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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő-testĺilet e számára

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

1. Kor,rsÉcvnľÉs ľĺouosÍľÁs,ł rozroc L^LKozT AToTT rÁľĺoc.łrÁs
unnľÉxÉľnx vÁr,ľozÁsa ľrrłrľ

A Kft éves tizleti teľve taľtalmazza a kozfog|alkoztatásban fog|a|końatott munkavállalók
|étszźmźtt, valamint a bér és jĺíľulék terheit. Az ilz|ęti tew készítésekor, még azzal az
összeggel kalkuláltunk, mely akozfogla|kodatásban résztvevők béľ és járulék terheit 95 %-
ban támo g atott fo gl alkoztatői ho zzáj áru|ás s al e gé s zítette ki.
Azonbaĺ a Budapest Főváros Kormányhivata|a VIII. keľĹileti Munkaügyi Kirendeltsége
hatósági szerzóđése megérkezett április hónapban, amiben már csak 80 %-os támogatást
fuźnyoztake|ő.
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Előteľjesztő: Becskei-Kovács Baľbara

A képviselő-testtileti ülés időpontja:2013. május 08. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefváľosi Ktizösségi lďLź.zak Nonprofit Kft.vel kapcsolatos
tulaj do nosi dtintés ek m eghozata|ár a

A napiľendet lyl|tlzart ülésen kell tfugyalni, a döntés elfogadásiíhoz minősített
szav azattobb s é g sztiksé ge s.

ElorÉszÍro szBRvpzprl BcysÉc (NÉv, szIcNó): JozsppvÁnosl rozÖssÉcl HÁzłrcNKFT.

KÉszÍľerre (ÜcvrNrÉzo Nľvr) : BECSKEI-KovÁcs BARBARA
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság véIeményezi u
Humánszolgáltatási Blzottságvé|eményezi x

Hatát o zati j av as|at a btzottság számár a..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tattsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnekaze|őterjesztésmegtárgya|ásźtt.



A me gválto zott szélmok,.

A 2013 évi költségvetés elfogadása a|apjźn a JKH NKft támogatási szerzódés szeľinti
keretszélma 311 832 733 Ft volt. A Közfoglalkoztatott artlĺyszttmok módosításának
következtében 1 430 793 Ft-os hiĺány keletkezik. Ezért kéťiik a Tisztęlt Képviselő Testiilet
ho zzźĺj arulás át a kĺi ltsé gveté s mó do sításáh o z a feĺtí keretö s sze g ge l.

2. Aĺ,ąpÍro oKIRAT MoDosÍrÁsA

Budapest VIII. keľület Józsefuaľos onkoľmźnyzata a Gazdasági tarsaságokĺól szóló 2006. évi
IV. törvény (Gt.), a Magyarország he|yi önkormanyzatairő| sző|ő 2011. évi CLXxXx.
tcirvény 107. $-a, valamint a hatályos Áht. vonatkozó rendelkezései a|apjan - figyelemmel a

Képviselő testület 323120|1. (vII. 21.) 1-es számíhatározatában foglaltakĺa_ egyszemélyes
kiemeIten kozhasznű táľsaságot hozott létre.

Az okirat módosítás szfü séges az Íjgyv ezető lakcímén ek v áltozása miatt.

A Képviselő-tęstület 33|l20I2. (X.04.) szźm,Ú határozatźhan đöntött anól' hogy a Budapest
VIII. kerületi ingatlan-nyilvantatásban 36615 helyrajzi sztĺm a|att felvett, Budapest, VIII.
keľĹilet Horánszky u. 13. szám a\atti _ Diák és Vállalkozás-fejleszÍési Központ - iĺgatlanra a
gyermek és iĘúsági feladatolľól való gondoskodás, a kĺizösségi tér biztosítása,
közmiívelőđési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása. mint oĺlkormáĺyzati
kozfe\adat źúadásához kapcsolódva vagyonkezelőí jogot létesít a Jőzsefvźrosi Közösségi
HazakNonprofit Kft.' javára. A vagyonkezelésbe adás a vagyonkezelési szerződés aláíľásanak
ĺapjátőI, hatźlt ozatIan időtartamľa, ingyenesen töľténik.

A Képviselő-testiilet I|0l20|3. (III.27.) száműhatttrozatában döntött a Homok utca 7. és a
Dankó utca 18. szám alatti sportudvarok vagyonkezelésbe adásáĺő|, mellyel azingatIanokra
vonatkozóan vagyonkezelői jogot létesített a Jőzsefvtrosi Közösségi Hźzak Nonprofit Kft
javźra. A vagyonkezelésbe ađás a vagyonkezeIési szerzodés aláírásĺínaknapjátő|,hatźrozatlan
időtartamĺa, ingyenesen tĺiľténik.

Mindkét sportudvart, valamint aH13. Dirĺk és YáI|alkozás-fejlesztési Központ, Horánszky
utca l 3. szám a|atti íntézményét a Kft alapítő okiratába telephelyként kívanjuk felvenni.
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A Józsefuárosi Közĺisségi Házak Nonprofit K-ft jelen előteľjesztésben kívĺfurjabenýjtaĺí az
alapíto okirat módosításához sztikséges dokumentumokat, valamint kéri a Tisztelt Képviselő-
testĹilettől azok elfo gadáséft .

Az A|apítő okirat teljes könĺ átdolgozását a Kfr.. jogi képviselőjének tájékoztatása alapjan
2014.januar 01. napjáig a Képviselő-testület eléhozzék.

3. S po nrun VA Ro K B E RunlízÁs'ł, ELőzE TE s roĺrs É enllvrr EL Fo GADÁĺA

A Józsefuaľosi onkoľmányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselętében eljáró Pľo
Régió K<izép-Magyarctszági Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht. között támogatási
szeruőďés került a|áírásra 2008. augusztus 07. napjtn, melynek tźrgya a ,,Budapest-
Józsefuaľos Magdolna Negyed Program II''' című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben
rogzített projekt elsziímolható költségeiĺek az Ewópai Regionális Fejlesztési Alapból éshazai
központi költségvetési előiľrínyzatbőI vissza nem térítendő tĺĺmogatás foľmájában történő
ťĺnanszítozása. A Projekt keretén beliil került sor a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. sz. a|atti
sportudvaľ kialakítására.

A Regionális Fejlesztési operatív Programok útmutatőja alapjárl a fęnntartási időszak a
proje|<tzźrźtstól számított 5 év, jelen esetben a fenntartási időszak 2017.június 12. napjáigtart.

Mindkét sportudvaľ esetében fenntartói hozzájáruIźs, valamint támogatás sztikséges a
haszĺá|hatősźry érdekében. A pá|yak buľkolata baleset veszélyes, mivel mindkettő
betonborítással rendelkezik.

A Homok utcai spoľtudvar esętében apáIya burkolata a beton helyett gumiboľításra cserélnék,
valamint a Dankó utcai sportudvaľ esetében, pedig miífüvęs pźlya lenne kialakítva.

Előzetes felmérések szerint a klasszikus ajanlatkérők a kozbeszerzésekről szőIő 2011. évi
CVIII. töľvény 10. $ (1) bekezdés b) pontja szęrinti ĺemzetikozbeszerzési értékhatráľ: építési
beruházás esetében nettó 15 millió forint.

A sziiksé ges felúj ítások e lőzetes becslés a|apjźn me gközelítőleg

o Homok utca7 Sporľudvaľ _ gumiboľítás (vize|vezetés, szegélyezés)
Bruttó 3 632 250 Ft

o Dankó utca 18. Spoľtudvar - műfrĺ boľítás (vize|vezetés, szegélyezés)
Bruttó 8 667 750Ft

o Dankó utca 18' Spoľtudvar kerítés megemelése
Bruttó I.200.000 Ft
Mĺndösszesen: 13.500. 000 Ft

A Kesztyĺígyat Kozosségi Hazban megvalósuló gyermek napktĺzis tábor ideje alatt, mindkét
páIya hasznáIatát igénybe kívánjuk venni, ezért snĹkséges a Tisztelt Képviselő-testtilet
dontése a beszerzési eljaľás lefolytatásához, va|amínt a beruhénás ťĺnanszírozásźůloz valő
hozzájáruIásrőI.

A közfogla|koztatás önľész fedezeteként javaslom megjelölni a mfüödési cé|tarta|ékon belüla
kĺizfoglalkońatás ĺjnĺész elófuényzatot, a sportpályák felújításának fedezetét az áLta|źnos
tarta|ék e|őir tny zatźi.



Felkérjiik a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassfü abenúlázźls megvalósításźLt.

4. A H13. nuír És uÁĺĺeĺĺrozÁsrpnBszrpsnl KOZPONT
PIL?T PR?nEKT RESZvÉrnĺB

A Nemzetgazđasźryi Minisztéľium (NGM) és Józsefuarosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft
a|irÍézménye a Hl3Difü és Yá||alkozásfejlesztési Központ egy pilot pľojektet kívan
megvalósítani Vállalkozőítapasńa|atszerzés vállalkozni szźndékoző fiatalok részéte címen. A
pľojektre az NGM 10 millió Ft foľrást biĺosít utófinanszírozással. A projekt Józsefuarosban
valósul meg kerületi mikľo-vállalkozások bevonásával, a lebonyolítő szeĺlezete a H13 Difü
és Vállalko zásfejIesńési Kĺizpont lenne.

A pilot projekt leírása:

A fiatalok váIla|kozővá váIásźnak ösztönzésében, a létľejött vállalkozás sikeres
múködtetésében renđkívül nagy szerepe vaÍL a pozitív vállalkozói példak meglétének, a
vállalkozói képzéseknek és a szakmai tapaszta|atszetzésnek. Ennek éľdękében a jelen
megbízás keretében pitot jelleggel indítandó program a gyakoľnoki állásokat biztosítani képes
és hajlandó budapesti mikľo-vállalkozásokat kutatja fel, akik egyben mentori tevékenység
ellátásávaI is megbizźlsra kęrĹilnének, illetve a vźtI|a|kozni szándékoző ťĺata|okat gýjti ĺissze.
Ennek céIja a váIla\kozások és a fiatalok kozĺitt létľejövő gyakornoki szeruódés keretében a
fiatalok tapaszta|atszerzése a váI|a|kozásoknál eltoltĺitt 4-6 hónapos gyakornoki idő a|att. A
gyakornoki idő leteltével, amennyibęn azt a felęk sikeresnek éľtékelik, a vźi|a|kozás és a
leendő váI|a|kozó között mentori tevékenységre iranyuló egyĹittmfü<idés jön létľe, melynek
tészét képezí a męntor által nyújtott ttlmogatás az lj'zletí terv véglegesítésében, a vźĺ||alkozás
elindításáb arl, kezđeti múkĺj dtetés éb en.
A projekt a benne résztvevő fiatalok gyakornoki idejének Iejtrtával, illetve sikeręs
egyĹittműködés esetén a mentori tevékenységre iľányu|ő szerzodés létľejöttével, legalább 6

hónapos mentori tevékenység lefolýatásáva| zárul. A pľogľam kiegésztilhet a kĺjzoktatásban
hasznźtlhaÍő képzési arry ag fej lesf ésével.

A progĺamban olyan fiatalok vehetnek részt, akik a programba tĺlrténő jelentkezésfüet követő
12 hőnapon belül vá||a|kozźst tewęznek indítani, ľendelkeznek vállalkozási ĺjtlettel és

IegaLább egy kezdetleges üzleti terwel.
A pro gľam s orán az annak me gvaló s ítás ával me gbízott szerv ezet fe ladata
- fórumok rendęzése,
- ontine felület létrehozása, ahol a mikľo-vállalkozók és a Íiatalok regisztrácíőjáva|
létrejĺivő adatbázis tartalmazza a gyakoľnoki helyet nyujtó szewęzętęket, illetve az afia
pá|yáző Íiatalokat,
- aregisztrá|tfiatalok számźlravállalkozói ismeretęknyújtása,
- oktatásban hasznźt|ható képzési aÍIyag fejlesztése
- azađatbtzistagsaíkĺjzötti kapcsolatteremtés előmozdítása,
- ktizreműködésagyakoľnokiszerzodéseklétrejĺittében,
- agyakornoki szerzőđésből eľedő ktlltségek ťlnanszirozása a felek szźtmáĺa,
- a gyakomoki ido a\att. a szakmai gyakorlat figyelemmel kíséľése, dokumentálása,
- koztemfüöđés a mikľo-vállalkozások és a leendő fiatal váIIa|kozók közĺĺtt a mentori
tevékenységľe irányul ő szerzodés létrej ĺittében,
- amentori tevékenységből eredő kĺiltségek ťlnaĺszítozása a felęk szźlmára,
- a projekt soľán időszakos jelentések elkészítése, a végén zźnőjelentés összeállítása a
proj ekt lefo lyás áró I, tap asńa|atair ő|.



A fentiekb ęn véno|t pilot projekt eľedményeképpen:
- aprojektbenrésztvevőfiataloksikeres vźi|aIkozővávźihatnak,
- a megalakult vállalkozások közvetlęnül részesülnek a H13 Központ nyÍjtotta
szo| gáItatásokban, í gy a, inkub áci ó s szolgá|tatásokban i s,
- a létrejött online adatbźnis tovább bővíthető oľszágos szintűvé,
- a projekt atapasńa|atokat figyelembe véve országos prografirmá növelhető, bevonva
azokat a szervezeteket, akik valamilyen módon maguk is támogatj źk a fiata|ok vátl|a|kozővá
vá|ását,
- a pilot projekt alapot ad a 20|4-2020 kozott ľendelkezésre álló források tęrhére
ťĺnanszírozható gyakoľnoki pľogramok és męntoľi pľogľamok kialakít ásáta.

Pilot projekt ťlnanszirozástůloz szfüséges forrás: 10 millió Ft.
Sztikséges:
- apľojektbe bevont vá||a|kozások és fiatalok számĺĺnak meghatźltozása,
- az egy gyakornokra jutó kĺiltségek ĺisszegének meghatźtrozása
- az egy mentorá|tra jutő költségek összegének meghatátozása
- a program lebonyolításának, marketing költségeinek meghataľozása
- ellenorzési pontok megjelölése

Tekintettel aľra, hogy a folyamatos mfüödés biztosítása érdekében finanszírozni sztikségęs az
egyéb programokat és fenntartást, a pilot projekt ťĺnanszírozása az éves költségvetésrink
terhéľe nem megoldott.

Javasoljuk, hogy az onkormányzat 10.000 e Ft összegútátgyévenbelüli, 2013. december 31.-
i Iejáratű kamatmentes tagi kĺjlcsönt biztosítson a JKH NKft részére a projekt megvalósítása
céIjábő|.
A tagi kĺilcsön visszaťlzetését az Allamkincstar vaľhatóan még ebbęn az évben bęérkęző
utó finan szí r o zásu p áIy źzata bizto sítaná.
A tagi kĺilcsĺinszerződés tęrvęzete az előterjesztés |. szálmí melléklete. Az éven belüli lejáĺattl
tagi kĺilcsön biztosításahoz többlet költségvetési fedezet nęm szfüséges' a kiadási és bevételi
oldal egyenlege nem vá|tozik.

A Képviselő-testÍilet döntése aMagyarországhe|yi ĺinkormányzatairől'20lI. évi CL)ooilX.
törvény 107. $-án alapul.

Kéľem az a|ábbi hatńr ozati j ava s lat elfo ga d á s át.

HĺľÁnoz.ą,TI JAvASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. alőzsęfvárosi KözĺjsségiHazakNonprofit Kft.2013. évi kcizfog|a|kozatásźnak ĺinĺész
többletköltségeiľe I.430,0 e Ft-ot biztosít a III07-01 cím műkĺjdési cél és általĺános
tartal ékon b ęlül a közfo glalk o ztatás önĺé sz előír źny zaft őI.

Felelős: polgármesteľ
Hatráľidő: 2013. május 08.



2. elfogadja a Józsefuáľosi Kĺizösségi Házak Nonprof,rt Kft. a|apítő okiratának
módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbę foglalt a|apítő okiľatot, és
felkéľi a polgármestert az aIapítő okirat módosítás dokumerrtumainak a|ákásźra.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. május 08.

3. felújítja a Józsefuaľosi Kĺizĺisségi Házak Nonprofit Kft. lÍján, annak
vagyonkezelésében lévő Homok utcai és a Dankó utcai sportudvarokat, és felkéľi a Kft.-t, a
bervházás saját nevében ttĺrténő lebonyolításaľa, melyľe 13. 500,0 e Ft.ot biztosít a 11107.01
cím mfüödési cél és általanos tartalékon be|i| az általános taľtalék terhére. és felkéľi a Kft.
igyv ezetőjét, a sztiks é ge s b e szerzé s i elj árás lefo|ytatásar a.

Felelős: polgármester, Józsefuárosi Kĺjzösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője
Hatariđő: 2013.június 30.

4. felkéri a Jőzsefvtlĺosi Kĺjzösségí Hźnak Nonpľofit Kft. ügyvezetőjét, a 3. pontban
foglaltak végrehajtás érdekében, hogy készítse elő a2013. évi támogatásí szerződésének 1.

számű módosítását, valamint felkéri a polgáľmestert annak a|áírźsára.

Felelős: polgĺírmester, Józsefuáľosi Közĺjsségi Házak Nonpľofit Kft. ügyvezetője
Hatfuidő: 2013. május 3 1 .

5. a Józsefuaľosi Közösségi Hźnak Nonprofit Kft. részére a Nemzetgazdasági
Minisztérium által utófinanszítozással megvalósuló projekt biztosításara 10.000.000,- Ft
összegű 2013. december 31'-i|ejáratű tagi kölcsönt nyújt. A kölcsön fedęzete az éveĺ beliili
lej aľafu kölcsön visszafi zetése.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20|3. május 08.

6. a 5. pont a|apjźn elfogadja az előterjesztés 1 sz. melléklete szerinti tagi
kölcsönszerződést, és felkéľi a Polgármesteľt annak a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 20|3. május 08.

7. az |.,3. és 5. pontban foglaltak miatt:

a) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím műkcjdési cél és általanos tartalékon beliil a
közfoglalkoztatźs e|oirźnyzatĺĺľól 1.430,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 1 1805 cím - kötelezo fe|ađat -
múkĺ jdésicélúátadottpénzeszkoze|őirźnyzatźlra.

b) az onkormźnyzat kiadás l1107-0l cím működési cél és általános taľtalékon beIťll az
általános tarta|ékeloirźnyzataÍól 13.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11805 cím - ĺjnként vállalt
felađat - felhalmozási célú źľtadottpénzeszkozeLőirźnyzatára sportudvarok felújítása címen.

c) az 5. poĺÍban foglaltak miatt az onkoľmrínyzatbęvéte| 11805 cím - önként vállalt
felaďat _ mfüodési kölcsönök visszatérülése előirrĺnyzatélt és a kiadás _ önként vźilalt feladat
_ mfüödési k<jlcsön nýjtása e|őirźlnyzatát 10.000 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármesteľ
IJatáridő 2013. május 08.



8. felkéri a Józsefuarosi Közĺisségi Hźnak Nonprofit Kft. igyvezetőjét, hogygondoskodj on az a|'ayítý okirat 2OI3.janutíľ 01-jén hatáIyba lépett iogs,Ňilyi változásoknak
megfelelő módosításaról.

Felelős: Józsefuárosi Köztissé giHázakNonprofit Kft. ügyve zetője
Hataridő: legkésőbb 20l4.januĺíľ 01.

9. felkéľi a Polgáľmesteľt, hogy a határazatban foglaltakat a kĺlltségvctćsľől szólórendelet kĺivetkező módosításiĺnál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíridő : a kĺiltségvetési rendelet következő módosítása

A dtintés végľehajtását végző szerveze_ti egység: Polgáľmester, Pénzugyi Ügyosztéiy,Józsefuaľosi Közösségi Hazak NonpioÍiř K*ft., vugyo,gu;ialkodási ésLétesítményĹizemelteté s i,ij gy o sná|y G azdá|ko dás i Iľo da
Budapest, 2013. ápľilis 25.

Törvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábĺól:

, ,// -Ok ,tlan>-a 7"Dr.Mészlír Erika ź/
a|jegyző

2013 MÁ.! il 6.

ügyvezetőiJKH NKft.





előteťesztés 1. sz. melléklete

TAGI xor,csoNsZERZŐDÉs

mely létľejĺitt egyrésztő| a
Budapest F'őváľos VIII. kerĺilet Jĺózsefuáľosi Onk ormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
KS H statits ztikai számj el : I 5 7 3 57 | 5 -8 4 I I -32 I -O I
adőszám: I 57 3 57 t 5 -2-42
torzsszám:735715
bankszáml aszám: 1 4 1 003 09- 1 021'3g4g-O1 000006
képviseli: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
mint kölcsĺjnadó (továbbiakban: hitelezĄ,

másrésztő| a

Jĺĺzsefváľosi Kiizössé gi HńzakNonpľoÍit Kft.
székhelye: 1084 Buđapest, Mátyás tér 15.
c é gs e gy zékszźlma: 0 I - O 9 -9 42 622 :

adő szźlma: 227 6 6 | I 7 -2 - 42 :

bankszĺĺml aszám: I 4 1 00 t 27 - I 6 5 7 3249 -01 00 0 0 0 8 ;
képviseli: Becskei-Kovács Barbaľaugyvezető, mint kölcsönvevő (továbbiakban: adós) kĺizĺitt
a _ továbbiakban egytittesen Szerzodó felęk _ az a|u\írotthelyen és napon a|ábbifeltételekkel.

1. A hitelezo 10.000.000,- Ft - azaz Tízmillió forint - tagi kölcsönt bocsát az adősrendelkezésére adós a Nemzetgazdasági Minisztéľium által utóf,rnanaszítozáslil pľojektmegvalósu|ása cé|jáből, amit az adős eľôgad.

A kölcstinösszeg je|en szerződés a|áfuását követő 5 napon belül keľüI átuta|ásra aJózsefoáľosi Köziisségi lďLázak Nonpľofit Kft. 14100I27-t6573249-01000008. szĺímúbankszámlájaĺa.

2. A tagi kĺilcsön tőkecisszegének tĺĺrlęsztése2O|3.december 31-ig esedékes.

3. Abban az esetben, ha az adős a 2. pontban meghatźrozott Íizetési hatĺíľidőkig a tĺirlesztésikötelezettségének nem tesz eleget, hite|ěző a fęnntaľtásra foľdított 2Ol4 éviönkoľmĺányz ati tźmo gatás ö s sze géb ő l t evonj a.

5. Szetződő fetek megállapodnak abban,hogy a nýjtott tagi kölcsön összege kamatmentes.

6. Az adós biztosíték nyujtásáranem kcitęles.

7. Szęrződő felek megállapodnak abban, hogy adós jogosult előteljesíté ste' azaz a tagikölcsön összegét részbenvagy egészben lejíiat előtt is megfizetni.

8. A szerzodés rendes felmondási ideje 15 nap. A Szeruődő felek a szerződéstakkor
mondhatjĺák fel, ha kcĺriilményeikben u 

",,",,idés 
megkötését követően olyan lényegesváltozás á|| be, amely mellett a szerződés fenntartäsa többé nem várható el. Ilven



korulmények különösen, ha atagí kölcsön szerzodésszeľĺi célra fordítása lehetetlen, vagy
az adős ań. ĺem szqzođésszeľĹíen hasznáIja fel, vagy az adős a töľlesztendő összeget,

vagy annak részletét íľásbeli felszólítás ellenéľe sem fizette meg szerződésszeríĺen, vagy
az aďős ellen felszámolási illetve csődeljárás kezdődik. A szerzódés nem mondható fel,
ha a késedelmes teljesítés oka a banki adminisztráciő vagy hatósági intézkedés.

9. ľ.elek esetleges jogvitájuk esetén megkísérlik a békés egyeztetetést. Ennek sikertelensége
esetén Felek a Pp. Altalános szabályai szerinti bíróság illetékességét ismerik el.

Jelenszerződésben nem szabályozotĹkérdésekben a Ptk. ľendelkezéseí az iranyadók.

JeIęn szerződésben foglaltakat Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvźrosi onkormźnyzat
Képviselő-testülete a .....120|3 számuhatáĺozatbanfogadta el és hagytajővá.

Jelen szerződés készüIt 4 pé|daÍ|yban,2 oldalon, melyet a felek elolvastak, értelmeztek, és

képviselőiktLtján,cégszeriĺen jőváhagyő|agírtákaIá.

Budapest, 2013. május ......

Budapest Főváros VIII. keľtilet
Józsefu áro si onkormányzat

képviseletében
Dľ. Kocsis Máté

polgáľmester
hitelező

Jogi szempontból ellenj egyzem:

Riman Edina

jegyzó nevében és megbízásából

dr. Mészar Eľika

a|jegyző

Fedezet: .......dátum: Budapest,

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paľis Gyuláné

p énzngy i ngy o sńáIy v ezető

Józsefuárosi Közösség í Házak
Nonpľofit Kft.
képviseletében

Becskei-Kovács Baľbaľa
ĺigyvezeto

adós


