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Tisztelt Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag!

L TlnyAUas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szdlo 2011. evi CLXXXIX. torveny (tovabbiakban: Motv.) 23. § (5) 
bekezdes Ila. es 12. pontjai ertelmeben a keriileti dnkormanyzat feladata a szocialis szolgaltatasok es ellatasok. 
valamint a teriileten hajlektalanna valt szem&yek ellatasanak es rehabilitacidjanak, valamint a hajlektalanna valas 
megeldzesenek biztositasa. A szocidlis igazgatasr61 es szocialis elldtasokrbl szbld 1993. evi III. tdrvdny 86. § (l)-(2) 
es (4) bekezdesei alapjan a fovarosi keriileti dnkormanyzat biztositja tobbek kdzbtt a csaladseghest (szocialis 
alapszolgaltatast) is, melyet a Motv. 23. § (5) bekezdes 12. pont szerinti feladataval egyutt a Budapest Jozsefvarosi 
dnkormanyzat elsosorban a fenntartasaban mukbdb Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltatd es Gyermekjoleti Kbzpont 
(tovabbiakban: JSZSZGYK) utjan lat el.

Az Oltalom Karitativ Egyesulet, a VIU. keriiletben mukbdb civil szervezetkent olyan szemelyek kozossegekent jolt 
letre, akik lelkiismereti ugyiiknek tekintik a lelkileg es szocialisan elhagyott, kiszolgaltatott vagy veszelyeztetett 
elethelyzetben levo kiilbnfele tarsadalmi retegek, csoportok es egyenek egyiitterzo, segitokesz tamogatasat. Az 
Oltalom Karitativ Egyesulet celja a raszorulok tamogatasa, valamint a kbzvelemeny ftgyelmenek es szolidarit^sanak 
felkeltese. Az Oltalom Karitativ Egyesulet elndke, Dr. Ivanyi G^bor azzal kereste meg az Onkormanyzatot, hogy a 
Holland Kiralysag Nagykovetsege altal inditott palyazati projektben az dnkormanyzat egyuttmukodo partnerkent 
vegyen reszt. A Holland Kiralysag Magyarorszagi Nagykovetsege altal „Az emberi jogok magyarorszagi 
■elbmozditasa” erdekeben inditott palyazati projektben az Oltalom Karitativ Egyesidet a palyazatot benyujto civil 
szervezet. A projekt megvalositasa erdekeben a tamogatasi idotartamra (2022. szeptember 30. napjaig) az Oltalom 
Karitativ Egyesulet olyan jogsegelyszolgalatot mukddtetetne, amely a szocialisan raszorulo vagy hajlektalan 
eletkbrulmenyek kdzbtt, VIII. keriiletben eld maganszemblyeknek, valamint az Oltalom Karitativ Egyesiilet 
ugyfeleinek nyujtana elsosorban jogi segitseget ingyenesen ds azonos feltetelek mellett hetente ketszer ket braban 
(elterb megallapodas hianyaban kedd es szerdai napokon, 9:00 oratol 11:00 oraig). A szolgaltatas kereteben az 
ugyfelek szukseg eseten felvilagositast, tanacsot kapn^nak, ezzel tompitva az anyagi helyzetiik ds jogszabalyok nem 
megfelelo ismeretebol adodo eselyegyenldtlensegi hatranyukat.

Az dnkormanyzat jelenleg megbizott iigyvedi iroda utjan nyujt jogsegelyszolgalatot a Budapest, VIII. keriiletben 
lakohellyel rendelkezd maganszemelyek reszere a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal helyisegeben, a koronavfrus 
jarvany fennallasa alatt telefonon keresztiil es e-mail utjan, minden heten 1 alkalommal, szerdai napon 12:20 oratol 
17:00 oraig torteno rendelkezesre allassal. A JSZSZGYK Csalad- es Gyermekjoleti Kozpontja is nyujt specials 
szolgaltatas kereteben jogi tajekoztatast hetente ket alkalommal (szerdan 12:00 oratol 17:00 oraig es csutbrtdkon 
13:00 oratol 16:00 oraig) az egyenek, gyermekek, csaladok, kdzdssegek eletmindsegenek javitasa, a szocialis 
raszorultsag enyhitese celjabdl, amely vasarolt szolgaltatas utjan, tajekoztatasnyujtasra, tanacsadasra, iratszerkesztesre 
korlatozddik, jogi kepviseletet nem jelent. Az Oltalom Karitativ Egyesulet jogsegelyszolgalatdnak mukbdtetesevel az 
dnkormanyzat es a JSZSZGYK altal biztositott ingyenes jogi tanacsadast kibovitve a jelenleginel tobb szemely 
reszesiilhetne ingyenes jogsegely szolgaltatasban.

Az egyuttmukodesi megallapodas alapjan a JSZSZGYK vallalna, hogy a Csalad- es Gyermekjoleti Kbzpont, a Csalad- 
es Gyermekjoleti Szolgalat es a LELEK program szakmai egysegeiben az altala ellatott szocialisan raszorulo vagy 
hajlektalan eletkbrulmenyek kdzbtt, VIII. keriiletben eld maganszemdlyek reszdre - akik az Onkormdnyzat es a 
JSZSZGYK altal biztositott ingyenes jogsegelyt nem tudjak igenybe venni - keresiik eseten idbpontot egyeztet a 
szakmai vezetdk utjan az Oltalom Karitativ Egyesulet jogsegelyszolgalatban kbzremukb^&MnurikatarsMva^^^
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jogsegelynyujtas erdekeben. Az iigyfellel a kapcsolatot az Oltalom Karitativ Egyesiilet venne fel telefonon, e-mail 
utjan vagy szukseg eseten szemelyesen, a 1086 Budapest, Danko utca 15. sz. alatti helyisegben, az ugyfelfogadas 
idopontjaban a szolgaltatas ingyenessegenek biztositasa erdekeben.

Tekintettel arra, hogy az Oltalom Karitativ Egyesiilet altal foglalkoztatott jogaszok elsosorban a polgari jog es a 
biintetojog teriileten rendelkeznek tobb eves szakmai tapasztalattal, az egyiittmukddes kereteben az Onkormanyzat azt 
vallalna, hogy az olyan ugyekben, amelyek az Onkormanyzattal, vagy kozigazgatasi hatosagi eljarasokkal fiiggenek 
ossze, az Oltalom Karitativ Egyesiilet megkeresesere - a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatalnal foglalkoztatott, Dr. 
Vords Szilvia aljegyzb altal kijelok jogasz kdzremukbdesevel - szakmai konzultaciot tart telefonon hs/vagy e-mailen 
keresztiil hetente legfeljebb 2 oraban az Oltalom Karitativ Egyesiilet jogsegely-szolgaltatast ellato jogaszaival.

A feladat ellatasban resztvevo foglalkoztatottak a kinevezesuk/munkaszerzddesiik szerinti munkahelyukon, 
munkaidejukben es niunkakoriikben vegeznek el a megallapodas szerinti feladatokat.

IL A beterjesztes indoka
Az Oltalom Karitativ Egyesiilet palyazati projektjenek a megvalositasa erdekeben sziikseges, hogy a donteshozo a 
donteset meghozza.

111. A dontes celja, penzugyi hatasa
A dontes celja egyuttmukodesi megallapodas megkotese az Oltalom Karitativ Egyesulettel szocialisan raszoruld vagy 
hajlektalan eletkorulmenyek kozott, a VHL keruletben elo maganszemelyek reszere tortend jogsegely-szolgakatas 
nyujtasa erdekeben, kibovitve a jelenlegi, Onkormanyzat es a JSZSZGYK altal biztositott ingyenesjogi tandcsadast, 
tajekoztatasnyujtdst.
A dontes penziigyi fedezetet nem igenyel, penziigyi tdbbletkotelezettseget nem eredmenyez az Onkormanyzat es a 
JSZSZGYK terhere. A i? i

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukddesi SzabalyzatardI szolo 36/2014. (XI.06.) onkonndnyzati 
rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) 7. szamu melleklete 1.1.1. pontja alapjan a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag 
feladat- es hataskdre kiilondsen barmely dnkormanyzati szerzodes megkotese.

A Magyarorszag helyi onkormanyzatairdl szdlo 2011. evi CLXXXIX. torveny (tovabbiakban: Motv.) 60. §-a, az 
SZMSZ 30. § (1) bekezdese es a 35.§ (2) bekezdese ertelmeben a dontes egyszeru tbbbseget igenyel. A Motv. 46. § 
(1) bekezdese es a 60. §-a> valamint az SZMSZ13. § (2) bekezdese alapjan az eloterjeszlest a.Bizottsag nyilvanos 
iilesen targyalja.

A fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Ha tarozati javaslat

Budapest Foyaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek Koltsegvetesi es Penzugyi 
Bizottsaga....../2021. (X.18.) szamu hatarozata

egyiittmukodesi megallapodas megkoteserol az Oltalom Karitativ Egyesulettel

A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag

I . hozzajarul az egyiittmukodesi megallapodas megkotesehez az Oltalom Karitativ Egyesulettel (szekhelye: 1086 
Budapest, Danko u. 9.; adoszam: 19010409-1-42; nyilvantartasi sz^ma: 01-02-0000040; kepviseli: Dr. Ivanyi 
Gabor) szocialisan raszorulo vagy hajlektalan eletkorulmenyek kozott, VH1. keruletben eld maganszemelyeknek 
tortend jogsegdy-szolgaltatSs nyujtasa erdekeben.

2. felkeri a Polgarmestert es a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont intezmenyvezetojet a 
hatarozat 1. pontjaban meghatarozott es az eloterjesztes mellekletet kepezd egyuttmukodesi megallapodas 
alairasara.

Felelds: Polgannester es a 2. pont esetdben a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato ds Gyermekjoleti Kozpont 
intezmenyvezetcje is.
Hataridd: 2. ponteseteben: 2021. oktober31. ., r





A dbntes vegrehajtasat vegzo sz.ervez.eti egyseg: Humanszoigaltatasi GgyoszUly, Humankapcsolati koda, 
Jdzsefvarosi Szocialis Szolgahato es Gyermekjoleti Kozpont.

A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten az eldteijeszto eldkeszftdjenek javaslata a ktaetetel modjara 
nein indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2021. oktober 7,

Szili-Darok Ildiko
alpolgamiester
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Egyuttmiikodesi megallapodas 
; „tervezet”

Amely tetrejott egyreszrdl
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat (szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 
63-67. adoszama: 15735715-2-42; torzskonyvi azonositosz^ma: 735715; kepviseli: Piko Andras 
polgarmester), a tovabbiakban: Onkormanyzat 
valamim
a Jdzsefvarosi Szoci&is Szolgiltat6 6s Gyermekj6Ieti Kozpont (szekhelye: 1081 Budapest, 
Nepszinhaz utca 22., adoszama: 15791454-2-42; torzskonyvi azonositoszama: 791452; kepviseli; 
Takacs Gabor intezmenyvezetd), a tovabbiakban: JSZSZGYK • -

masreszrol
Oltalom Karitativ Egyesiilet (szekhelye: 1086 Budapest, Danko u. 9., addszam: 19010409-1-42; 
nyilvantanasi szama: 01-02-0000040, kepviseli; Dr. Ivanyi Gabor) a tovabbiakban: OKE

egyiittes emlitesiik eseten: Felek, vagy Szerzodo Felek - kozott, az alulirott helyen es napon, az alabbi 
feltetelekkel:

I. Preambulum

A Szerzodo Felek egyuttesen rogzitik, hogy jelen egyuttmiikodesi megallapodast a Holland Kiralysag 
Magyarorszagi Nagykovetsege altal az emberi jogok magyarorszagi eldmozditasa erdekeben kozzetett 
palyazati felhivashoz kapcsolodoan kotik meg. A Holland Kiralysag Magyarorszagi Nagykovetsege 
altal ,.Az emberi jogok magyarorszagi elomozditasa” erdekeben inditott palyazati projektben az OKE, 
mint a palyazatot benyujtd civil szervezet vesz reszt. A projekt megvalositasa erdekeben jelen 
egyuttmiikodesi megallapodas hatalybalepesenek napjatol 2022. szeptember 30. napjaig a Felek 
partnerkent egyuttmiikddnek egymassal. A Projekt megvalositasaban az Onkormanyzat ds a 
JSZSZGYK a jelen megallapodasban foglaltak szerint mukodik kozre.

II. A megallapodas celja 6s targya

1. A Szerzodo Felek rogzitik, hogy jelen megallapodas elsodleges c6Ija az egyiittmukodes annak 
erdekeben, hogy az OKE jogsegelyszolgalatot mukodtessen hetente ketszer k6t oraban (eltero 
megallapodas hianyaban kedd es szerdai napokon, 9.00 dratol 11.00 oraig). A jogsegelyszolgalat 
kercteben az OKE a szocialisan raszorulo, illetoleg hajlektalan eletkoriilmenyek kozott 616, VIII.

.. keruleti maganszemelyeknek, valamint az OKE iigyfeleinek nyujt jogi segitseget. A jelen pontban 
meghatarozott alanyok szamara a jogsegely-szolgaltatast ingyenesen es azonos felt6telek mellett 
lehet igenybe venni.

2. A Szerzodo Felek rogzitik, hogy a jogsegelyszolgalat kereteben az iigyfelek sziikseg eseten 
felvilagosftast, tanacsot kapnak, ezzel tompitva az anyagi helyzetiikbol es a jogszabalyok nem 
megfelelo ismeretebol adodo eselyegyenlotlensegi hatranyukat. A Felek jelen megallapodassal azt 
kivanjak elemi, hogy az Onkormanyzat es a JSZSZGYK altal biztositott ingyenes jogi tanacsadast, 
tajekoztatast kibovitve a jelenleginel tobb szocialisan raszorulo, illetoleg hajlektalan 
eletkoruhnenyek kozott elo maganszemely reszesiilhessenjogseg&y-szolgaltatasban.

HI. A Szerzodo Felek vallalasai

3. A Szerzodo Felek egyuttesen rogzitik, hogy jelen megallapodas alairasaval a megallapodas 
Preambulumaban megjelolt palyazati cel megvalositasa erdekeben egyuttmukodnek.

4. A Felek rogzitik, hogy Megallapodasuk kizarolag szakmai egyiittmukddesen alapul a jelen 
megallapodas 1, es 2. pontjaban megfogalmazott cel megvalositasa erdekeben.



5. Az OKE vallalja, hogy a JSZSZGYK altal kozvetftett ugyfelek reszere legfeljebb hetente 2x2 
draban (elterd megallapodas hianyaban kedd es szerdai napokon 9.00 oratol 11.00 oraig) 
biztositja az ingyenes jogsegelyt, melynek kerefeben elsbdlegesen szobeJi tajekoztatast, 
tanacsadast nyujt az ugyfelek reszere. Az ingyenes jogsegely - eltero megallapodas hianyaban - 
nem teijed ki az ugyfelek reszere torteno okiratszerkesztesre, peres vagy peren klvuli eljarasi, 
vagy barmely mas birosagi vagy hatosagi eljarasban valo jogi kepviselet ellatasara. Az OKE a 
jogsegdly-szolgaltatast a hatalyos jogszabalyi rendelkezesek kozott, megfeleld szakmai 
gondossaggal, a legjobb tudasa szerint teljesiti.

6. Az OKE a jogsegely-szolgaltatAst az altala foglalkoztatott, a jelen egyuttmukodesi megallapodas 
szerinti feladatok ellatasahoz sziiksdges szakertelemmel rendelkezo jogaszok utjan latja el, az 
ugyfelekke! elsosorban telefonon vagy e-mailen keresztul, sztikseg eseten szemelyes 
ugyfelfogadassal a 1086 Budapest, Danko utca 15. szam alatti helyisegben. A Felek 
megallapodnak abban, hogy kozos irodat, fogado helyiseget nem iizemeltetnek, illetoleg tartanak 
fenn. Tekintettel arra, hogy az OKE dltal foglalkoztatott jogaszok elsosorban a polgari jog es a 
blintetojog teriilefen rendelkeznek tobb eves szakmai tapasztalattal, az Onkormanyzat vallalja, 
hogy az olyan ugyekben, amelyek az Onkormanyzattal, vagy kozigazgatasi hatosagi eljardsokkal 
fiiggenek ossze, az OKE megkeresesere - a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatalnal foglalkoztatott, 
Dr. Vdros Szilvia aljegyzd altal kijelolt jogasz kbzremukddesevel - szakmai konzultacidt tart 
legfeljebb heti 2 draban telefonon es/ vagy e-mailen keresztul az OKE jogsegely szolgaltatast 
ellato jogaszaival.

7. A JSZSZGYK vallalja, hogy a Csalad- es Gyermekjoleti Kozpont, a Csalad- es Gyermekjoleti 
Szolgalat es a LELEK program szakmai egysegeiben az altala ellatott szocialisan raszoruld vagy 
hajlektalan eletkorulmenyek kozott, VIII. keriiletben elo maganszemelyek reszere - akik az 
Onkormanyzat es a JSZSZGYK altal biztositott ingyenes jogsegelyt nem tudjak igenybe venni - 
kdresuk eseten idopontot egyeztet a szakmai vezetok utjan az OKE jogsegdlyszolgalatban 
kdzremukbdo munkatarsaival ingyenes jogsegdlynyujtas erdekeben tajekoztatast adva az OKE- 
nek a hatalyos adatvedelmi jogszabalyokban foglaltak figyelembevetelevel, adatkezelcshez 
tdrtenb hozzajarulo nyilatkozat alapjan az ugyfel neverol, telefoni es/vagy e-mail elerhetosegerol, 
valamint a tanacsadas targyardl. A JSZSZGYK az idopont egyeztetest kovetoen az Ugyfellel kbzli 
az OKE jogsegelyszolgalatban kbzremukddo munkatars nevet, telefonos/e-mail elerhetoseget. az 
ugyfelfogadas idopontjat, szemelyes iigyfelfogadas eseten a jogsegely- szolgaltatas helyszinet. Az 
ugyfellel a kapcsolatot az OKE veszi tel a JSZSZGYK ^Ital megadott adatok alapjan az 
ugyfelfogadas idopontjaban.

8. A feladat ellatasban resztvevd foglalkoztalottak a kinevezesuk/munkaszerzodesOk szerinti 
munkahelyiikdn, munkaidejiikben es munkakoriikben vegzik el jelen megallapodas szerinti 
feladatokat.

9. A Felek vallaljhk, hogy az altaluk mukddtetett online es nyomtatott sajtd feliileteken tajekoztatast 
adnak a jelen egyuttmukodesi megallapodas szerinti jogsegelyszolgalatrdl a VIII. keriiletben eld 
maganszemelyek reszere.

IV. Kapesolattartas es egyuttmukodes

10. A Szerzodo Felek megAllapodnak, hogy kolcsonosen tajdkoztatjak egymast a megallapodas 
vegrehajtasa szempontjabol lenyeges kerdesekben. Az Onkormanyzat es a JSZSZGYK barmikor 
jogosult az OKE-tol informaciot kerni a jogsegdly-szolgaltatas ellatasara vonatkozdan.

11. A Felek az alabbiakban jeldlik ki a kapcsolattartokat jelen egyuttmukodesi megallapodassal 
kapcsolatosan:

a) Onkormanyzat reszerbl:
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Benyei Zoltihi hajlektalanugyi referens benyei.zoltan@jozsefvaros.hu)

b) JSZSZGYK reszerol: ___
Takacs Gabor intezmenyvezetd (Tel.: 06-JJJJ|. takacs.gabor@jszszgyk.hu)

c) Egvesulet reszerol: ________
Onodi Istvan gazdasAgi igazgatd (Tel: 06-'M^|JJJ) onodiistvan@wjlf.hu)

Dr. Bertalan Agnes -
Dr. Galdi Nora
Dr. Palla Gabriella /Aj
E-mail: jogtanacsos@wjlf.hu
Telefon: +36 1 577 05001 147-es mellek
A Felek kotelesek a kapcsolattartas adataiban bekovetkezo valtozasokat a tobbi fellel 
haladektalanul kozolni.

12. A Szerzodo Felek vallaljak, hogy sziikseg eseten szakmai megbeszelest tartanak annak 
erdekeben, hogy lesztirjek a kolcsonos egyiittmukddes eredmenyesseget, es az esetlegesen 
felmerulo problemakra hatekony megoldasokat talaljanak.

V. EgySb rendelkezesek

13. A Felek egyuttesen kijelentik, hogy a megallapodast hatarozott /dore, 2022. szeptember 30. 
napjaig kotik, melyet barmelyik fel 30 napos felmonddsi idovel irasban, bannikor felmondhat. Ha 
valamelyik fel jelen megallapodasban rogzitett vallalasainak irasbeli felszolitas ellenere nem tesz 
eleget, a masik fel jelen megallapodast azonnali hatallyal irasban felmondhatja.

14. A Szerzodo Felek kijelentik es szavatoljak, hogy jogosultak jelen megallapodas megkotesere, 
valamint vallaljak a titoktartast, az ugyek bizalmas kezeleset a hatalyos jogszabalyi rendelkezesek 
figyelembeveteUvel. Az OKE -t titoktartAsi kotelezettseg terheli minden olyan tenyt es adatol 
Hidden, amelyrol a jogsegelyszolgalat elUtasa soran szerzett tudomast.. E kotelezettseg 
fennmarad ajelenegyiittmukodesi megallapodas megszunesetkovetoen is.

15. A Szerzodo Felek vallaljak, hogy kizarolag a jelen megallapodas targyat kepezo tevekenyseg 
teljesitesevel osszefuggesben kezelik az egymas szamara hozzaferhetove tett szemelyes adatokat. 
A Felek szavatolnak az erintettek szemelyes adatai hozzaferhetove tetelenek jogszerusegeert. A 
felek az adatkezelest az adatvedeleinre vonatkozo jogszabalyi eloirasok, igy kiilonosen:
- az Eurbpai Parlament es Tanacs (ED) 2016/679 Rendeletenek (2016. iprilis 27.) a termeszetes 

szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben tdrteno vedelm^rol es az ilyen adatok 
szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kivul helyezeserol (dltalanos 
adatvedelmi rendelet, a tovabbiakban: GDPR), valamint

- az informacios onrendelkezesi jogrbl es az informdcidszabadsagarol sz616 2011. evi CXII 
tbrvenyeknek (a tovabbiakban: Infotv.), tovAbba

az czeken alapulo belso adatkezeles rendjenek betartas^val vegzik.
A Felek egybehangzoan rogzitik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdes b) pontja alapjan 
kifejezetten jogszerunek tekintik a jelen megallapodas alapjan a masik fel rendelkezesere 
bocsatott szemelyes adatoknak a masik szerzodo f61 altali kezeleset, amely cdlbol es mertekben ez 
az adatkezeles a jelen megallapodas teljesitesehez a masik felnek szukseges. A Felek kijelentik, 
hogy a jelen megallapodasban megadott adatok a valdsagnak megfelelnek, illetve harmadik 
szemely szemelyhez fuzodo vagy egyebjogait, illetve jogszabaly altal vedetterdekeit nem sertik.

16. A Szerzodo Felek tudomasul veszik, hogy megallapodasuk nem kizarolagos, mindkettojiik kothet 
mas partnerekkel hasonlo megallapodast, amelyrol a Szerzodo Felek nem kotelesek egymast 

j tajekoztatni.
■ n .... 
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17. A Felek rbgzitik, hogy a jelen megallapodasban meghatarozott kbzbs celok megvalbsitasat a to I u k 
telhetb modon elbsegitik, az egyuttmukodes reszletkerdeseit szukseg szerint a jelen 
megallapodasban foglaltakra figyelemmel kbzbsen tisztazzak.

18, A Szerzodb Felek az egymas kdzbtti jogvitajukat elsbsorban targyalasos uton kbtelesek rendezni. 
Amennyiben targyalasos uton megallapodni nem tudnak, ugy a jogvita elbiralasara a Polgari 
Penendtartasrol szblo 2016. evi CXXX. torveny illetekessegi szabalyai szerinti birdsag jar el.

19. A Felek jelen megallapodast kozbs megegyezessel. irasban barmikor modosithatjak, vagy 
megsziintethetik.

VI. Zarb rendelkezesek

20. A jelen megallapodbs megkbtesehez a Budapest Fbvaros VIII. keriiiet Jbzsefvarosi 
Onkormanyzat Kbltsegvetesi es Penzugyi Bizottsaga a ...72021. (..) szamu hatarozataval
hozzdjarult.

21. Ajelen megallapodas a Felek altal tort^nt alairasa napjan lep hatalyba.

22. Jelen megallapodast - mely 4 szamozott oldalt tartalmaz, valamint 6 eredeti peldanyban kesziilt - 
a Felek kepviselbi elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot. 
jovahagyolag iijak ala.

Budapest, 2021.........   Budapest, 2021......... Budapest, 2021................

Piko Andras polgarmester Takacs Gabor intezmenyvezeto
Budapest Fbvaros VIII. keriiiet Jbzsefvarosi Szocialis 
Jozsefvarosi Onkormanyzat Szolgiltatb es Gyermekjol&i
kepviseleteben Kbzpont kepviseleteben

Dr. Iv&nyi Gabor elnok 
Oltalom Karitativ Egyesiilet 

kepviseleteben

Jogi szempontbbl eilenjegyzem: 
Budapest, 2021.... . .................. .

dr. Sajtos Csilla 
jegyzb 

neveben es megbizasabbl

dr. Verbs Szilvia 
aljegyzb

Pbnzugyileg eilenjegyzem:
Budapest, 2021...................

Horich Szilvia 
gazdasagi vezetb
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