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Váľosgazdá|kodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

Határ ozati j av as|at a bizottséĘ számár a:

Budapest Józsefváľosi onkoľm ányzat
Képvĺselő-testĺilete számár a

Tisztelt Képviselő.testület!
Magyaľország Budapest centrikussága a gazdasági életben rendkívül jelentős, a vállalkozások
jellemzően a fővárosban _ azon beltil is kiemelten a belső kerületekbe - koncentľálódnak.
Ennek következtében a magyaľ kamarai rendszerbe kiemelt helyet foglal el a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamaru. AKamaraa lokális piaci együthniĺködés megteľemtésével segíti
a kis- és középvállalkozások gazdaságos miĺködését, pozitív hatást gyakorolva ezze| a he|yi
gazdasági é l et alaku lására.

A Budapesti Keľeskedelmi és Iparkamarának elsődleges feladata a gazdaságfejlesztés és az
általános gazdasági érdekképviselet. A Kamara ezéľt sziikségesnek tartja, hogy minél
szélesebb könĺ véleménynyilvánítási lehetóséget kapjon a gazdasáryijogalkotásban) az ipari és
kereskedelmi szękÍoľt érintő lokális döntésekben, hogy ezá|ta| is együttmiĺködhessen a helyi
gazdasáę fejlődésének erősítésében, valamint a főváros és a kerĺiletek ipar- és
kereskedelempolitikájának alakításában.

A fent leíľtakat elősegítendő, Önkormányzafunk felé megkeľeséssel élt a BKIK VIII. kerĹileti
Tagszervezetének elnöke, miszeľint az onkoľményzat és a Tagcsoport köziitt létĘövő
szorosabb eryiittmiikiidést kezdem ényezi.
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Az egyiittműködési megállapodás célja lenne a Józsefuáros illetékességi teriiletén lévő
kamarai tagvállalkozások műkiidési feltételeinek javítása, az induló vállalkozások
mentorálásą valamint a Kamara áital e||źltandó kiizfeladatok minél szélesebb köľben és

magasabb színvonalon töľténő megvalósításának elősegítése.

Azegyuttműkiidés során a hangsúly a kiilcsönös párbeszédľe helyeződne, aszakmai kapcsolat
két fő színteľe aközszo|gélltatások fejlesztésében és ellátásában való szerepvállalás, valamint
a helyi gazdasáryi élet szereplőit éľintő döntésekben való véleménynyilvánítás lenne. A
Tagcsopoľt a helyi, kamarai nyilvántartĺásba bejegyzett gazdźikodő szervezetek részére

térítésmęntęsen kamarai alapszcl|gáltatásokat hizĺosítaną úgymint a pénzigyi, gazdasőEi,
hitelfelvételt érintő kérdésekben tiiľténő tanácsadás, pő|yźnatfigyelés, és egyéb vállalkozást
úímogató szolgáltatás. A BKIK helyi Tagszervezete elősegítené a kerĹileti gazdálkodó

szervezetek részérę a kamarai nyi|vántartásba vételt éľvényesítené a fogyasztóvédelem és a
tisztességes piaci magataľtás követelményeit, fellépne a rendelkezésére álló eszköziikkel az
illegális kereskedelmĹés ipari tevékenységek ellen.

Összességében elmondható, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaľával való
eryiittmiĺkiidés _ mely pénziigyi fedezetet nem igényel _ váthatőan a lokális gazdaság

fejlődésénok elősegítését és a helyi vállalkozások általános érdekeinek magasabb szintÍĺ
képviseletét eľedményezÁeti, valamint szoľosan illeszkedhet a hamarosan áiadäsra keriilő,
Horánszky utca 13. sz. a|atti inkubációs központ tevékenységéhez.

A képviselő-testiilet hatásköľe azotv.2. $ (2) bekezdésében foglaltakon alapul.

Kérem a tisztelt Képviselő.testiilete| hogy a fentięk értelmében az a|áhbihatarozatiiavaslatot
szíveskedjen elfogadni !

Határozatijavaslat

A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy

1. kamaľai tagvállalkozások miĺködési feltételeinek javitása, valamint új vállalkozások
alapítĺásának elősegítése, továbbá a Kamara áita| e||éltandó közfeladatok megvalósítása
érdekében együttmiĺködési megállapodást köt a Budapesti Kereskedelmi és lparkamaráva|, az
előterjeszés mellékletét képezó megállapodás szeľinti taľtlalommal.

2. felkéri a polgáľmestert az l. pont szerinti ,,Egyiittmiĺktidési Megállapodás,, a|őírősára.

Felelős: polgáľmester
Határidő: azonna|

A diintés végľehajtásáúvégző szeľvezetĺ erység: JegyzőiKabinet Jogi csoport

Budapest, 2012. jttlius 2.

Törvényességi ellenőrzés:
RÍmán Edina

jegzől
nevében, és megbízásápó|:/ - ĺz// /,/,/ ,/fu, /t7ź+/.

Dr. Mészár Eľika

M
a|jegyző



E cyÜľľuuronÉsr ľĺn cÁr,r,ĺ.ponÁs
mely létrejött egyľészrő| a

BUDAPEST FovÁnos VIII. KERtILET JTzsnľvÁnosr om<onn,ĺ.,łNYzAT
(1082 Budapest, Baross u. 63-67., adőszátm: 157357|5-2-42, tőrzsszőm:7357|5, statisztikai

széłm: |5735715-84II-32l-0l, bankszám|aszálm: 14100309-10213949-01000006, képviseli:
dr. Kocsis Máté polgáľmester)

a továbbiakban : on ko ľm ánvzat

másrészról a
BUDAPESTI KERESKEDELľĺ És IPARKAMARÁ

(l016 Budapest, Kľisztina krt.99., adőszám.. 180676666-2-4I, nyi|vántaľtásbavételi szám:
7 .Pk.6I.484/ |994,képviseli: Szatmĺíry Kľistóf elnök)

a továbbiakban: Kamara
a továbbiakban egytitt: Szerződő Fe|ek,

az egyiittműködési megállapodással érintett: Budapesti Kereskedelmi és lparkamara VIII.
Keľületi Tagszervezete ( 1016 Budapest Krisztina krt. 99., képviseli Bonyhády Elek
tagcsoport elntik).

Szerződő Felek a gazdasáąi kamarákról szólló 1999. évi C)oil. törvényben, valamint a helyi
tinkoľmányzatokľól szóló 1990. évi LXV. Ttiľvényben meghatĺírozott feladataik e||áltása,
valamint a BKIK VIII. kerületi Tagszervezetének segítése éľdekében indokoltnak |átják
paľtneri viszonyukat egyiithnĺĺködési megállapodásban szabil|yozni a Budapest Főváros VIII.
keľületi Önkormányzat illetékességi terĹiletén lévő kamaľai tagvái|a|kozások mĺiködési
feltételeinek javitása" valamint t$ vő||a|kozások alapítĺĺsának elősegítése, továbbá a Kamara
által el látandó közfeladatok megvalósítása éľdekében.

I. Az ncyÜTTMťIKÖDÉs cÉIJAI

A kamaľai nyilvántaľtłísba bejegyzett józsefuáľosi gazdálkodó szervezet ľészére
kötelezően nyujtandó téľítésmentes kamarai alapszolgáltatĺísok biĺosíüísa a következők
szerint:
a) tanácsadäs gazdasági, péluljgyi, adőzási, hitelhez jutĺsi kérdésekben,
b) iizleti paľtneľkeľesés,
c) pźiyazatťlgye|és.
A kerĹileti vállalkozások versenyképességének erősítéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez
sziikséges pá|yazati fonások minél szélesebb könĺ eléľése és hatékony felhasználása, a
vállalkozások létrejöttét és miĺködését segítő infoľmáció csere a Kamaľa és az
onkoľmányzat között, munkahely teľemtés érdekében köziis tevékenység kia|akitása,
fo lyam ato s fenntaľtiĺsa;
Agazdálkodószervezetekkamarainyi|véntartásbavétele;
Fogyasztóvédelem, a tisztességes piaci magataľkís érvényesítése;
Egyiittmiĺktidés a kerület gazdasági fejlődésének eľősítésében, ipaľ- és
keľeskede lempolitikáj ának alakításában;
Kiilcsönös véleménynyilvánítási és Józsefuáros gazdasági szeľeplőit nagy körben éľintő'
hosszabb időtartamú szakmai előkészítést igénylő gazdaséryi döntések esetén egyeztetési
lehetőség biztosítĺásą mind a gazdasági vonatkozású helyi jogalkotás, mind a gazdasźę
általános érdekeinek érvényesítését szolgáló köztestiileti feladatok gyakorlása
tekintetében;
Az iiz|eti forgalom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének fokozása
érdekében, a rendelkezésľe álló eszközökkel fellépnek a ,,fekete gazdaséĺg,,, kiiltĺnös
tekintettel az illegális kereskedelmĹ, valamint ipaľi tevékenység ellen.
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II. FBlBx vÁĺ,lłĺÁsa,l

^.) 
Az Onkoľmányzat afenti célok elérese érdekében vállalja, hogy

. a gazdasági kamaľákľól szóló |999. évicxXl. törvény 37. s. (4) bekezdese a|apjánkikéri
a Kamaľa véleményét legkésőbb a nyilvános gazdasági előterjesztésęk Önkoľmátnyzat
honlapján ttiľténő kőzzététe|é kiivetően, de a képviselő-testület elé történő beterjesĺése
előtt;

o a keľiileti vái|a|kozálsokat éľintő hatályos önkoľmányzati rendeleteket"határozatokat igény
szerint Kamaľa részére elektronikusan átadj a;

o a Polgármesteri Hivatala ritján kifiiggeszti a Kamaľa tájékoztató anyagait;
. kéthavonta az önkoľmányzat lapjában ingyenes lehetőséget biztosít a Tagcsopoľt

közleményeinek megj elentetéséľe ;
o elősegíti a Tagcsoport által gazdasági témakörben kezdeményezettés szewezett, a külső

látogatók számálra ingyenesen elérhető konferenciák és előadások népszenĺsítését az
onkormányzat honlapján keresztiil;

o havi 1 alkalommal biztosítja a helyszínt a Kamaľa keľületi Tagcsopoľtja részére a
tanác skozásot valam int a v áú|a|kazői konfeľenc i ák rendezé s éhęz..

B.) A Kamaľa a fenticélok elérése érdekében vállalją hogy

. az Onkoľmányzat szálmára _ tanácskozási joggal _ ľészvételi lehetőséget biztosít a
kamarai munkabizottságokban és ľendezvényeken, valamint a Tagcsoport iilésén;

o kö,zremiĺködik az Onkoľmányzat gazdasági vonatkozású döntéseinek ismeľtetésében,
gazdaságpolitikáj ának propagálásában;

. a gazdasěęi tárgy6 előterjesaések Kormányhoz történő beterjesztés előtti
véleményezéséről, ilyen előterjeszések készítéséľe és benyujtásáľa irányuló
kezdeményezésrőltájékoztatjaazOnkormányzatot;

o lehetőséget biztosít a rendelkezéséľe álló médiumok felhasználására.

1. A kamarai nyilvántartásba bejegyzett. gazdéikodő szervezet részére kötelezően
nyujtandó térítésmentes kamarai alapszolgáltatásokat biztosítja:

a.) a gazdálkodó szervezetekkamarai nyilvántaľtásba vétele;
b.) foryasztóvédelem' a tisztességes piaci magatartás érvényesítése érdekében a

Kamaľa mellett működő szervezetek igénybevétele;
c.) a gazdasőgi életben felmertilő jogviták gyoľs és hatékony rendezése érdekében a

Kamaľa gazdasági mediációs, valamint váiasztottbírixőgi e|jźrátsairól tájékoztatás
nyujtásą azok igénybevételét elősegíti;

d.) a ktizbeszerzési eljáľások esetében a Kamaľa jogszabályban írt kiizľeműködési
lehetőségérő| tájékonaúts nyújtása, annak igénybevételének elősegítése;

e.) a Kamaľa által szeľvezett oktatási lehetőségekről tájékoztatźs nytljtźtsą annak
igénybevételének elősegítése.

2. Rendszeľesen a keriileti kamarai tagváł||a|kozások, regisztréůtvźú|a|kozások részére
tétjékoztatőrendezvényeketszervezazOnkorményzattalközö'sen.



III. MncÁlr.aľooÁs rĺ,łrÁlya.

Szerződő Felek jelen Eryüttmíĺködésĺ Megállapodást hatáľozat|an időľe ktitik
Bármelyik Szerzodő fél jelen megállapodást 30 napos felmondási hatĺíridővel, indokolás
nélkiil,amásikfé|hezintézettínísbelinyi|atkozatáxalfelmondhatja.
A megállapodás kizáró|agaSzerződő Fę|ek kiizös akaratáxa|, ínásban módosítható.

IV. ZÁnl RENDELKEzÉsnx, KAPcSoLATTARTÁSRA KIJELoLT szrľĺÉr,yBr

Minden olyan kérdésben, amely jelen megállapodásból eredő báľmilyen pénzügyi
kötelezettség vállalását teszi szükségessé, azegyúttmuködő felek kiiltin szeľződést kiitnek.
A Szerződő Felek részérő| a megállapodásban foglaltak megvalósítiísa során a
kapcsolattaľtĺásľa kij eliilt személyek:
o a Kamara ľészéľől: a VIII. kerĹileti Tagszewezet elniike, alelnöke,

Péĺ:z:iigyi kiitelezettségvállalás esetén a BKIK főtitkára.
. az Onkoľmán yzat részérol : Polgármesteri Kabine tv ezeto.

Jelen megállapodás késziilt 6 egymással szó szeľint mindenben megegyezo példányban,
melyet a Szerződő Felek képviselői - tartalĺnának- elolvasása után - jóváhagyő|ag aláíľásukkal
látják el.

Budapest, 20|2. .......... hó ......... nap.

Budapesti Keľeskede|mĺ és Ipaľkamara
Szatmáry Kľistóf elnłik

az együttműködési megállapodlással érintett
Budapesti Keľeskede|mi és Ipaľkamaľa VIII. Keľületi Tagszeľvezete

képvise|i Bonyhády E|ek tagcsopoľt e|niik

pénzügyileg ellenj egyzem :

Páris Gyuláné
péluiigy i iigyo sztályvezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyzo

Budapest VIII. Kerĺi|et önkoľmányzata
Dľ. Kocsis Máté po|gáľmester




