő neve, beosztása: 
a továbbiakban:  NICE 

másrészről: 

Székhely: 
Adószám: 
Törzsszám: 
Bankszámlaszám: 
Képviselő neve: 
a továbbiakban: Önkormányzat  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
1083 Budapest,  Ludovika  tér  2. 
15795719-2-51 
FI  99859 
795713 
Magyar  Államkincstár 
10023002-00318259-00000000 
15795719-5842-312-01 
Dr.  Koltay  Andras,  rektor 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 
1082 Budapest  Baross utca  63-67. 
15735715-2-42 
735715 
10403387-00028570-00000000 
Dr. Sára Botond, polgármester 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett. 

Felek  2019.  május  16-án, 34000/8190/2019.  számon megállapodást  (a  továbbiakban: Megállapodás) 
kötöttek az  NICE  vagyonkezelésében lévő,  1083 Budapest,  Diószeghy Sámuel  u. 23.  szám alatt lévő 
ingatlanban található  Ludovika  Arena  Uszoda kedvezményes használatára. Felek egyező akarattal  a 
Megállapodást az alábbiak szerint módosítják: 

1. A  Megállapodás  6-9.  pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„6.  Az Uszoda kedvezményes használata az Uszoda recepcióján, a személyi igazolvány és a 
lakcímkártya egyidejű fehnutatása, valamint az  NICE  által készített beléptetési nyilvántartó lap 
aláírása mellett történhet. Az igénybevevő jogosult a  800  Ft-os kedvezményes belépőjegy 
megvásárlására. 

7. Az  NICE  minden hónap utolsó napját követő munkanapon összesíti az Uszoda recepcióján 
található beléptetési nyilvántartó lapot, majd a következő munkanap végéig eljuttatja azt az 
Önkormányzat részére. 

8.A  beléptetési nyilvántartó lap átadáskor az NKE  es  az Önkormányzat által egy teljesítésigazolás 
kerül aláírásra, mely igazolja az elmúlt hónap igénybe vett szolgáltatási mennyiségét.  A 
teljesítésigazolás képezi a Felek közötti elszámolás alapját.  A  teljesítésigazolás aláírására a 
Megállapodásban megnevezett kapcsolattartó személyek jogosultak. Jv 



Dr. 
rektor 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Pénzügyileg elle egyzem: 

 

M 

 

tuts  Zoltán Dr. Niszni Brózsely Tündg,dasag fölgazgató-helyettes 
gazdasági főigazgató 

9. A  Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat az igénybe vett szolgáltatás alapján minden 
kedvezményes belépőjegy után  300,- Ft  összegű díjat fizet az  NICE  részére, melyet a 
teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételét követő  8  napon belül köteles az  NICE  részére 
megfizetni annak számlájára történő utalással." 

2. A  Megállapodás  22.  pontja következő bekezdéssel egészül ki: 

„-  NICE  köteles biztosítani, hogy az igénybevevők az  NICE  által kezelt személyes adatokról szóló 
adatvédelmi tájékoztatót megismerjék." 

3. Hatályát veszti a Megállapodás  3-5. es 11-12.  pontja. 

A  Megállapodás módosítás  4  (négy) darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban 
készült, amelyekből  2  (kettő) példány az  NICE-nél,  2  (kettő) példány az zatnál marad. 

Budapest, 2019.  június 

dr. Sára Botond 
polgármester 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Ptiris Gyulinó 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem:  Jogi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Mészár  Erika dr. Csanády Szabolcs 
aljegyző jogi osztályvezető 

Jv 
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