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TSsztelt Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dbntes tartalmanak reszletes ismertetese
A Kepviselo-testulet 9/2020. (1.30.) szamu donteseben elfogadta a Jdzsefvarosi klimavedelmi intezkedesi tervet, amely 
levegd. kbrnyezet es tarsadalmi erintettsegu vedelmi intezkedesek reszletes leirasat tartalmazza. A klimavedelmi 
intezkedesi terv 2021. evi feliilvizsgalata soran a Kepviselo-testulet 467/2021 .(VIL 22.) szamu hatarozataban 500.000,- 
Ft fedezetet biztositott a jdzsefvarosi ovodasok es altalanos iskolasok Fuveszkertbe torteno latogatasanak 
tamogatasahoz. A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsdg 59/2021. (IX.20.) szamu hatarozata alapjan 2022. szeptember 
30-an az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem - ELTE Fiivcszkerttel 2022. majus 31-ig szolo egyiittmukodesi 
megallapodas keriilt alairasra (1. sz. melleklet). Az eltelt idbszakban 3 iskolai csoport es 9 ovodai csoport vette igenybe 
a Fuveszkert szolgaltatasat.

A 2022. evi kbltsegvetesrdl szold 6/2022. (11.24.) dnkormanyzati rendelet alapjan tovabbi 500.000,- Ft keriilt biztositasra 
az iskolai es ovodai csoportok fuveszkerti foglalkozasainak tovabbi finanszirozasara, valamint az egyiittmukddes 
bolcsodei csoportokra tortend kiterjesztesenek erdekeben ujabb 500.000,- Ft keriilt elfogadasra. igy osszesen 2022. 
evben az egyiittmukddesi megallapodasban foglaltak fedezetere 1 millid Ft all rendelkezesre.

Az, ELTE Fiiveszkert a foglalkozast alkalmankent a bolcsodei es ovodai csoportok reszere brutto 24.900,- Ft/csoport, 
az iskolai csoportok reszere brutto 41.600,- Ft/csoport terites elleneben biztositja.

Javasolom az egyiittmukodesi megallapodas meghosszabbitasat 2022. december 31-ig, illetve modositasat annak 
erdekeben, bogy a szolgaltatasok kiterjedjenek a bolcsodei csoportokra is.

Az egyiittmukodesi megallapodas modositasokkal egyseges szerkezetu tervezete az eloterjesztes 2. sz. mellekletct 
kepezi. A modositasok vastag, dolt betiivel keriiltek megjelblesre.

IL zk beterjesztes indoka
A bolcsodei, ovodai es altalanos iskolai csoportok fuveszkerti foglalkozasainak erdekeben kotott egyiittmukddesi 
megallapodas idotartamanak 2022. december 31. napjaig torteno meghosszabbi'tasa erdekeben sziikseges, hogy a 
donteshozo a donteset meghozza.

III. A dbntes celja, penzugyi hatasa
A dbntes celja egyiittmukodesi megallapodas idotartamanak meghosszabbi'tasa es modositasa az Eotvos Lorand 
Tudomanyegyetem ELTE Fiiveszkert szervezeti egysegevel bolcsodei, ovodai es altalanos iskolai csoportok reszere 
torteno foglalkozasok megtartasa erdekeben.

Az egyiittmukodesi megallapodas fedezete bruttd 1.000.000,- Ft osszegben a 2022. evi kbltsegvetesrol szold 6/2022. 
(11.24.) sz. dnkormanyzati rendelet 8. melleklet mukodesicelii taniogaidsokeloiranyzaton, a 20402 cimen rendelkezesre



FV. JogszabAiyi kbrnyezet

A Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatar61 sz616 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati 
rendelet 7. szamu melleklete 1.1.1. pontja alapjan a Koltsegvetdsi es Penziigyi Bizottsdg feladat- es hatdskore 
kiilbnbsen barmely onkormanyzati szerzodes megkotese.

A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (tovabbiakban: Motv.) 60. §-a, az 
SZMSZ 30. § (1) bekezdese es a 35. § (2) bekezdese ertelmeben a dontds egyszeru tobbseget igenyel. A Mbtv. 46. § 
(1) bekezdese ds a 60. §-a, valamint az SZMSZ 13. § (2) bekezdese alapjan az eloterjesztest a Bizottsag nyilvanos 
iilesen targyalja.

A fentiek alapjan kdrem az alabbi hatarozati javaslat elfogaddsdt.

Hatarozati javaslat

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Koltsegvetesi es Penziigyi 
bizottsaga ...../2®22. (V. 02.) szamu hatarozata

egyOttmukodesi megallapodas modosftasarol az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem ELTE Fiiveszkerttel

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag

1. Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzata hozzajarul az Eotvos Lorand Tudomanyegyetemmel 
(szdkhely: 1053 Budapest, Egyetem ter 1-3.; adoszam: 15308744-2-41; kepviseli; Dr. Orloci Laszlo igazgato. 
ELTE Fiivdszkert) 2021. szeptember 30. napjan alairt egyiittmukoddsi megallapodas modositasahoz az ELTE 
Fiiveszkertben torteno bolcsodei, 6vodai es altalanos iskolai foglalkozdsok megtartasa erdekeben;

2. az 1. hatarozati pontban foglaltak alapjdn felken a polgarmestert az eloteijesztes 2. szamu mellekletet kepezo 
modositasokkal egyseges szerkezetii egyiittmukodesi megallapodas alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2. pont esetdben: 2022. majus 16.

A dilutes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati Iroda

A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten az eloterjeszto elokeszitojenek javaslata a kozzetetel modjara 
nem indokolt hirdetotablan honlapon; I

Budapest, 2022. Aprilis 26. 0-/!^ L
Dr. Eross Gabor
alpolgarmester

Keszitette: HumAnszolgAltatasi UgyosztAly HumAnkapcsolati Iroda IlP
Lei'rta: rokusfalvy-Bodor Gergely Humankapcsolati Iroda ''
PENZUGYI FEDEZEIET 1GENYEL/NEM IGENYEL, IGAZOLAS:

Jogikontroll: dokA
Ellenorizte:
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DR. VOROS SZILV1A

aljegyzo 4-^
beterjesztesrealkalmas: JOvAhagyta:
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. : EGYLTTMUKODESI MEGALLAPODAS

mely letrejott egyreszrol a
Nev:
Szekhely:
Intezmenyi azonosito:
Adoszam:
Szamiavezeto penzintezet:
Szamlaszam:
Kepviseld neve, beosztasa:
Felelos szervezeti egyseg:
Szekhely:
Kepviseld neve, beosztasa:
a tovabbiakban: ELTE Fuveszkert

Eotvos Lorand Tudomanyegyetem
1053 Budapest, Egyetem ter 1-3. 
F180798 
15308744-2-41 :
Magyar Allamkincstar I—--

j T.xeMrosi Pol&5rmps' "
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10032000-01426201-00000900 
Dr. Borhy Laszlo rektor l“*....
ELTE Fuveszkert
1083 Budapest, Illes utca 25. 
Dr. Orloci Laszlo igazgato
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masreszrol:

Szekhely:
Adoszam:
Torzsszam;
Bankszamlaszam:
Statisztikai szamjel:
Kepviseld neve:
a tovabbiakban: Onkornianyzat

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi
Onkornianyzat
1082 Budapest Baross utca 63-67. 
15735715-2-42 
735715 
11784009-15508009 
15735715-8411-321-01
Pikd Andras, polgarmester 

(a tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott az aluliroti helyen es iddben az alabbi feltetelek mellett.

L ELOZMENYEK, A MEGALLAPODAS TARGYA

1. A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testulete feladat-es 
hataskoret gyakorlo polgarmester 334/2021. (VI.03.) szamu veszelyhelyzeti dontesevel 
elfogadott „J6zsefvAros Klimastrategia”, alapjan a jozsefvarosi ovodakba jard gyennekek es a 
jozsefvarosi Altalanos iskolak tanuloi komyezeti nevelese erdekeben jelen egyuttmiikodesi 
megallapodas kereteben az ELTE Fuveszkert botanikus kerti foglalkozasokat (a tovabbiakban: 
Program) tart a jozsefvarosi ovodai (legfeljebb 20 Ib/csoporl) es iskolai (legfeljebb 20 
fd/csoport) csoportok reszere.

2. A ELTE Fuveszkert tevekenyseget mindenkor a jelen Megallapodas elofrasaira figyelemmcl. 
az iranyado jogszabalyokkal es belsb szabalyokkal osszhangban vegzi. A ELTE Fuveszkert 
ellatja a Programhoz kapcsolodo adminisztrativ feladatokat.

3. Az egyuttmukodes leirasa. rbvid osszefoglalasa: ELTE Fuveszkert a foglalkozasokhoz 
botanikus szakembereket es dolgozbkat (a tovabbiakban egyiittesen: szakdolgozok), valamint 
botanikus eszkozoket biztosit, akik az ELTE Fuveszkert telepheiyen (1083 Budapest, Illes 
utca 25.) mukddnek kbzre a foglalkozasok tartasdban. A Felek rogzitik, hogy a foglalkozasok 
es az adminisztrativ feladatok ellatasahoz sziikseges szakdolgozoi szemelyzetrdl es a 
helyszinrol az ELTE Fuveszkert gondoskodik. Az Onkonnanyzat az ELTE Fuveszkert 
tevekenysegert fcleldsseggcl nem tartozik.

4. A Felek megallapodasa szerint az egyes foglalkozasok iddtartama 50 perc.

Az 50 pcrees foglalkozas 2 modulboi all:
« Tematikus vezetett seta a Fuvcszkcrtben (30 perc)
» Kerteszkedes a FiiFa tankertben (20 perc)
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Szcrzddesszam: 398/202 1.

5. A foglalkozasok idopontjat az Onkormanyzat az ELTE Fuveszkertnek jogosuit jelezni a 
Szerzodes II. 6. pontjaban foglalt hataridd figyelembeveteieveL Felek rdgzitik, bogy 1 adott 
napon ket 2 csoport reszere van lehetoseg a foglalkozasokon valo reszvetelre, egymast k&vetd 
idopontokban, 9.30 es 10.30 orai kezdettel.

II. Felek kotelezettsegei az egyuttmOkodes kereteben

1. Az ELTE Fiiveszkert az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem hatalyos mukodesi engedellyel 
rendeikezo egyetemi oktatasi-kutatasi egysege.

2. Az ELTE Fiiveszkert a Programot a mindenkor hatalyos jogszabalyi elofrasok szerint kdteles 
vegczni.

3. Az ELTE Fiiveszkert biztositja a szakdolgozokat, akik a Program lebonyolitasaert felelnek, es 
akik minden toltlk elvarhatot kotelesek megtenni azert, hogy a Program mindenkor az 
iranyado jogszabalyoknak megfelelden, azokkal dsszhangban miikodjOn. Az ELTE Fiiveszkert 
kdteles a Programhoz sziikseges eszkozoket. vedoeszkozoket es helyisegeket, valamint 
szakdolgozdk segitseget a resztvevok szamara rcndelkezesre bocsatani. a jelen Megallapodas 
teljesiteschez sziikseges korben, a szabad bejarast lehetove tenni.

4. Az ELTE Fiiveszkert lehetoseg szerint a botanikus ken kozelebcn biztositja a csoportok es 
kiseroik reszere a mosdo helyiseg hasznalatat.

5. Az ELTE Fiiveszkert az foglalkozasok helyszinen biztositja a takarftast, gondoskodik a 
foglakozasokhoz hasznalt eszkozok balesetmentes hasznalatarol, a keletkezett hulladekok 
vonatkozo jogszabalyok szerinti gyujteserol es elszallitasarol.

6. Az Onkormanyzat az ELTE Fiiveszkertet a Program adott idopontja elott legalabb 15 nappal 
megelozoen ertesitik a Programma! kapcsolatos sziikseges informaciokrol.

HI. Megallapodas idotartama, MEGSZL'NESE

1. Jelen Megallapodas hatarozott idore szol. 2021. oktober 1. napjatol 2022. majus 31. napjaig 
tart.

2. A Felek azonnali hatallyal, rendkiviili felmondassal sziintethetik meg a megaliapodast, 
amennyiben a masik fel a jelen Megallapodasbol szarmazo lenyeges kbtelezettseget sidyosan 
megszegi es a szerzodesszegest az erre vonatkozo frasbcli felszolitast kovetd 8 napon belul 
sem orvosolja.

IV. D1JAZAS

I. A Felek megallapodnak, hogy a megallapodas hatalya alatt az ELTE Fiiveszkert a foglalkozast 
alkalmankent az dvodai csoportok reszdre brutto 24.900,- Ft/csoport, az iskolai csoportok 
reszere brutto 41.600,- Ft/csoport terites elleneben biztositja.

2. A kifizetes az igenybevett foglalkozasok alapjan tortenik, havi elszamolas kereteben.

3. Az ELTE Fiiveszkert a targyho utolso napjan az Onkormanyzat reszere az igenybevett 
foglalkozasok szamarol kimutatast kiild. egyben mcgkuldi a teljesites alapjaul kiallitott 
szamlat. A teljesitesigazolas alairasara az Onkormanyzat reszerol a kijelolt kapcsoiattarto 
jogosuit, a IV. 4. pontban foglaltak figyelembeveteieveL
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4. A IV. 1. pontban meghatarozott dijat az Onkormanyzal a szabdiyszeruen kiallitott szamla 
elleneben. annak kezhezveteletol szamitott tizenbt (15) napon belli] banki atutalassal koteles 
mcgfizetni.

5, A dijazas fedezete Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzal 2021. evi 
kohsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) sz. dnkormanyzati rendelete 5.1. melleklete szerint a 
20810-04 cimen talalhatd.

V. KapcsolattartAs

1. A Felek a jelen Megallapodasban foglaltak vdgrehajtasa erdekeben kapcsolattartdkent a 
kdvetkezd szemelyeket jelolik meg:

a) Onkormanyzal kapcsolattartoja:

Pokomyi Viktoria irodavezeto, Humankapcsolati Iroda
Tel.: +36/1-459-2588
E-mail: pokornyiv@jozsefvaros.hu

b) ELTE Fuveszkert kapcsolattartoja:

Rabi Eva
Tel.: +36/
E-mail: botanikuskert@yahoo.com

2. A kapcsolattartok feladat- es hataskore nem terjed ki a jelen Megallapodasban rogzitett 
vallalasok modositasara.

VI. Adatkezeles

1. A Felek a Megallapodas teljesitese soran tudomasukra jutott szemelyes adatokat az 
informacios onrendelkezesi jogrol es az informacidszabadsagrdl szolo 2011. evi CX1I torveny, 
az cgeszsegiigyi es a hozzajuk kapcsolodo szemelyes adatok kezeleserol es vcdelmerol szolo 
1997. evi XLVII. torveny, illetve az egeszsegiigyrol szolo 1997. evi CLIV. torveny. valamint 
az Europai Parlament es a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete a termeszetes szemelyeknek a 
szemelyes adatok kezelese tekinteteben tortend vedelmerol es az ilyen adatok szabad 
aramlasarol, valamint a 95/46/EK iranyelv hatalyon kiviil helyezeserol rendelkezesei szerint 
jogosultak kezelni.

VIL BlZTOSiTAS

1. A Felek szavatoljak, hogy megfeleld biztosftassal rendelkeznek, amely alkalmas azon 
kdvctelesek, vagy karteritesi igenyek fedezeserc, amelyekert jelen Megallapodas alapjan 
feleldsdk akar egymas iranyaba, akar harmadik szemelyek fele.

VIII. Vegyes rendelkezesek

1. A jelen megallapodas modositasa, kiegeszitese vagy megvaltoztatasa kizarolag irasban, a 
Felek kozos mcgegyezesevel tortenhet es mindket Fei alairasaval ervenyes.

2. A jelen Megallapodas szerint sziikseges valamennyi nyilatkozatot a Felek Irasban (postal vagy 
elektronikus uton kozolve) kotelesek megtenni. A szerzodesszegessel, illetve a Megallapodas 
megszundsevel kapcsolatos nyilatkozatok kizarolag postai uton kezbesfthetbk. A jelen 

mailto:pokornyiv@jozsefvaros.hu
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Megallapodassal kapcsolatos irasbeli nyilatkozatok akkor is szabalyszeriien kbzdltnek 
tekintendbk. ha a cimzett az atvetelt megtagadta, vagy a kuldemenyt nem vette at. Hyen 
esetben a kezbesites idopontja az atvetel megtagadasanak napja, illetve a kezbesites 
eredmenytelen megkiserleserbl szolo postal jelentes napja.

3. A Felek a jelen Megallapodas letrehozasa es teljesitese kapcsan tudomasukra jutott adatokat 
iizleti titokkent kotelesek kezelni:

3.1. A Felek kbtelezik magukat arra, hogy vedik es brzik a jelen Megallapodas 
teljesitese soran tudomasukra jutott adatokat, informacidkat, dokumentumokat, es 
minden crbfeszitcst megtesznek annak drdekeben, hogy azok megfeleld vddelmdt 
biztositsak. Igy kuldnbsen a Felek gondoskodnak arrol, hogy alkalmazottaik, illetve 
mindazok, akik a jelen Megallapodas teljesitese kapcsan bizalmas adathoz 
hozzaferhetnek, betartsak az adatvedelmi jogszabaiyok elofrasait, illetve, hogy ezen 
adatokhoz csak azok ferhessenek hozza, akik jogosultak azok megismeresere es 
felhasznalasara.

3.2. Amennyiben a Megallapodas teljesitese soran barmelyik fel minositett adatokba 
nyer betekintest, vagy azok birtokaba jut, kbteles az infonnacids bnrendelkezesi 
jogrol es az informacioszabadsdgrbl szolo 2011. evi CXU. torvenyben fbglaltaknak 
megfeleJoen eljami.

3.3. Nem mindsill iizleti titoknak az allami kbitsegvetes felhasznalasaval kapcsolatos 
adat, valamint az az adat, amelynek megismereset vagy nyilvanossagra hozatalat 
kiilon tbrveny kbzerdekbol elrendeli. A nyilvanossagra hozatal azonban nem 
eredmenyczheti az olyan adatokhoz - igy klilbnbsen a technologiai eljarasokra. a 
rnuszaki megoldasokra, a gyartasi folyamatokra, a munkaszervezesi es logisztikai 
modszerekre, tovabba a know~how-ra vonatkozo adatokhoz vAlo hozzaferest, 
amclyek megismerese az iizleti tevdkenyseg vegzese szemporifjabol aranytalan 
serelmet okozna, felteve, hogy ez nem akadalyozza meg a kbzerdekbol nyilvanos 
adat megismeresenek lehetbseget.

3.4. Az Onkormanyzat tudomasul veszi, hogy az Allami Szamvevoszek vizsgalhatja az. 
allamhaztartas alrendszereibol finanszirozott beszerzeseket es az allamhaztarlas 
alrendszereinek vagyonat drintb szerzbdeseket az Egyetemnel, valamint azoknal a 
szerzodo feleknei, akik, illetve amelyek a Megallapodas teljesitesedrt felelosek, 
tovabba a Megallapodas teljesiteseben kbzremukbdb valamennyi gazdalkodo 
szervezetnel.

3.5. Az Onkormanyzat tudomasul veszi, hogy a jelen Megallapodas lenyeges 
tartalmarbi szold tajekoztatast, illetve a nyilvanossagra hozatalt az Egyetem az 
iizleti titokra hivatkozdssal sem tagadhatja meg az informacios bnrendelkezesi 
jogrol es az informacioszabadsagrdl szold 2011. evi CXI1. torveny 26. § (1) 
bekezdeseben, 32. §-ban es 33. § (I) bekezdeseben, valamint 1. melleklete III. 4. 
pontjaban irtak alapjan.

3.6. A Felek feleldsseggel tartoznak minden olyan karert, amely a VIII.3. pontban 
kdrulfrl adalkezelesi, titoktartasi kbtelezettsdglik megszegesebbl szarmazik.

3.7. A Feleket az e pont szerinti titoktartasi kdtelezettsdg a jelen Megallapodas 
megszunesdt kovetoen is terheli.

4. Felek a jelen Megallapodas keretei kbzdtt kotelesek legjobb szakmai tudasuk szerint 
egyiittmukbdni, vallalasaiknak magas szakmai szinvonalon eieget tenni es a Megallapodas 
teljesitese soran a tbrvenyi elbirasokat maradektalanul betartani. Ennek kereteben 
haladektalanul es fblyamatosan lajekoztatjak egymast minden olyan tenyrol es valoszinu 
eshetbsegrbl, amely a Megallapodas teljesitesel befblyasolja, vagy arra hatassal lehet.
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5. Jelen Megallapodasban nem szabalyozolt kerdesckben a szakmai eioirasokat. valamint a 
Polgari Tbrvenykonyv vonatkozd rcndelkezeseit kell alkalmazni.

6. Felck rogzitik. hogy mindent megtesznek a megallapodasban foglaltak maradektalan cs pontos 
teljesitese erdekeben. Az. egyuttmukodes kereteben esetlegesen felmerulb akadalyokat 
cgymast segitve, kozoscn haritjak el a rbsztvevbk erdekinek figyelembevbtelevel. Ennek 
megfelelben a felmerillt vitaik egymas kbzdtt bekes uton tbrtenb rendezesere torekednek 
eisosorban. es csak azok sikertelensege eseten fordulnak a hatalyos magyar polgari eljarasjog 
szabalyai szerinl hataskorrel cs illetekesseggel rendelkezb birbsaghoz.

7. Felck kijelentik az allamhaztartasrol szblo torveny vegrehajtasarbl szblo 368/2011. (XII.31.) 
K.orm. rendelet 50. § (1 a) bekezdesere figyelemmel, hogy atlathatb szervezetek, es az 
allamhaztartasrol szold 2011. evi CXCV. torveny 1 .§ 4. pontjaban es 41. § (6) bekezdeseben 
foglaltakra figyelemmel a nemzeti vagyonrol szblo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1 > 
bekezdese 1. pontjaban foglaltaknak megfclelnek.

Jelen Megallapodast a Felek elolvastak, kbzbsen ertelmeztek, mint akaratukkal mindenben 
megegyezbt jovahagybiag alairtak es magukra nezve kbteiezonek fogadtak el. A jelen 
megallapodas 5 (6t) egymassal mindenben megegyezb credeti pdldanyban keszull, amelybbl 2 
peldany az ELTE Fuveszkertet, 3 pcldany az Onkonnanyzatot illeti. Jelen megallapodast a 
Budapest Fbvaros VIII. Keriilet Jbzsefvarosi Onkormanyzat Kbltsegvetesi cs Penziigyi Bizottsaga 
59/2021. (IX. 20.) szamu hatarozataban hagyta jbva.

Budapest, 2021. szeptember BudapesU2021. szeptemher

dr. Orlbci Laszlb 
igazgato 
ELTE Imveszkert

Penziigyilcg cllcnjegyzem: "'"'fenziigyilegellenjegyzem: L ■

Rozgonyi Miklos 
gazdasagi fbigazgatb
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EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS 
modositasokkal egyseges szerkezetben

az - imtvx
Eloterjesztes melleklete

Szerzodesszam: 398/2021.

a tovabbiakban: ELTE Fiiveszkert

mely letrejott egyreszrol a
Nev:
Szekhely:

Eotvos Lorand Tudomanyegyetem 
1053 Budapest, Egyetem ter 1-3.

Intezmenyi azonosito: FI80798
Adoszam: 15308744-2-41
Szamlavezetd penzintezet: Magyar Allamkincstar
Szamlaszam: 10032000-01426201 -00000000
Kepviseld neve, beosztasa: Dr. Borhy Laszlo rektor
Felclos szervezeti egyseg: ELTE Fuveszkert
Szekhely: 1083 Budapest, Illes utca 25.
Kepviseld neve, beosztasa: Dr. Orl6ci Laszlo igazgato

(a tovabbiakban egyutt: Felek) kdzbtt az alulirott helyen es iddben az alabbi feltdtelek mellett.

masreszrol: Budapest Fovaros VIIL kerulet Jozsefvarosi
Onkormanyzat

Szekhely: 1082 Budapest Baross utca 63-67.
Adoszam: 15735715-2-42
Tbrzsszam: 735715
Bankszamlaszam: 11784009-15508009
Statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01
Kepviseld neve:
a tovabbiakban: Onkormanyzat

Piko Andras, polgarmester

I. ELOZMENYEK, A MEGALLAPODAS TARGYA

1. Az Onkormdnyzat az ELTE Filveszkerttel a jozsefvarosi ovodakba jdro gyermekek es a 
jozsefvarosi altalanos iskolak tanuldi kornyezeti nevelese erdekeben 2021. oktdber 1-tol 
2022. mdjus 31-ig szolo egyuttmiikodesi megdllapodast kbtbtt. Az. Onkormdnyzat Kepviselo- 
testiiletenek Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsdgdnak .../2022. (.....) szamu hatarozata 
alapjdn a Felek az egyuttmiikodesi megallapodas tartahnat modositasokkal egyseges 
szerkezetben az aldbbiak szerint dllapitjdk meg:

2. A Budapest Fovaros VIIL kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete feladat-es 
hataskoret gyakorlo polgarmester 334/2021. (VI. 03.) szamu veszelyhelyzeti dontesevel 
elfogadott „J6zsefvaros Klimastrategia”, alapjan a jdzsefvarosi bblcsodekbe, ovodakba jaro 
gyermekek es a jozsefvarosi altalanos iskolak tanuldi kornyezeti nevelese erdekeben jelen 
egyuttmiikodesi megallapodas kcreteben az ELTE Fuveszkert botanikus kerti foglalkozasokat 
(a tovabbiakban; Program) tart a jozsefvarosi bolcsodei (legfeljebb 20 fo/csoport), ovodai 
(legfcljebb 20 fo/csoport) es iskolai (legfeljebb 20 fo/csoport) csoportok reszere.

3. A ELTE Fuveszkert tevekenyseget mindenkor a jelen Megallapodas eloirasaira figyelemmel. 
az iranyado jogszabalyokkal es belso szabalyokkal osszhangban vegzi. A ELTE Fuveszkert 
ellatja a Programhoz kapcsolodo adminisztrativ feladatokat.

4. Az egytittmukodes leirasa, rovid osszefoglalasa: ELTE Fuveszkert a foglalkozasokhoz 
botanikus szakembereket es dolgozokat (a tovabbiakban egyiittesen: szakdolgozdk), valamint 
botanikus eszkozoket biztosit, akik az ELTE Fuveszkert telephelyen (1083 Budapest, Illes 
utca 25.) miikbdnek kbzre a foglalkozasok tartasaban. A Felek rogzitik, hogy a foglalkozasok
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es az adminisztrativ feladatok ellatasahoz sziikseges szakdolgozoi szemelyzetrbl es a 
helyszinrbl az ELTE Fiiveszkert gondoskodik. Az Onkormanyzat az ELTE Fiiveszkert 
tevekenysegert felelbsseggel nem tartozik.

5. A Felek megallapodasa szerint az egyes foglalkozasok idotartama 50 perc.

Az 50 perces foglalkozas 2 modulbbl all:
• Tematikus vezetett seta a Fiiveszkertben (30 perc),
• Kerteszkedes a FuFa tankertben (20 perc).

6. A foglalkozasok idbpontjat az Onkormanyzat az ELTE Fuveszkertnek jogosult jelezni a 
Szerzbdes II. 6. pontjaban foglalt hatarido figyelembevbtelevel. Felek rogzitik, hogy 1 adott 
napon ket 2 csoport reszere van lehetoseg a foglalkozasokon valb reszvetelre, egymast koveto 
idbpontokban, 9.30 es 10.30 orai kezdettel.

II. Felek kotelezettsegei az egyuttmukodes kereteben

1. Az ELTE Fiiveszkert az Eotvos Lordnd Tudomanyegyetem hatalyos mukodesi engedellyel 
rendelkezb egyetemi oktatasi-kutatasi egysege.

2. Az ELTE Fiiveszkert a Programot a mindenkor hatalyos jogszabalyi elbirasok szerint koteles 
vhgezni.

3. Az ELTE Fiiveszkert biztositja a szakdolgozbkat, akik a Program lebonyolitasaert felelnek, es 
akik minden tbliik elvarhatbt kbtelesek megtenni azert, hogy a Program mindenkor az 
iranyado jogszabalyoknak megfeieloen, azokkal bsszhangban mukodjbn. Az ELTE Fiiveszkert 
koteles a Programhoz sziikseges eszkbzbket, vedbeszkozoket es helyisegeket, valamint 
szakdolgozok segitseget a resztvevbk szamara rendelkezesre bocsatani, a jelen Megallapodas 
teljesitesehez sziikseges kdrben, a szabad bejarast lehetove tenni.

4. Az ELTE Fiiveszkert lehetoseg szerint a botanikus kert kbzeleben biztositja a csoportok es 
kiserbik reszere a mosdo helyiseg hasznalatat.

5. Az ELTE Fiiveszkert az foglalkozasok helyszinen biztositja a takaritast, gondoskodik a 
foglakozasokhoz hasznalt eszkbzbk balesetmentes haszaialatarbl, a keletkezett hulladekok 
vonatkozb jogszabalyok szerinti gyiijteserbl es elszallitasarbl.

6. Az Onkormanyzat az ELTE Fiiveszkertet a Program adott idbpontja elbtt legalabb 15 nappal 
megelbzben ertesitik a Programmal kapcsolatos sziikseges informaciokrol.

III. Megallapodas idotartama, megszOnese

1. Jelen Megallapodas hatarozott idbre szbl, 2021. oktbber 1. napjatbl 2022. december 31. 
napjaig tart.

2. A Felek azonnali hatallyal, rendkivuli felmondassal sziintethetik meg a megallapodast, 
amennyiben a masik fel a jelen Megdllapodasbol szarmazb lenyeges kbtelezettscget siilyosan 
megszegi es a szerzbdhsszegest az erre vonatkozb irasbeli felszolitast kbvetb 8 napon beliil 
sem orvosolja.

IV. DIjazas

1. A Felek megallapodnak, hogy a megallapodas hatalya alatt az ELTE Fiiveszkert a foglalkozast 
alkalmankent a bdlcsodei es ovodai csoportok reszere bruttb 24.900,- Ft/csoport, az iskolai 
csoportok reszere bruttb 41.600,- Ft/csoport terites elleneben biztositja.
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2. A kifizetes az igenybevett foglalkozasok alapjan tortenik, havi elszamolds kereteben.

3. Az ELTE Fiiveszkert a targyho utolso napjan az Onkormanyzat reszere az igenybevett 
foglalkozasok szamarol kimutatast kiild, egyben megkiildi a teljesites alapjaul kiallitott 
szamlat. A teljesitesigazolas alairasara az Onkormanyzat reszerbl a kijelolt kapcsolattarto 
jogosult, a IV. 4. pontban foglaltak figyelembevetelevel.

4. A IV. 1. pontban meghatarozott dijat az Onkormanyzat a szabalyszeruen kiallitott szamla 
elleneben. annak kdzhezveteletdl szamitott tizenot (15) napon beliil banki atutalassal kbteles 
megfizetni.

5. A dljazas fedezete Budapest Fovaros VIII. kertilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 2021. evi 
koltsegvetesrol szolo 5/2021. (II. 25.) sz. onkormanyzati rendelete 5.1. melleklete szerint a 
20810-04 cimen, valamint a 6/2022. (IL 24.) sz. onkormanyzati rendeletben a 20402 cimen 
taldlhato.

V. Kapcsoiattartas

1. A Felek a jelen Megallapodasban foglaltak vegrehajtasa erdekebcn kapcsolattartokent a 
kovetkezo szemelyeket jelolik meg:

a) Onkormanyzat kapcsolattartoja:

Pokomyi Viktoria irodavezeto, Humankapcsolati Iroda
Tel.: +36/1-459-2588
E-mail: pokomyiv@jozsefvaros.hu

b) ELTE Fiiveszkert kapcsolattartoja:

Rabi Eva
Tel.: +36/
E-mail: botanikuskert@yahoo.com

2. A kapcsolattartok feladat- es hataskore nem terjed ki a jelen Megallapodasban rogzitett 
vallalasok modosltasdra.

VI. Adatkezeles

I. A Felek a Megallapodas teljesitese soran tudomasukra jutott szemelyes adatokat az 
infonnacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagr61 szolo 2011. evi C.XII torveny, 
az egeszsegiigyi es a hozzajuk kapcsolodo szemelyes adatok kezeleserol 6s vedelmerol szolo 
1997. evi XLVII. torveny, illetve az egeszsegtigyrol szolo 1997. evi CLIV. torveny, valamint 
az Europai Parlament es a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete a termeszetes szemelyeknek a 
szemelyes adatok kezelese tekinteteben torteno vedelmerol es az ilyen adatok szabad 
aramlasarol, valamint a 95/46/EK iranyelv hatalyon kiviil helyezeserol rendelkezesei szerint 
jogosultak kezelni.

VIL Biztositas

1. A Felek szavatoljak, hogy megfeleld biztositassal rendelkeznek, amely alkalmas azon 
kovetelesek, vagy karteritesi igenyek fedezesere, amelyekert jelen Megallapodas alapjan 
feleldsok akar egymas iranyaba, akar harmadik szemelyek fele.

mailto:pokomyiv@jozsefvaros.hu
mailto:botanikuskert@yahoo.com
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VIII. VEGYES RENDELKEZlfcSEK

1. A jelen megallapodas modositasa, kiegeszitese vagy megvaltoztatasa kizarolag irasban, a 
Felek kozos megegyezesevel tbrtenhet es mindket Fei alairasaval ervenyes.

2. A jelen Megallapodas szerint szukseges valamennyi nyilatkozatot a Felek irasban (postal vagy 
elektronikus iiton kbzolve) kbtelesek megtenni. A szerzbdesszegessel, illetve a Megallapodas 
megszunesevel kapcsolatos nyilatkozatok kizardlag postal uton kezbesithetok. A jelen 
Megallapodassal kapcsolatos irasbeli nyilatkozatok akkor is szabalyszeruen kbzbltnek 
tckintendbk, ha a cimzett az atvetelt megtagadta, vagy a kuklemenyt nem vette at. Ilyen 
esetben a kezbesites idopontja az atvdtel megtagadasanak napja, illetve a kezbesites 
eredmenytelen megkiserleserbl szolb postai jelentes napja.

3. A Felek a jelen Megallapodas letrehozasa es teljesitese kapcsan tudomasukra jutott adatokat 
iizleti titokkbnt kbtelesek kezelni:

3.1. A Felek kbtelezik magukat arra, hogy vedik es brzik a jelen Megallapodas 
teljesitese soran tudomasukra jutott adatokat, informacibkat, dokumentumokat, es 
minden erdfeszitest megtesznek annak erdekeben, hogy azok mcgfelclb vedelmet 
biztositsak. fgy kiilonbsen a Felek gondoskodnak arrol, hogy alkalmazottaik, illetve 
mindazok, akik a jelen Megallapodas teljesitese kapcsan bizalmas adathoz 
hozzaferhetnek, betartsak az adatvedelmi jogszabalyok eloirasait, illetve, hogy ezen 
adatokhoz csak azok ferhessenek hozza, akik jogosultak azok megismeresere es 
felhasznalasara.

3.2. Amennyiben a Megallapodas teljesitese soran barmelyik fol mindsitett adatokba 
nyer betekintest, vagy azok birtokaba jut, kbteles az informacids onrendelkezesi 
jogrol es az informacioszabadsagrol szdlo 2011. evi CXII. torvenyben foglaltaknak 
megfeleloen eljami.

3.3. Nem minbsul iizleti titoknak az allami koltsegvetes felhasznalasaval kapcsolatos 
adat, valamint az az adat, amelynek megismereset vagy nyilvanossagra hozatalat 
kiilon tbrveny kozerdekbol elrendeli. A nyilvanossagra hozatal azonban nem 
eredmenyezheti az olyan adatokhoz - igy kulbndsen a technologiai eljarasokra, a 
muszaki mcgoldasokra, a gyartasi folyamatokra. a munkaszervezesi es logisztikai 
modszerekre, tovabba a know-how-ra vonatkozo adatokhoz - valo hozzaforest, 
amelyek megismerese az iizleti tevekenyseg vegzese szempontjabol aranytalan 
serelmet okozna, felteve, hogy ez nem akadalyozza meg a kozerdekbol nyilvanos 
adat megismeresenek lehetbseget.

3.4. Az Onkormanyzat tudomasul veszi, hogy az Allami Szamvevdszek vizsgalhatja az 
allamhaztartas alrendszereibol finanszirozott beszerzeseket es az allamhaztartas 
alrendszereinek vagyonat erinto szerzodeseket az Egyetemnel, valamint azoknal a 
szerzodo feleknel, akik, illetve amelyek a Megallapodas teljesiteseert feleldsek, 
tovabba a Megallapodas teljesiteseben kbzremukbdb valamennyi gazdalkodo 
szervezetnel.

3.5. Az dnkormanyzat tudomasul veszi, hogy a jelen Megallapodas lenyeges 
tartalmarol szblb tajekoztatdst, illetve a nyilvanossagra hozatalt az Egyetem az 
iizleti titokra hivatkozassal sem tagadhatja meg az informacios bnrendelkezesi 
jogrol es az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII. tbrveny 26. § (1) 
bekezdeseben, 32. §-ban es 33. § (1) bekezdeseben, valamint 1. melleklete III. 4. 
pontjaban irtak alapjan.

3.6. A Felek felelbsseggel tartoznak minden olyan karert, amely a VIII.3. pontban 
koriilirt adatkezelesi, titoktartasi kbtelezettseguk megszegesebbl szarmazik.
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3.7. A Feleket az e pent szerinti titoktartasi kotelezettseg a jelen Megallapodas 

megszuneset kovetoen is terheli.

4. Fclek a jelen Megallapodas kcretci kozott kotelesek legjobb szakmai tudasuk szerint 
egyuttmukbdni, vdllalasaiknak magas szakmai szinvonalon eleget tenni es a Megallapodas 
teljesitese soran a torvenyi eldirasokat maradektalanul betartani. Ennek kereteben 
haladektalanul es folyamatosan tajekoztatjak egymast minden olyan tenyrol es valdszinu 
eshetosegrol, amely a Megallapodas teljesiteset befolyasolja, vagy arra hatassal lehet.

5. Jelen Megallapodasban nem szabalyozott kerdesekben a szakmai eldirasokat, valamint a 
Polgari 1 orvenykonyv vonatkozo rendelkezeseit kell alkalmazni.

6. Felek rogzitik, hogy mindent megtesznek a megallapodasban foglaltak maradektalan es pontos 
teljesitese erdekeben. Az egyuttmukodes kereteben esetlegesen felmertild akadalyokat 
egymast segitve, kozosen haritjak el a resztvevok erdekinek figyelembevetelevel. Ennek 
megfelelden a felmertilt vitaik egymas kozott bekes uton torteno rendezesere torekednek 
elsosorban, es csak azok sikertelensege eseten fordulnak a hatalyos magyar polgari eljarasjog 
szabalyai szerint hataskbnel es illetekesseggel rendelkezd birosaghoz.

7. Felek kijelentik az allamhaztartasrdl szold torveny vegrehajtasardl szolo 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet 50. § (1 a) bekezdesere figyelemmel, hogy atlathatd szervezetek, es az 
allamhaztartasrdl szold 2011. evi CXCV. torveny I.§ 4. pontjaban es 41. § (6) bekezdeseben 
foglaltakra figyelemmel a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) 
bckezdcsc 1. pontjaban foglaltaknak megfelelnek.

Jelen Megallapodast a Felek elolvastak, kozosen ertelmeztek, mint akaratukkal mindenben 
megegyezdt jovahagyolag alairtak es magukra nezve kdtelezonek fogadtak el. A jelen 
megallapodas 5 (ot) egymassal mindenben megegyezd eredeti peldanyban keszult, amelybol 2 
peldany az ELTE Fuveszkertet, 3 peldany az Onkormanyzatot illeti. Jelen megallapodast a 
Budapest Fovaros VIII. Keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Kdltsegvetesi 
es Penziigyi Bizottsaga 59/2021. (IX. 20.) szamu, valamint .../2022. (...... .) szdmu hatarozatdban 
hagyta jova.

Budapest, 2022..................... Budapest, 2022...................

dr. Orioci Laszlo 
igazgatd 
ELTE Fiiveszkert

Penziigyilcg cllenjegyzem:

Rozgonyi Miklos 
gazdasagi foigazgato

Piko Andras 
polgarmester 
Budapest Fdvaros VIII. keriilet 
Jdzsefvarosi Onkormanyzat

Pdnzugyilcg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 
gazdasagi vezeto

Jogilag ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd


