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Budapest Józsefváľosi Onkormá nyzat
Képviselő.testĺilet e számára

Tisztelt Képvise|ő.testület!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A Heim Pál Alapítvĺány (továbbiakban: Alapítvány) 2Ot5. április 09. napjátől Alkoholstop
néven új tĺáľsadalmi programot (továbbiakban: Pľogram) indított, melynek Ŕeretében a lakos-
ság egészségtudatos magatartásanak ösztöĺuését és a felelős fogyasztói magataľtás terjesztését
tlJztel<| célul. A Program beindítása számos felületen (média, szakmai konferenciákipublicĹ
tást kapott, kül<in kiemelésre keľült az Alapítvány á|ta|20|5. október 27. napjźnameghirdetett
Alkoholmentes Nap. A Program első civil nagykövete Novfü Péter előadóľnűvész.

A Progľamhozva|ó csatlakozás érdekében az A\apítvźnv megkeľeste onkormźnyzatlxlkat. Az
Alapítvany által kidolgozott Program hosszú távú, innovatív kezdeményezés, mely a teljes
tarsadalom életminőségére irányul. Célja, hogy a Íiatalkori alkoholfogyasztélstés az esetleges
felnőttkoľi addikciót visszaszorítsa, és jelentősen legalább |O%o-a| csĺikkentse az alkohoios
befolyás miatt bek<jvetkezo tragikus kimenetelii családi és egyéni tľagédifü szźtmźt.
Az Alkoholstop példát, eszkilzt, inspiľációt és közösséget nyujt a tudatos életvezetés éhez az
egyéni és a társadalom szintjén.
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Előterj esztő : dr. Saľa Botond alpol gĺírmester

A képviselő-testĹileti iilés időpontj a:2015.június 04. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Heim Pál Alapítvánnyal egyĺittműködési megállapodás megkötésóľe

A napirendet gyuzĺíľt ülésen kell trĺľgyalĺi, a hatźnozat1rendelet elfogadásához egysze-
ýminő sített szav azat1óbb s é g szfü s é ge s
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Emberi Eľőforrás Bizottság véleményezi X
Határozati javaslat abizottság szá'ĺľrź!Ía: Az Emberi Eľőfoľľás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|oterjesztés megtáľgy alásźt.



Az alkoholstop olyan máľkajel, ami atudatos és törekvő emberek csopoľtját jelöli. A Progĺam
logója fehér alapon piros talpas betrĺkkel szeľkesztett Alkoholstop felirat. A logó hasznźiata a
Program keretében kötött egyiittműködés esetén lehetséges. Az Alkoholstop Paľtner olyan
terméktípus vagy szo|gźiÍatás felajĺĺnlásával csatlakozik, amely illeszkedik a Pľogram cé|já-

hoz és taľtalmához, és komoly éľtékesítési volumen mellett biĺosítható. A Progľam etikai
kódexe az előterjesztés |. szźmlumelléklętét képezi.

A Program keľetében a Felek elsősorban a Progľam népszerűsítésében vállalnak szerepet, az
Alapítvány biĺosítja Józsefvaľos ,,alkoholmentes'' kereskedelmi és venđéglátó ipari egysége-
inek a Programhoz va|ő csatlakozást, az Alkoholstop logo hasznáIatát; a kerületi iskolások,
pedagógusok és szülők részére a Progľamľő|, az alkoholfogyasztźls veszélyeiről előađássoro-
zatottart.

onkormanyzatunk az elmúlt években több intézkedést tett a keriileti alkoholfogyasztás és

éľtékesítés visszaszoľítása érdekében:
A Budapest Fővaros VIII. keľül et Jőzsefvérosi onkoľmźnyzatkozigazgatási teruletén, az On-
kotmćnyzat által fenntaľtott piacokra kiterjedő a piacokľól sző|ő 6120|4. (III.06.) önkoľmány-
zati ręndelet 11. $-a értelmében tilos a piac egészterületén és a piac területének bármely pont-
játő| 200 méter távolságon belĹil a köĺeľĹileteĺpa|ackozott és kiméľt szeszesitalt arusítani és

fogyasztani . Az ene inányuló felszólítást a bérlők kötelesek az uzletben, és az iizlet kirakatá-
b an, vagy ajtaj źn j ő| |áthatő he lyre ki fii g ge s zteni.

Az ilz|etek éjszakai nyitvatartási rendjéľől szóló 4512008. (DĹ12.) cinkormĺínyzati reĺđe|eté-
ben foglaltak szeľint a vendéglátó helyek kivételével, Budapest Főváros VIII. kerület köz-
igazgatásí teriiletén talá|hatő alkoholtaľtalmú italokat áľusítő, nem bevásáľló kĺizpontban mtĺ-
kĺjdő üzletekZ3 fua és 06 óra kĺjzött nem taľthatnak nyitva, kivéve ha az alkoholtartalmú ita-
lok áľusításátZ3 őra és 06 óra között besztintetik. Az alkoholtaľtalmú italok árusításának ezen
időszakban ttjľténő besziintetéséről' az iizletek tizemeltetői kötelesek a vásaľlókat írásban' a
vásarlók á|ta| jő||áthatő helyen tt$ékońatru.

A Józsefuarosi onkoľmźnyzat tulajdonában lévő közterĹiletek haszná|atarő| és használatiĺnak
rendjéről szóló I8l2013, (Iv.24.) önkormanyzati rendelet alapjĺĺn a vendéglátó üzletek
kitelepülésekor kĺjzterületen zene szolgáltatás, valamint - a (6) bekezdésben foglaltak
kivételével - Tv, projektor kihelyezése tilos. A kiszolgálás közterĹileten legfeljebb 23 őra 30
percig végezÁető, a vendéglátó egységek kitelepüléseit a vendégeknek 24.00 óľáig el kell
hagyniuk. Amennyiben a vendéglátó egység nyitva taľtási ideje nem éľi el a 24.00 őtát,iryy a

vendégeknek a vendéglátó egysé g zárásakor a kitelepülést el kell hagyniuk.

Az onkoľmányzat fulajdonában álló nem lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek, esetében a béľleti
díj a nettó forgalmi érték aŕnyábarl %o-osan aZ italbolt esetében 25%o, me|y az cisszes tevé-

kenység köáila legmagasabb (átlagosan 8%).

Az Ä|apítvtny áItaI megfogalmazott etikai kódexben szeľeplő elvek, célok' éľtékęk ĺisszhang-
ban vannak az onkormányzat által képviselt és elfogadot1 az alkoholfogyasńás visszaszontá.
sával kapcsolatos intézkedéseivel, az élet és az egészség védelme éľdekében.

Mindezek a|apjźnjavasolt a Programhoz va|ő csatlakozás és az e|lhez kapcsolódó egyiittmtĺ-
kĺjdési megállapodás az e|oteqesztés 2. számű mellékletében foglalt taľtalommal töľténő elfo-
gadása,

il. A beteľjesztés indoka
A Heim Pál Atapítvány á|tal kidolgozott és elindított Alkoholstop Pľogľamhozva|ő csatlako-
zás éľdekében sziikséges a Képviselő-testĹilet 2015.június havi első iilésén az egyittmfütidési
megállapodás elfogadása.



IIL A diintés célja, pénzügyĺ hatása
A Heim Pál Alapífuany és a Budapest lőzsefvźrosi Önkormźnyzat kciz<itt az Alkoholstop
Programhoz va|ő csatlakozás érdekében egyĹittmfüĺidési megállapodás megkötése. A d<intés
pénzĹigyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályiktiľnyezet
A Magyaľország helyi önkotmányzatairól szóló 20II. évi CLX)O(IX. töľvény 23. $ (5) be.
kezdés 9. pontja alapjrín a keľĹileti önkoľmĺányz at fe|adata kiilönĺjsen az egészségrigyi alapellá-
tás, az egészséges életmód segítését cé|ző szo|gáltatások biztosítása.

Kéremazalźlbbihatározati javaslatelfogadását.

H.łľÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő.testület rligy dönt, hogy

1) a Heim Pál Alapítvannyal (székhely: 2890 Tata, KáIvána u. 23.' aďőszőtm |8506965-2-
11, nyilvántaľtási szán: 11-0l-0001036) hataľozat|an időre egyiittműkĺidési megállapo-
dást kĺit az Alkoholstop Programhozva|ő csatlakozás érdekében az előterjesztés2. szźtmu
mellékletében fo glalt taľtalommal.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|5.június 04.

2) felkéľi a polgármesteľt a határozat 1. pontjában elfogadott egyĹittmfüödési megállapodás
a|áírására.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatándíl: 201 5.június 1 5.

A đtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Humĺánszolgáltatási Ügyosztály.

Budapest, 20t5. május 1 8.

tlt //ĺt'v ĺ
dr. Sára sohďna

alpolgármester
tu.Töľvényességi ellenőrzés:

Danada-Riman Edina
jegyző

nevében és mesbízásából

(

2015 MÁJ 2 6.



1. száIÍÍuĹLmelléklet

ALKOHOLSTOP PROGRAM

Etikai Kóđe,x

Preaĺrbulum

Áz A|koholstop Pĺogram a Heim Piá'l Atapíwríny ĺiltal kidolgozott hosszútávú, innovatív

kezđeményezés, meý a teljes tĺĺłsadalom életĺrrinőségének javíÉsĺłra inányul. Á Progľam társada|rni,

egészńgýgyi gélja, hogy a fiatalkorí alkoholÍoryasz&ist es az esetleges felnőttkori addikđót

visszaszorítsa' és jelentősery legalább 1079-aI csökkentse az alkoholos befoýís miatt bekövetkező

tragikus kimerĺetelű családi és egyini Eagédiĺĺk számát. Ennek érdekében a.Progĺam olyan értskeket

és isĺnereteket képvisel, amihez bámrinemű hovatartozástól,fiittetlenül míndenki csaťlakożrat, aki

tinmaga és kłimyezete szämÄta a minősegi éIet a pozitív érték!(özôsség és a biztoĺuágo's társadalqm

megteremtésére törekszik.

A P'rogramhoz csatlakozó szervezetek és szeméIyek válle|iá}Ý hory a Program célkiü5zéseit saját

élettikben is g.yakorolják és következetesen képviselikl

.Az Etikai Kódex azokat au értékeke| tłiÍekvéseket és normákat taata]mazaa, amiket az Alkirholstop

Prdgrarrůoz csätlakozó valan1enĺiy! szeľvezetnek kiiveEri és képviselni.kell a kezdeményezés sikere és

a üĺírsadalmi gyaľapodás érdekében. Alapot kÍnä továbbá más hasonló kezdeményezesekhez, amik a

kisebb és nagyobb csopoľtok erősíteset és a tĺírsadálmi problerĺák.fr|szíĺnolását tűäk cé|ut és

széleskörű összefogáson alapulnak.

Általános elvek

Az Etíkai Kódex az Alkoholstop Programban megvalósuló kezdeményezések kereteit és a

Pľogľamban megvďósuló tĺrsadalmi párbeszed és szemléleüorrruĺlás értéket, eszközeít es Íormríit

Íogalrnazzameg. A szabźůyzataProgram minden tagiára és tevékenységére kíterjed.

Az Etikai Kódex útÍnutatóként szolgál valamerrný keľeskedelmbi:n. szcilgiltatásban, szociĺĺlĺs és

egészségtigyi szektoĺban érdekelt személy és szeľvezet tevékenysegének gyakorlásához a, mindenkoń

hat:ályos jogszab:ályokkal iisszhangban.

Az Etĺkai Kódex garantalja a boldog es ért,ekes életre tiiľekvő egyén irrnbeń méItóĺígĺínak tiszteletét, a

személyisegi jogainak érvényesüIését, melyet nem korlátozhakrak a nemzetiségi hovatartoziís, a faj, a

valtĺis, a bőľszÍru az életkor, a nem, a politikaí vagy a tiirsadďmi státusszal kapcso|atos szempontok;



Af AlkoholstoP Program célja az élet és az egészség védelme, a minőségí szórakozás, a lĺiińdennapi

éleťben hozott pozitív döntesek öszttiĺrzése, melyĺrek kiinđulópontja az, élet holisztikus szemlélete'

Minden embemek a saját Ínata életét kell élnie. Az Alkoholstop Példát, es".kł'z; ĺrrspiĺácĺót és

közilsséget nyrilt a tudatos életvezetéséhez azegy&li és a.tiĺrsadalom szintjén.

Ar Etikai Kóde:< tartalmazza azon értékeket és tevékenységeket, amikkel .mínd a magunk, mind

miísok számára gazdagabb és heg1zéĺĺsulyozottabb mindermapokat teremthettink ĺregalapozva a

kiivetkező generíciók iólétét i5.

Célok és értékek

Áz Alkoholstop.értékrend legfőbb álapja az élet tiszteteté és széľetete' Az élethez yaló

minđenek Íeletti jogot semmi nem írha$a fölül, hiszen ez minden élőlény legnagyobb kincse.

Áz Alkoholstop közössége hĺsz önmagiĺbarg saját közösségi'erejében" amivel éľtéket, erőt,

üívlatot ad tagjainak és minden ÍeIé Íoľduló embemek A Program célja szeľint összehozza és

ĺrozgóďtja tagiait. osztönzést és színteret kíniál arľa, hory magunk és kłimyezetiink szĺĺmára

éÍtéket tereÍritsĺink

Áz Alkoholstop-szernlélet szerint jó az' ami a világ es az éIet rendiével össżrangban vaľl

ami egészsĘet, rendet és növekeđést hoz a mindenség báľmely sziritjén.

Az Alkoholstop-szenrlélet az embeľi szetlem q;edenđő ióságán a|aFul. Hisszĺit hogy az

embeń tudat keľesi és íelismeri azt 'ami az élettel van össďlangban' Eľsmeľjük hogy a

đviliżáđós ártalmak számos kĺ.ilönbtiző 'módon torátják ezt az éĺzÁ1<e7 és sziintelenĺil

ttĺrekedni kell az életet és a szellemi épseget Íerryegető hatások megszüntetésere.

Az Álkoholstop.közösseg tuđatos és felelóe étehe törekszilc Hisszülq hogy mindm egyén

képes tanulni, fejlődni elmélyíteni mindazon ismereteit és képességeit, amik a boldog

megelégedett élethez vezeErek ľĺinden keslzség és t<epesség bennúnk rey'iŁ hogy

megtaláljut megteremtsük és metóvjuk azt, ami jó.

Alkoholstop név és mrírkaiel

Az Alkoholstop Ąan ĺruárkajel, ami a h'rdatos és törekvő embeľek csopor$át jelöIi. A P'ľogľam

kommunikácĺója során nem használunk tiltást, az Álkoho}stop kifejezés ebben a kontextusban mindig

az egeszséggel kapcsolatos pozitiv élményeket eľősíti, és az élet valamint a napi életvitél sonín ĺnegélt

łirômtďi Pi]lanatokra f ókusziáI.



A Pĺogram logója Íehér alapon piĺos talpás betr1kkel szerkęsztett Álkoholstop feliľat.

A branđ. amely a progĺamÍelelős Heim Pál Álapíwany tulajdona - a testi és lelki egészség, az éitékes

étet rís a tišzta örömłik szimbóluma. A logó haszĺlIílata az AlkoholstoP ProEram keretében ktitött

egyrittnriködés esetén, az ott meghatározott módon lehetséges. Á Programban való részvétel esetén a

P.aľbrereket névhasználatĺ jog illeti meg az "lĄlkoholstop,, márkanév es ,,Á Heim Práł Alapívány

ajánlásával,, logók megjelenesítéséie és marketing.kommunĺkációs anyagaiban történő

felh'asznáašĺíra.

Mrłrkaprogramban rraló reśzvétď

Az Atkoholstop Partĺreĺ olyan termĺéktípus vagy szolgáttaüĺs Íelajrintrásával csat|akozit amely

illeszkedik a Pĺogram celjĺíhoz és taľtalmiához, és komoly rlrtékesítési volumen meilett biäoiítható. Áz

Alkoholstop név alatt foľgďmazott temlékek és szolgáltatasok értékesíÉsi díjának meghatrározott

száza|éka az Alkoholmentes IÍjúságért Pro5ľamot tamogatja, így eléľhető, hory a program Íolyamatos

Íinanszĺrozási háttérrel renđelkezzen'

Az Alkoholstop Program tąľtalĺra, gyakoľlati elemei

Az Alkoholstop PartneÍek a rrragiínélet és a munka világibän mindéň lehetséges eszközzel. uámogatjlák

és hirdetík:

. az egyén és közősségépségét, fejlődését szotgäó pozitív pélđákat

. az ártalommentes szóľakozást, e8észsé8es łiÍômłiket

. az e8észsé8estáplálkozást, aminőségi étrendet ésa:méľtékletes Íogyasztást

r a méľtékletes életvezetést

. afelelősségÍeljep4agatartíst

. a lelki egészsegvédelmét

. a jó ötletek, éľtékes kezdemĺĺnyezésektamogatasát

. a fenntartható fejl6déstés a kömyezettudatos magatartást

o a kőzösséEeŁ Íőképp a család és a ryermekek védelmét

. a hátľĺinyos helýzetií csoportok felkarolását, es a tłáľsađalmi problámák felsaárnolását



Fentiek érdekébeĺ' mindm Partner és Tlámogató váJlä|ia, hogy a pmgramfelelős Heim Piłl Alapítvány

áltď kidolgozott iľányelvek alapjIíĺr

o részt vesz a Ptograméĺtékeinek és eredményeinekkommunikációjában

. saját felii]eteĘ a Program üz|eti sľ.abá7yzatáĺak megÍelelően használja ae Alkoholstop

młárkajelzést

. €gyüttÍfiiködik az Alkoholstop Programban reszvevő tôbbi parbrerrel

. felelős iizleti szereplőként aktíÝ szeľepet vá|'|al a káľos szmvedáyek üsszaszorításában, a

Íiiggőséget és egészségkárosodiást okozó ártalmak csökkentésében

. iizleti sEatégrájábanprioritískéńtĺögzíti az egés"ségtrrdatosszemléletés a tuđatos Íogyasztóĺ

magatartiás ösutiinzéset, és ennek érdekében konkrét célkitrizéseket Íogalmaz meg

. szervezeti mfüiidésébm, hum:ánpolitikájában az egészségtudatos magatarhást tiĺĺroga$a

. egészséEvédelmi, prevenđós progĺamok megvalósítĺásábarr ćs ösztőnzéseben vesz ľészt

o marketin8kommuirikációjában az egeszséges szóľakozás és tudatos életvezetés éľtekeit

kepviseli

. tiszteletben tartjaazAlkoholstop Progľamhozkapcsolódójogi es gazdaságí tulajdon! melyre

vonatkozóan el nem évii|ő titoktaľtási kłjtelezeEseget vállal.

Az Atkoholstop Program minden tagja tiireksżk n, hogy élete valamennyi területén (munka,

magránélet) egyarĺáĺrt az Etikai Kódex értékei érvenyesüljenek ösaiinzi miłs hasonló programoJc

sza]anák és ĺálląmi intézkedések megvalósítá*ít, amik celban és tartalomban egyaĺánt az egész*ges

öľömÍorľások és a tudatos életvezetés fe|é vezetik a" embeľeket' Minden tag välaja az Etikai

Kódexben Íoglaltak betartásiát.

Az EtÍkai Kódo<eta programfelelős Heiń Pál Alapítvány késátette.

Kelt: Budapest, 20]'5.03.0ó.



f. szétmímelléklet

n,cyÜľľľĺŰxouÉsr ľrľcÁr,uł,pooÁs

amely létrejött egyrészrő| a Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi onkormályzat
(székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ, adó-
szám: 1 5 7 3 57 1 5.2 - 4f , totzsszźma: 7 3 57 |5, továbbiakban : onkorm źny zat)

másrészről a

Heim Pál Alapítvány (székhely: 2890 Tata, Kálvźtťla u,23., képviseli: Heim Pál stratégiai
igazgatő, ađőszźlm L8506965-2-l1, nyilviĺntartási szám: 11-01-0001036., továbbiakban: Ala-
pítvány)

(továbbiakban együttesen felek) kĺjzött az A|apitvźny által elindított Alkoholstop Pľogranhoz
(továbbiakban: Program) való csatlakozás éľdekében, a Pľogľam etikai kódexében megfogal-
mazott általrínos elvek, célok és éľtékek, taľtalmi és gyakorlati elemek ellátásával ĺisszefüg-
gésben . az a|ábbiak szerint tész|etezeÍItartalommal:

1. A megáIlapodás tárgya és célja

Jelen megállapodás tźrgya az Alkoholstop Progľamhoz va|ő csatlakozás és a Progľamban tĺĺr-
ténó ńszvétel feltételeinek meghatźrozása. Az A|apítvźny á|ta| megfogalmazott etíkai kódex-
ben szereplő elvek, célok, éľtékek cisszhangban állnak az onkormźnyzat által képviselt és

elfogadott az alkoholfogyasztás visszaszorítźsáva| kapcsolatos intézkedéseivel, az é|et és az
egészség védelme éľdekében.

A Pľogram az A|apíwány źt|tal kidolgozott hosszú távú, innovatív kezdeményezés, mely a
teljes tarsadalom életminőségének javitásáta iľányul. A megállapodás célja a VIII. keľületi
lakosság egészségi állapotának javitása, kiemelt figyelemmel az iť1tlsźry és a családok védel-
mére.

A Progľam célja összhangban á|| az onkoľmany zat kozfe|adatanak ellátásával, a Program
megvalósításahozzájaĺul a helyi lakosság egészségi állapotĺának javitásźúloz, továbbá az éIet-

minőség emelkedésével, a helyi kezdeményezések támogatásával erősíti a közösség kohézió-
ját és osztorľi az egyén felelős taľsadalmi részvételét.

2. A megállapodás hatálya

Felekajelenmegállapodást2015. június |5.napjátő|hatźrozat|anidőtartamĺakötik.

3. Az Alapítvány vállalja a Pľogľam megvalósításával kapcsolatban, hory

1.1. kozzéteszi az onkoľmźnyzat Programhozva|ő csatlakozását kommunikációs felü-
letein és a Progľamľól szóló egyéb média megjelenésekben;

|.2. biĺosítja Józsefuaľos ,,a1koholmentes'' keľeskedelmi és vendéglátóipaľi egységeĹ
nęk a Programhozva\ő csatlakozást, az Alkoholstop |ogohaszná|atźŃ;

1.3. kezdeményęzi alőzsefváľosi Kábítószeľügyi Egyeztető Fórumba atagságot;
I.4. a keľĹileti iskolások, pedagógusok és szülők részéte a Programľő|, az alkoholfo-

gyasztásveszélyeiľőlelőadássorozatottart;



1.5. tájékoztatjaaz onkormźnyzatota Progľam rendezvényeiről;
|.6. a Programmal kapcsolatos kommunikáciőjaés ľendezvényei során az onkormány-

zatot p artneľként feltiinteti.

4. Az onkormányzatvállatja a Pľogľam megvalósításával kapcsolatban, hogy

1.1. a Program célkihĺzéseit képviseli;
I.2. a Pľogľarrr k<iĺeľületet éľirrtő ľelrdezvényeinek lrelyszírreit előzetes egyeztetés

alapj ĺín, az onkoľm źny zat mindenkor hatályos közterĹilet-haszná|atźtól szóló ren-
deletében foglaltak alapjźn, a Rendeletben szabályozott hatáskĺjri szabályokat be-
tarMa, mint humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenységettén-
tésmentesen biztosítj a;

l.3. a Programhoz kapcsolódó események, cikkek sajtóanyagokatkozzéteszi az on-
kormźnyzat online és offline felületein és intézményeiben;

|.4. saját felületein a Program iizleti szabá|yzatźnak megfelelően hasznźlljaaz Alkohol-
stop maľkaje|zést;

l.5. ľészt vesz a Program étékeinek és eredményeinek kommunikáciőjában;
1.6. aktív szeľepet vállal a káros szenvedélyek visszaszontásábarl' a függőséget és. egészségkarosodást okozó áľtalmak csökkentésében;
|.7 . szewezeti miĺködésében az egészségtudatos magataľtást támogatja;
1.8. egészségvédelmi, pľevenciós pľogramok megvalósításában és ösztönzésében vesz

tésń;'
1.9. kommunikáciőjábanaz egészséges szórakozás és fudatos életvezetés éľtékeit kép-

viseli;
1.10. hozztĄźlru|, hogy az Alapítvrĺny a Progľammal kapcsolatos kommunikációja és

ľendezvényei során a Jőzsefvtltos logót haszná|ja.

5. Kapcsolattaľtás

A Felek rogzitik, hogy folyamatosan tájékoztatjek egymást a jelen megállapodás alapján telje-
sítendő feladatokľól és megszerezÁető tapasztalatokĺól.
A kapcsolattaľtásra kijelölt személyek
- az A|apítvźny részéről: Bendeľ Zilia(bender.zi|ia@,heimpa|.hu,telr:06120 208-1828)
- az onkoľmányzatrészérő|.. Kincsęs Ibolya (kincses@ozsefuaros.hu'tel I-459-2197)

6. A megállapodás megszůintetése

Jelen megállapodást bármely Fél jogosult a másik Fé|hez intézett írásbeli nyilatkozattal, an-
nakkézhenételétől szźtmított 30 napos hatáľidővel _ kiilĺin indokolás nélkiil _ felmondani.

7. Egyéb ľende|kezések

1.1. A Program megvalósításával összefiiggő, jelen megállapodásban nem érintett és nem
szabźiyozott, amegá|lapodás teljesítése során esetlegesen felmeľülő vitás kérdéseket a
felek egymással egyeztetik, és erre vonatkozóan a megá||apodást közös megegyezés-
sel írásban módosítj ák.

|.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szeľződésben nem szabźiyozott kérdésekben a
Polgári Tĺirvénykcinyv és avoĺatkoző jogszabá|yok rendelkezései iranyadóak.



1.3. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban békés módon, közös
egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Annak eredménýelensége esetén foľdulnak az źi-
taliĺnos szabályok szeľint hatáskönel és illetékességgel renđelkező bírósághoz.

|,4. Felek jelen megál|apodást elolvasták, érte1mezték és mint akaľatukkal mindęnbęn
mege gy ezőt, 4 e gymás sal e gy ezo pél drĺnyb an j óváhagyól ag írtźk aIá.

Budapest, 2015.június. . . ..

dľ. Kocsis Máté Heim Pál
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