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Hatarozati javaslat a bizottsag szamara:

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A MOL Bubi komplex kozossegi kerekparos kozlekedesi rendszer 2014-es megvalositasat kovetoen 
a fovarosi kozossegi kozlekedes integrans reszeve valt. A 2010-es evek vegere a MOL Bubi teljes 
korii megujitasa idoszeruve valt. A BKK Zrt. es a Csepel Zrt.-vel kozotti szolgaltatasi szerzodes 
alapjan 2021. majus 20-an indult a MOL Bubi 2.0. szolgaltatas, immaron megujult kerekparokkal es 
egyeb rendszerelemekkel.

A keriilet pontjai az elmult evekben organikusan fejlodtek a rendszer kiepulesevel, azonban 
kimaradt a halozatbol a Magdolna negyed es az Orczy negyed nagy resze is. Ez nem csak egy helyi 
jelentosegu hiany, hanem jelentos rest hagyott a fovarosi Bubi terkepen is, tovabba egy olyan 
helyen meruit fel hianyossag, ahol a megosztott kerekparos kozlekedes nagy lehetoseg a 
mindennapi mobilitas szamara is. A MOL Bubi 2.0. szolgaltatas egyeldre nem tartalmazott 
halozatbovulest a rendelkezesre allo forrasok hianyaban, azonban a rendszer fejlesztese es
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hatekonysaganak novelese erdekeben a mar meglevb gyujtoallomasok es/vagy uj eszkozok 
telepitesere sziikseg van.

Az dnkormanyzat munkatarsai hosszu ideje dolgoznak a BKK munkatarsaival a hianyzd halozati 
elemek kialakitasa erdekeben. Ennek elso uteme a keriileti halozat legsulyosabb hianyainak 
betomese (Matyas ter, Teleki ter, Kalvaria ter, Losonci lakotelep), tovabba felhasznaloi 
tapasztalatok alapjan a Kofarago utcai pont Brody Sandor utcaba vald athelyezese. A 
Varosuzemeltetesi Bizottsag 37/2022. (II. 16.) szamu hatarozataval elfogadta az emlitett pontok 
kialakitasat.

A keriileti „inkluziv mobilitas” es aktiv mobilitas elosegitese, valamint a Klimaintezkedesi Tervben 
foglaltak teljesitese es az uj allomasok minel gyorsabb kialakitasa erdekeben javasolt a BKK Zrt. 
reszere penzbeli tamogatast nyujtani 5 db uj Bubi pont letesitesere. Az onkormanyzati raforditas 
mertekehez kepest egy jelentos, a lakok mobilitasi lehetbseget pozitivan eloremozdito 
beavatkozasrol van szo, ami egyiitt jar egy kerekparos barat forgalomtechnikai csomaggal a 
Budapest Kozut Zrt. lebonyolitasaban.

Fentiek erdekeben javaslom, hogy az dnkormanyzat nyujtson a BELK reszere egyszeri, vissza nem 
teritendo felhalmozasi celu tamogatast a MOL Bubi 2.0. szolgaltatas fejlesztese erdekeben az 5 db 
uj gyujtdallomas kialakitasanak, illetve athelyezesenek kiadasaira.

Az dnkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben a tamogatas penziigyi fedezetere 5.476.790 Ft 
osszeget sziikseges biztositani, tekintettel arra, hogy a tamogatas bsszegere a 2022. evi 
koltsegvetesben nem kertilt jovahagyasra eloiranyzat. Az egyeb csatlakozo kbltsegeket a Budapesti 
Kozlekedesi Kozpont Zrt. es a Budapest Kozut Zrt. allja. A BKK Budapesti Kbzlekedesi Kozpont 
Zartkoruen Mukodb Reszvenytarsasaggal kotendb megallapodast az eldterjesztes 2. sz. melleklete 
tartalmazza.

Az eldterjesztes surgbsseggel kertilt megktildesre, mivel marcius 18-ara veglegesedett a tamogatasi 
konstrukcid. A Kepviseld-testiileti dontes lehetbve teszi a mielobbi kivitelezest, amit indokol, hogy 
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a jo ido bekoszontevel ugrasszeriien megno a varosi kerekparozas aranya, illetdleg a Budapest 
Kozut Zrt. szamol a kivitelezesi munkakkal. Egy kesobbi dontes hatranyosan erinti Bubi 
szolgaltatast a keriilet majd egeszen hasznalni vagyokat es elkerulhetd logisztikai kihivasokat 
eredmenyezhet.

IL A beterjesztes indoka

A MOL Bubi komplex kozossegi kerekparos kozlekedesi rendszer keriileti halozatanak bovitese 
erdekeben a BKK reszere nyujtando tamogatas penziigyi fedezetere 5.476.790 Ft osszeget 
sziikseges biztositani az Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetese terhere. Az Onkormanyzat 2022. 
evi koltsegvetesenek terhere torteno kotelezettsegvallalasrol, es a BKK-val kotendo tamogatasi 
szerzodesrol, tekintettel az eloterjesztes siirgdssegere a Kepviselb-testulet jogosult donteni.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja a MOL Bubi komplex kozossegi kerekparos kozlekedesi rendszer keriileti 
halozatanak bovitese erdekeben a BKK reszere nyujtando egyszeri, vissza nem teritendo 
felhalmozasi celu tamogatasi szerzodes megkotese, es a tamogatas penziigyi fedezetehez sziikseges 
5.476.790 Ft dsszeg biztositasa, mely az Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesrol sz616 6/2022. (II. 
24.) onkormanyzati rendelet 9. melleklete szerinti Altalanos tartalek terhere biztosithatd.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 46. §-a alapjan az 
eloterjesztes nyilvanos iilesen targyalando, a hatarozati javaslat elfogadasahoz a Kepviselo-testiilet 
es Szervei Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati rendelet 
30. § (2) bekezdese es 6. mellekletenek 6. pontja alapjan (koltsegvetest erinti) minositett tobbseg 
sziikseges.

A Kepviselo-testiilet Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati 
rendelet (SZMSZ) 7. mellekletenek 1.1.1. pontja szerint barmely onkormanyzati szerzodes 
megkotese a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag feladat- es hataskore. Tovabba a 31. § (1) A 
Kepviselo-testiilet az atruhazott hataskdr gyakorlasat barmikor indokolas nelkiil magahoz vonhatja 
azzal, hogy az nem mindsul a hataskor visszavonasanak.

Mellekletek:
1. szamu melleklet: Budapesti Kozlekedesi Kozpont Zrt. tamogatasi kerelme
2. szamu melleklet: A Budapesti Kozlekedesi Kozpont Zrt-vel kotendo megallapodas
3. szamu melleklet: Varosiizemeltetesi Bizottsag 37/2022. (II. 16.) szamu hatarozata

Fentiek alapjan kerem a Kepviselo-testiiletet az alabbi hatarozati javaslat elfogadasara.
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Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

..../2022. (.........) szamu hatarozata

uj Bubi allomasok kialakitasanak tamogatasaval kapcsolatos dontesek meghozatalarol

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. a MOL Bubi komplex kozossegi kerekparos kozlekedesi rendszer halozatanak keriileti 
bovitesehez a BKK Budapesti Kozlekedesi Kozpont Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 
reszere minddsszesen 5.476.790 Ft, azaz dtmillio-negyszazhetvenhatezer-hetszazkilencven 
forint felhalmozasi celu tamogatast nyujt.

2. a hatarozat 1. pontjaban foglalt felhalmozasi celu tamogatas fedezetet minddsszesen 
5.476.790 Ft osszegben az Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022. (II. 24.) 
onkormanyzati rendelet 9. melleklet Altalanos tartalek terhere atcsoportositassal biztositja.

3. felhatalmazza a polgarmestert a tamogatas penziigyi fedezetenek biztositasahoz sziikseges 
atcsoportositas vegrehajtasara, es felkeri az atcsoportositasnak a koltsegvetesi rendelet soron 
kovetkezo modositasaban torteno atvezetesere.

4. az SZMSZ 7. mellekletenek 1.1.1. pontjaban a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsagra 
atruhazott hataskdr gyakorlasanak magahoz vonasaval az eloterjesztes 2. szamu melleklete 
szerinti tartalommal a BKK Budapesti Kozlekedesi Kozpont Zartkoruen Miikodo 
Reszvenytarsasaggal tamogatasi megallapodast kot. Felhatalmazza a polgarmestert a 
megallapodas alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a hatarozat 1. pontja eseteben: 2022. marcius 28.; a 2. es 3. pont eseteben az 
Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022. (II. 24.) onkormanyzati rendelet soron 
kovetkezo modositasa, 4. pont eseteben 2022. aprilis 6.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly, 
Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly

Budapest, 2022. marcius 25.

RadafDaniel

alpolgarmester

Torven^essegi ellendrzes

jegyzo
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BUDAPEST!
KOZLEKEDESI 
KOZPONT VEZERIGAZGATO

BKK Q]

iktatoszam: 1025/10-1/2022/1025 cfmzett:
beosztas:

Piko Andras 
Polgarmester

iigyintezo: Petek Maya Mirjam cegnev: VIII. kerulet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Polgarmesteri 
Hivatala

telefon: +36 70 390 3377 cim: Budapest
e-mail: maya.petek@bkk.hu Baross utca 63-67 

1082
hivatkozasi sz.:

targy: tamogatasi kerelem

Tisztelt Piko Andras Polgarmester Ur!

Vallalatunk idei evre kituzdtt celjai kozott szerepel a BKK kozbringaszolgaltatasanak bovitese a 
fovarosi keruletek egyuttmukodesevel, melynek keretein belul az elmult honapokban tbbb korben is 
egyeztetett a VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzata es a Budapest! Kozlekedesi Kozpont negy uj 
MOL Bubi gyujtoallomas letesiteserd! es egy meglevo gyujtoallomas athelyezeserol.

Az egyeztetesek nyoman a gyujtdallomasok pontos helyerol es a megvalositas formajarol is kozos 
dontes sziiletett az onkormanyzat es vallalatunk kozott. Mig a projekt teljes koru lebonyolitasat a 
BKK Zrt vallalja magara, a koltsegek megosztasa tekinteteben az alabbiakban kerjuk tamogatasukat:

A projekt teljes erteke 8 929 575 forint (azaz nyolcmillio-kilencszazhuszonkilencezer-otszazhetvendt 
forint) melybol kerjuk, hogy az uj MOL Bubi gyujtdallomasok letesitesehez, illetve tovabbi egy darab 
athelyezesehez az onkormanyzat 5.476 790 Forint (azaz dtmillio-negyszazhetvenhatezer- 
hetszazkilencven forint) erteku tamogatassal jaruljon hozza.

Koszonjuk az eddigi konstruktiv egyuttmukodest es bizunk benne, hogy hamarosan sikeresen 
bovithetjuk majd szolgaltatasunkat az Onok keriileteben is!

Budapest, 2022. marcius 48.

Tisztelettel:

dr. Walter Katalin 
vezerigazgato 

BKK Zrt.

BKK Budapest! Kozlekedesi Kozpont
Zartkoriien Mukodo Reszvenytarsasag
Cegjegyzekszam: 01-10-046840
Cim: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyen utca 19-21.

Telefon: +36 3 0 774 1002
Fax: +36 1 235 1041
Web: www.bkk.hu
E-mail: vezerigazgato@bkk.hu

mailto:maya.petek@bkk.hu
http://www.bkk.hu
mailto:vezerigazgato@bkk.hu
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TAMOGATASI SZERZODES 

a BKK BUDAPESTI KOZLEKEDESI KOZPONT ZARTKORUEN MUKODO 
RESZVENYT ARSASAG 

valamint a

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat

kozott

2022.
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TAMOGATASI SZERZODES

(a tovabbiakban: „Szerzddes”), amely letrejott egyreszrol a

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat
szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adoszam: 15735715-2-42
KSH szamjel: 15735715-8411-321-01
PIR szam: 735715
Bankszamlaszam: OTP BankNyrt. 11784009-15508009-00000000
kepviseli: Piko Andras polgarmester
mint tamogato (a tovabbiakban: „Tamogato” vagy „ Jdzsefvarosi Onkormanyzat”)

masreszrol a

BKK Budapest! Kozlekedesi Kozpont Zartkoruen Miikodd Reszvenytarsasag 
szekhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyen u. 19-21.
cegjegyzekszam: 01-10-046840
adoszam: 23028966-4-44
AFA csoportazonosito szam: 17781372-5-44
Bankszamlaszam: CIB Bank Zrt. 10700024-67032082-51100005
kepviseli: Dioszegi Agnes, vezerigazgatoigazgato-helyettes es Bodor

Adam mobilitasfejlesztesi igazgato egyiittesen
mint tamogatott (a tovabbiakban: „Tamogatott” vagy „BKK Zrt.”)

(Tamogato es Tamogatott a tovabbiakban egyutt a „Felek”, kulon-kiilon a „Fel”) kozott az 
alulirott napon es helyen az alabbi feltetelekkel.

Preambulum

A) A Magyarorszdg helyi onkormdnyzatairdl szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (Motv.) 23. § 
(5) bekezdes 5. pontja szerint Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvaros Onkormanyzatanak 
(a tovabbiakban: „ Jdzsefvarosi Onkormanyzat, Onkormanyzat”) kiemelt feladata - tobbek 
kozott - a helyi telepulesfejlesztes;.

B) Budapest Fovaros Onkormanyzata a Budapest kozlekedesszervezesi feladatainak 
ellatasarol szolo 20/2012. (III. 14.) Fov. Kgy. rendeletben (a tovabbiakban: „Kijelold 
rendelet”), a vasuti kozlekedesrol szolo 2005. evi LXXXVI. torveny, tovabba a kozuti 
kozlekedesrol szolo 1988. evi I. torveny alapjan feladatainak - a Kijelolo rendeletben 
meghatarozott korben es modon torteno - ellatasara a BKK Zrt.-t, mint Kozlekedesszervezot 
jelolte ki. A BKK Zrt. az Onkormanyzat 100 szazalekos tulajdonaban allo, kozfeladat 
ellatasara es kozszolgaltatas biztositasara letrehozott gazdasagi tarsasag.

A BKK Zrt., mint Kozlekedesszervezd feladata a helyi szemelyszallitasi szolgaltatasok 
integralt reszet kepezd kozossegi kerekparos rendszernek a Fovarosi Onkormanyzat 
illetekessegi teriileten torteno letrehozasa es fenntartasa, igenybeveteli felteteleinek es 
dijainak megallapitasa is.
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I. Szerzodes celja

1.1. A MOL Bubi 2.0. kozbringa-szolgaltatas mukodtetese, fejlesztese es hatekonysaganak 
novelese erdekeben a Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo kozteriileteken a jelen 
szerzodes 1. melleklete szerinti helyszineken egy meglevo allomas eszkozcseres 
athelyezesenek es negy uj gyujtdallomas letesitesenek tamogatasa. Tamogato jelen Szerzodes 
alapjan vallalja, hogy e feladatok a megvaldsulasa erdekeben a BKK Zrt. reszere egyszeri, 
fejlesztesi celu, vissza nem teritendo penzbeli tamogatast nyujt.

II. Szerzodes targya

2.1. Felek megallapodnak, hogy Tamogato a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselo-testiiletenek ..... /2O22.(......... ) szamu hatarozata alapjan Tamogatott reszere
egyszeri, fejlesztesi celu, vissza nem teritendo penzbeli tamogatast nyujt az IV. fejezetben 
meghatarozottak szerint, amelyet a Tamogatott a L/l.l. pontban meghatarozott celra fordfthat 
a jelen Szerzodesben reszletezetteknek megfelelden.

2.2. Tamogatott az IV./4.1. pontban meghatarozott tamogatast kizarolag a jelen Szerzodes 1. 
sz. melleklete szerinti helyszineken uj gyujtoallomasok, mikromobilitasi pontok es az ezekhez 
tartozo forgalomtechnika (a tovabbiakban: „Gyujtdallomasok”) letesitesere, kialakitasara es 
a mar meglevo gyujtdallomas athelyezesere fordithatja. A tamogatott feladat a jelen 
Szerzodes alairasanak napjatol szamitott, legfeljebb harom honapon beliil valdsul meg.

III. A Szerzodes idotartama

3.1. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzodes a Felek altali kolcsonos alairas napjan lep 
hatalyba. Amennyiben a Felek nem azonos napon es/vagy helyen irjak ala jelen Szerzodest, 
ugy jelen Szerzodes hatalyba lepesenek napja az az idopont, amikor az utolsokent alairo Fei a 
Szerzodest alairja.

IV. A Tamogatas merteke es teljesitese

4.1. A Tamogato a Tamogatott reszere 5.476.790 Ft (azaz otmillio-negyszazhetvenhatezer- 
hetszazkilencven forint) osszegu tamogatast nyujt, amelyet Tamogatott elfogad, es kizarolag 
az 1. szamu mellekletben rogzitett helyszineken, az 1.1. pontban rogzitett celok 
megvalositasara fordit.

4.2. A Tamogato vallalja, hogy az 4.1. pontban meghatarozott tamogatasi osszeget jelen 
Szerzodes alairasatol szamitott 15 (tizendt) naptari napon beliil atutalja a BKK Zrt. CIB Bank 
Zrt.-nel vezetett 10700024-67032082-51100005 szamu szamlajara.
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V. A Tamogatas felhasznalasa

5.1. Tamogatott vallalja, hogy a jelen Szerzodes alapjan nyujtott tamogatast kizarolag a jelen 
Szerzodes 1.1. pontjaban rogzitett feladatokra es azzal osszefuggd kiadasokra hasznalja fel a 
jelen Szerzodesben foglaltak szerint.

5.2. A tamogatasi igeny jogosultsagat es a tamogatas felhasznalasat a Tamogato, a tamogatas 
felhasznalasanak ellendrzesere jogszabaly altal meghatarozott szervek, a felhasznalas kezdd 
idopontjatol a beszamolo benyujtasara a jelen Szerzodesben rogzitett hataridot kdvetd 5 ev 
eltelteig, barmikor, barhol ellenorizheti.

5.3. A Tamogatott koteles a tamogatas felhasznalasat dokumentald szamlakat, bizonylatokat, 
okiratokat a Tamogato vagy egyeb ellendrzesre jogosult szervek altal ellenbrizheto modon 
kezelni es nyilvantartani, valamint a beszamolo benyujtasara a jelen Szerzodesben rogzitett 
hataridotol kezdodoen a nyolc evig megdrizni. A Tamogatott ezen tul is koteles minden, az 
ellenorzeshez sziikseges felvilagositast es egyeb segitseget megadni.

5.4. Tamogatottnak a 4.2. pont szerint megfizetett tamogatas teljes osszegevel kell 
elszamolnia. Tamogatott kotelezettseget vallal arra, hogy a rendelkezesere bocsatott 
tamogatasi osszeget szamviteli nyilvantartasaiban elkiildnitve tartja nyilvan, a tamogatasi 
dsszegek atutalasat kovetoen azok felhasznalasa kizarolag a jelen Szerzodesben foglalt celok 
ellatasa erdekeben tortenhet, arra is figyelemmel, hogy a tamogatasi dsszegek 
felhasznalasanak mertekerol a Tamogato megkeresesere megbizhato informaciokkal tudjon 
szolgalni.

5.5. Tamogatott az onkormanyzat altal nyujtott tamogatas terhere a ketszazezer forint 
ertekhatart meghalado ertekii aru beszerzesere, vagy szolgaltatas megrendelesere iranyuld 
szerzodest kizarolag irasban kothet. E pont alkalmazasaban irasban kotott szerzodesnek 
mindsul az elkiildott es visszaigazolt megrendeles is. Az irasbeli alak megsertesevel kotott 
szerzodes teljesitese erdekeben tortent kifizetes osszege a tamogatott tevekenyseg koltsegei 
kozott nem vehetd figyelembe.

5.6. Tamogatott a tamogatas osszegenek felhasznalasa soran a Tamogato reszere 
ellenszolgaltatas nyujtasara nem koteles.

5.7. Tamogatott vallalja, hogy a tamogatas biztositekaul legkesobb a jelen Szerzodes 
megkotesevel egyidejuleg a tamogatas osszegere vonatkozo beszedesi megbizas benyujtasara 
felhatalmazo banki felhatalmazd level penzintezet altal zaradekolt hiteles peldanyat atadja az 
Onkormanyzat reszere az alabbiak szerint:

A banki felhatalmazd level a kovetkezo feltetelek egyiittes fennallasa eseten megfelelo:

Tamogatott szamlavezetb bankja altal keriil kiallitasra, 
feltetlenul es azonnal igenybe veheto,
ervenyessege a jelen Szerzodes megkotesetol 2022. szeptember 30. napjaig 

tart.
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A felhatalmazo levelben a Tamogatott fizetesi szamlajara vonatkozoan felhatalmazza a 
Tamogatot, hogy amennyiben visszafizetesi kotelezettseget nem teljesiti, fizetesi szamlajat 
beszedesi megbizassal a jelen szerzodes alapjan kifizetett osszeggel megterhelje. A banki 
felhatalmazo level a jelen megallapodas 3. szamu elvalaszthatatlan mellekletet kepezi.

VI. Elszamolassal kapcsolatos szabalyok

6.1. A Tamogatott a tamogatas felhasznalasarol legkesobb 2022. julius 31-ig koteles irasban 
szakmai zaro beszamolot es penziigyi zaro elszamolast kesziteni es atadni a Tamogato 
szakmailag illetekes szervezeti egysege (Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly) reszere.

6.2. Amennyiben a Tamogatas reszben vagy egeszben nem a meghatarozott celra keriilt 
felhasznalasra, ugy a Tamogato jogosult a Tamogatottat irasban felszolitani az eltero celra 
felhasznalt dsszeg visszafizetesere. Amennyiben a Tamogatott a visszafizetesre vonatkozo 
igenyt nem vitatja, ugy Tamogatott a felszolitas kezhezveteletol szamitott tizendt naptari 
napon beliil koteles a felszolitasban megjelolt osszeget atutalni a Tamogatonak a jelen 
Szerzodesben megadott bankszamlaszamara.

6.3. Tamogatott tudomasul veszi, hogy a Tamogatashoz kapcsolodo iratokat a Tamogatas 
nyujtasat koveto 8 (nyolc) evig meg kell oriznie, es a Tamogato ilyen iranyu felhivasa eseten 
koteles azokat bemutatni.

6.4. Tamogato jogosult az adott elszamolassal erintett tamogatasi dsszeg visszaterittetesere, 
amennyiben Tamogatott a jelen Szerzodes alapjan fennalld barmely elszamolasi 
kotelezettseget a VI./6.1. pontban rogzitett hataridore nem teljesiti. Amennyiben a Tamogatott 
az elszamolasi kotelezettseget nem teljesiti, a Tamogatott koteles a Tamogato irasbeli 
felszolitasara az adott elszamolassal erintett tamogatasi osszeget tizendt naptari napon beliil a 
Tamogato bankszamlajara torteno atutalassal visszafizetni.
A Tamogato reszerol a szakmai beszamolo es penziigyi elszamolas elfogadasara es a teljesites 
igazolasara a polgarmester jogosult.

6.5. A beszamolonak es az elszamolasnak a kovetkezoket kell tartalmaznia:

a) szakmai beszamolo: szakmai ertekeles a tamogatas celjanak megvalosulasarol;

b) penziigyi elszamolas: a felmeriilt kdltsegeknek a felhasznalas jogcime szerinti 
es a tamogatott tevekenyseg idotartamahoz igazodd - a tamogatas celjanak 
megvalosulasahoz kotheto - teteles felsorolasa, a Tamogatott nevere szold szamviteli 
es adohatosagi felhasznalasra alkalmas okiratok (szamlak, szerzodesek, megrendelok, 
stb.), a beruhazas aktivalasat igazolo szamviteli okmanyok, targyi eszkbz kartonok 
hitelesitett masolatanak, a szerzodes 2. mellekletet kepezo Elszamolo lap es kifizetest 
igazolo dokumentumok - bankkivonat, penztarbizonylat - hitelesitett masolatanak 
benyujtasaval. A Tamogatott a felhasznalast dokumentalo eredeti szamlakat, 
bizonylatokat, egyeb okiratokat koteles zaradekolni az alabbiak szerint:
„A szamla/bizonylat a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat fele 
............. Ft (azaz ........................................  forint) osszegben a ...... szamu tamogatasi 
szerzodes kereteben elszamolva.” A zaradeknak tartalmaznia kell tovabba a 
zaradekolas datumat, es a zaradek alairasara felhatalmazott alairasat. Nem 
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magyarorszagi fizetoeszkozben torteno penziigyi elszamolas eseten a szamlaosszesiton 
a szamla targyat magyar nyelven is, tovabba a szamla osszeget a szamla teljesitese 
napjan ervenyes MNB kbzeparfolyaman forintra atszamitva is fel kell tuntetni.

6.6. A Tamogatott a beszamolot es az elszamolast ugy koteles elkesziteni, hogy az alkalmas 
legyen a tamogatas felhasznalasanak reszletes ellenorzesere. A Tamogato a beszamolot es az 
elszamolast a beerkezest kovetoen megvizsgalja, es a beerkezest koveto 60 napon belul dont 
armak elfogadasarol vagy elutasitasardl. A Tamogato donteserol es az esetleg jogosulatlanul 
igenybe vett tamogatas visszafizetesenek kotelezettsegerol a dontestol szamitott 10 napon 
belul irasban ertesiti a Tamogatottat. Ha a Tamogatott a beszamolasra, elszamolasra 
vonatkozd kotelezettseget hataridore nem teljesiti vagy a hataridoben benyujtott beszamolo, 
elszamolas tartalma nem megfelelo vagy nem a jelen szerzodes 2. melleklete szerinti 
Elszamolo lapnak megfeleloen teljesiti, ugy a Tamogato 30 napos hatarido megjeldlesevel 
irasban felszolitja a Tamogatottat a hiany potlasara, melynek beerkezeset kovetoen 30 napon 
belul dont annak elfogadasarol. Felek rogzitik, hogy a hianypotlas elmulasztasa lehetetlenne 
teszi annak megallapitasat, hogy a tamogatast a Tamogatott rendeltetesszeruen hasznalta-e fel. 
A Tamogatott tudomasul veszi, hogy mindaddig, amig a jelen szerzodesben foglaltak szerint, 
teljes koruen el nem szamolt a tamogatas osszegevel, azonos celra ujabb vagy tovabbi 
tamogatasban nem reszesitheto.

6.7. Tamogatott a felhasznalas es az elszamolas hataridejenek modositasara iranyulo kerelmet 
irasban egy alkalommal kezdemenyezheti, melynek benyujtasi hatarideje a felhasznalas 
hataridejenek modositasa eseteben a szerzodes 2.2. pontjaban meghatarozott felhasznalasi 
hatarido. Tamogato a modositast irasban engedelyezheti.

6.8. A Tamogatott koteles a koltsegvetesi tamogatasok lebonyolitasaban reszt vevo es a 
koltsegvetesi tamogatast ellenorzo szervezetekkel egyuttmukodni, az ellenorzest vegzo szerv 
kepviseloit ellenorzesi munkajukban a megfelelo dokumentumok, szamlak, a megvalositast 
igazolo okmanyok, bizonylatok rendelkezesre bocsatasaval, valamint a fizikai teljesites 
vizsgalataban a helyszinen is segiteni.

VIL A Szerzodes megsziinese

7.1. Jelen Megallapodas rendes felmondassal nem sziintetheto meg.

7.2. Amennyiben a Gyujtoallomas iizembe helyezeset megelozoen hatalyba lepo 
jogszabalyvaltozas vagy a Tamogatott tevekenysegevel kapcsolatos egyeb olyan - a jelen 
Szerzodes megkotesekor nem ismert -ok merul fel, amelynek kovetkezteben a jelen 
Szerzodesben foglaltakat a Tamogatott nem tudja teljesiteni, ugy a Felek jogosultak a jelen 
Szerzodestol az egymas fele tett egyoldalu irasbeli nyilatkozatban, azonnali hatallyal elallni. 
Felek rogzitik, hogy kifejezett elallasi ok Tamogatott reszerol, amennyiben a jelen Szerzodes 
szerinti Gyujtdallomasok letesitesehez es uzemeltetesehez sziikseges teriilet ingyenesen nem 
all Tamogatott rendelkezesere a Gyujtdallomasok letesitesenek megkezdeseig. Elallas eseten 
a Tamogatott koteles az 4.1. pontban meghatarozott tamogatasi osszeget az elallasrol szolo 
egyoldalu irasbeli nyilatkozat Tamogato reszere tortent kiktildesetdl szamitott dt naptari 
napon belul a Tamogato reszere visszafizetni.
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7.3. A Tamogato a jelen szerzodestol valo elallasra vagy a szerzodes azonnali hatalyu 
felmondasara jogosult, ha:

a) a Tamogatott jogosulatlanul vette igenybe a tamogatast, vagy
b) a Tamogatott a tamogatasrol szolo dontes tartalmat erdemben befolyasolo valotlan, 

hamis vagy megteveszto adatot szolgaltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett
c) olyan korulmeny meriil fel, vagy jut a Tamogato tudomasara, amely alapjan az 

allamhaztartasi torveny vegrehajtasarol szolo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a tovabbiakban: Avr.) 76. § (1) bekezdeseben foglaltak szerint nem kotheto 
tamogatasi szerzodes, vagy

d) a tamogatott feladat megvalositasa meghiusul, tartos akadalyba iitkozik vagy a jelen 
szerzodesben foglalt utemezeshez kepest jelentos kesedelmet szenved, vagy

e) a Tamogatott neki felrohato okbol megszegi a jelen Szerzodesbol, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabalyokbol eredo kotelezettsegeit, igy kulonosen nem tesz eleget 
ellenorzesturesi kotelezettsegenek (az ellenorzes soran felrohato magatartasaval az 
ellenorzo szerv munkajat ellehetetleniti), es ennek kovetkezteben a tamogatott 
tevekenyseg szabalyszeru megvalositasat nem lehet ellenorizni, vagy

f) a Tamogatott a jelen Szerzodesben meghatarozott vagy a szerzodes megkotesenek 
feltetelekent jogszabaly altal eloirt nyilatkozat barmelyiket visszavonja, vagy

g) a Tamogatott a jelen Szerzodesben meghatarozott (resz)beszamolo, 
(resz)elszamolas benyujtasanak (pot)hataridejet elmulasztotta vagy a 
(resz)beszamolot, elszamolast aimak nem megfelelo teljesitese miatt a Tamogato 
nem fogadta el.

VIII. Kapcsolattartas, ertesitesek

8.1. A Felek a Szerzodesben foglaltak megvalositasa es az eredmenyes egyiittmukodes 
eldsegitese erdekeben kozvetlen kapcsolattartokat jelolnek ki.

BKK reszerol

Nev: Sinko David 
telefon: +36 70 376 3341
e-mail: david.sinko@bkk.hu

Tamogato reszerol

Nev: Gaal Krisztian 
telefon: 06-1-459-2594 
e-mail: gaalk@jozsefvaros.hu

8.2. A kapcsolattarto szemelyek reszere kell irasban megkuldeni valamennyi ertesitest, 
nyilatkozatot, iratot, dokumentumot annak erdekeben, hogy az a Felek kozott kozoltnek 
legyen tekintheto.

IX. Adatvedelem

9.1. A Felek rogzitik es tudomasul veszik, hogy az Europai Parlament es a Tanacs 2018. 
aprilis 27-i (EU) 2016/679. szamu, a termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese 
tekinteteben torteno vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46EK 
iranyelv hatalyon kivul helyezeserol szolo rendeletenek (a tovabbiakban: Rendelet), valamint 
az informacios onrendelkezesi jogrol es az Info tv. rendelkezesei a kapcsolattartoi adatok 
kezelesevel osszefuggesben alkalmazandok, ennek reszletszabalyait a Felek Adatvedelmi 
tajekoztatoi hatarozzak meg.

mailto:david.sinko@bkk.hu
mailto:gaalk@jozsefvaros.hu
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A Szerzodesben nevesitett kapcsolattartok nevet, cimet, e-mail cimet, telefonszamat a Felek 
kizarolag a Szerzodes teljesitesevel osszefuggo kapcsolattartas celjabol, a Szerzodes 
teljesitese vagy megkotesehez sziikseges lepesek megtetele erdekeben kezelik.
A Felek egybehangzoan rogzitik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdes b) pontja alapjan 
kifejezetten jogszerunek tekintik a jelen Szerzodes alapjan a masik fel rendelkezesere 
bocsatott szemelyes adatoknak a masik szerzodo fel altali kezeleset, amely celbol es 
mertekben ez az adatkezeles a jelen szerzodes teljesitesehez a masik felnek sziikseges. A 
Felek kijelentik, hogy a jelen Szerzodesben megadott adatok a valosagnak megfelelnek, 
illetve harmadik szemely szemelyhez fuzodo vagy egyeb jogait, illetve jogszabaly altal vedett 
erdekeit nem sertik.
A kapcsolattartoi adatok egymas reszere valo megadasanak megfeleld jogalapjat a 
kapcsolattartokent megjeldlo Fel es kapcsolattartoja kozotti jogviszonyban az erintett Fel 
koteles biztositani. A Felek jelen Szerzodes alairasaval kijelentik, hogy az adatok atadasara 
megfeleld jogalappal rendelkeznek. Az adatokban torteno valtozasokrol Felek egymast a 
tajekoztatasi kotelezettsegiik kereteben haladektalanul ertesitik.
A kapcsolattarto adatok kezelesehez a Feleknek jogos gazdasagi erdekiik fuzodik, ami abban 
nyilvanul meg, hogy a Szerzodes szerzddesszerii teljesitesenek biztositasahoz 
elengedhetetlen, hogy a Felek egymassal a kapcsolatot tartani tudjak.
A Jozsefvarosi Onkormanyzat kijelenti, hogy a BKK Zrt. honlapjan https://bkk.hu/uzleti- 
ugyfelek/adatkezelesi-tajekoztato/ talalhato a szerzodes alairasakor hatalyos, Adatkezelesi 
Tajekoztatoban foglaltakat megismerte es azt, valamint a jelen Szerzodesben foglaltakat az 
annak megkotese es teljesitese soran eljaro munkavallaloival, illetve az erdek- es 
tevekenysegi koreben azzal kapcsolatban eljaro egyeb szemelyekkel is ismerteti.
A BKK Zrt. kotelezettseget vallal arra, hogy a Jozsefvarosi Onkormanyzat altali szemelyes 
adatkezelesere vonatkozd, https://bkk.hu/uzleti-ugyfelek/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon 
talalhato 5. pontban kifejtettek szerinti informaciok ismertetese es visszaigazolasa 
tekinteteben az ott meghatarozottak szerint jar el.

X. Az iizleti titok vedelme

10.1. Tamogatott tudomasul veszi, hogy Tamogato az Infotv. 26.§ (2) bekezdese alapjan, az 
abban foglalt tartalommal koteles adatot szolgaltatni jelen Szerzodes vonatkozasaban.

XL Vegyes rendelkezesek

11.1. Felek kijelentik, hogy a tamogatasi celok teljesiileset akadalyozo, befolyasolo 
korulmenyekrol, tenyezokrol haladektalanul irasban kotelesek ertesiteni egymast.

11.3. Tamogatott kijelenti, hogy a Szerzodes alairasanak idopontjaban adohatosagnal, 
vamhatosagnal, tarsadalombiztositasi szervnel esedekesse valt, nyilvantartott kbztartozasa 
nines.

11.4. Felek a Szerzodes barmely okbdl torteno megszunese eseten kotelesek egymassal 
elszamolni.

11.5. Felek rogzitik, hogy a Szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari 
Torvenykonyvrdl szdlo 2013. evi V. tbrveny eloirasai az iranyadoak.

https://bkk.hu/uzleti-ugyfelek/adatkezelesi-tajekoztato/
https://bkk.hu/uzleti-ugyfelek/adatkezelesi-tajekoztato/
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11.6. Felek a Szerzodes teljesitese soran egymassal egyuttmukodni, es a kozottiik felmerult 
esetleges vitas kerdeseket bekes uton rendezni kotelesek, s csak ennek hianyban fordulnak a 
Polgari perrendtartasrol szolo 2016. evi CXXX. torveny szerinti altalanos illetekessegu 
birosaghoz.

Jelen Szerzodes negy (4) eredeti peldanyban kesziilt, amelyekbol ketto (2) peldanyt a 
Tamogatott, ketto (2) peldanyt a Tamogato sajat rendelkezesre megtartanak.

Mellekletek: 1. sz. melleklet: Gyujtoallomasok helyszinrajzai
2. sz. melleklet: Elszamolo lap
3. sz. melleklet: Banki felhatalmazo level

Budapest, 2022. Budapest, 2022.

Dioszegi Agnes 
Ugyfelkapcsolati es ertekesitesi 

vezerigazgato-helyettes

Bodor Adam 
Mobilitasfejlesztesi igazgato

BKK Budapest! Kozlekedesi Kozpont 
Zartkoriien Mukodo Reszvenytarsasag

Tamogatott

Piko Andras 
polgarmester

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat

Tamogato

Jogi szempontbol ellenjegyzem: Penziigyileg ellenjegyzem:

Fedezete:

dr. Sajtos Csilla Horich Szilvia

neveben es megbizasabol gazdasagi vezeto

dr. Voros Szilvia

aljegyzo

*





Megrendelo:

BKK Budapest! Kozlekedesi 
Kozpont Zrt.

RAL6018

Targy:

Budapest! kerekparos kozossegi kozlekedesi rendszer 
0823 - Brody Sandor utca - Horanszky utca

Reszmuvelet: Rajzszam: 0823/1

Datum: 2021 oktober

Gyujtoallomas korbefestes
24 cm vastagsagban
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BKK Budapest! Kozlekedesi 
Kozpont Zrt.
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Budapest! kerekparos kbzossegi kozlekedesi rendszer 
0822 - Szigony utca - Prater utca

Festes hossz: 38,6m 
Teriilet: 46,3m2 
Burkolat: aszfalt
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Datum: 2021 oktober

Gyujtoallomas korbefestes
24 cm vastagsagban
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat
Kepviselo-testiiletenek Varosiizemeltetesi Bizottsaga

JEGYZOKONYVI KI VON AT

Kesziilt: A Varosiizemeltetesi Bizottsag 2022. februar 16-an (szerda) 14.00 drai
kezdettel a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as termeben 
megtartott 2. rendes uleserol

Napirend 1.15. pontja: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a 
Budapest VIII. keriilet Mikromobilitasi Pontok letesitesere
Eldterjesztd: Borbas Gabriella — a Keriilelgazdalkoddsi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Varosiizemeltetesi Bizottsaganak 37/2022. (11.16.) szamu hatarozata 

(6 igen, 1 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Javaslat tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas megadasara, a Budapest VIII. keriilet 
Mikromobilitasi Pontok letesitesere

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulasat adja 
a JGK Zrt. (1084 Budapest, Or u. 8.) rcszerc az eldterjesztes 2. sz. mcllckleteben szereplo 57 
helyszinre vonatkozdan.

Feltetelek es kikotesek:

• a tulajdonosi hozzajarulas a fontebb mcghatarozott munkalatokkal erintett teriiletere 
tcrjed ki,

• az epittetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast a 
kozutkezeldi hozzajarulashoz mellekelt adatlap szerinti mellekletek csatolasaval 
eldzetesen meg kcll kemi, es az abban foglaltakat maradektalanul be kell tartani.

Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen, 2022. inarcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol elterni, csak kiilon kerelemre es kulon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologiat, azt, hogy a teli idoszakban nyitott munkagodor, 
vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, sikossag mentesitesere az 
engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.
Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eloirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig crvcnycs.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022. februar 22.



A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly
Varosiizemeltetesi es Zoldprogram Iroda

K.m.f.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos s.k.
Varosiizemeltetesi Bizottsag 

elnoke

Ajegyzokonyvi kivonat hiteles: 
Kiadva: 2022. marcius 25.

Kdnczol David s.k.
Varosiizemeltetesi Bizottsag 

alelndke

QvaMv
Czira Eva Mandula

Jogi es Szervezcsi Ugyosztaly 
Szervezesi Iroda vezetoje

<
5


