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A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 2Ol6.június 02. | ...... ...... sz. napirend

Tárgyz Javaslat a KoM Ktizponti Okos Mérés Zrt.-vel- ttiľténő egyĺĺttműködési

megállapodás megktitésére

A napirendet nyílt iilésen kelt taľgyalru, ahatározat elfogadásźůloz egyszerii szavazattobbség

sztikséges.

De.Nn.oł-RlNĺÁN EoNe
JE;cvzo

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr

Embeľi Erőforľás Bizottság véleményezi

Határ o zatí j av aslat a bizottság szźmlfu a:

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsźry javasolja a Képviselő.testĺiletnek az előteľjesztés

meg!źrgya|ásźń'

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Az Európai Unió Bizottsága f0I2. november 30-an kelt hatarozatáva| támlogatta a Magyaľ

a.lum azon tĺjrekvéseit, mely szerint olyan okos hálózati rendszert kíván kialakítani, ami

során méréssel támogathatóak a kozepületeket érintő energiahatékonysági célkiťíĺzések,

könnyebbé válik a fogyasztői szokások befolyásolása, és hatékonyabb |esz a fogyasztói

elszáľnolás. A pľojekt ńegvalósításáért a KoM Kozponti okos Mérés Zrt. (székhely: 1139

Budapest, vací it 91., bankszámlaszfurt: 13700016-07223006-00000000, cégsegyzékszétm:

ot-tĺjołzs74, ađőszźlm:247I4O75-2.4I, képviseli: Voő Fęrenc Kristóf, mint Vezéigazgatő

és Tóth LászIő, mint ProjektígazgaÍő egyiittesen) (továbbiakban: KoM Zrt.) fehe|ós, aki

Intelligens HźtIőzati Mintapĺojekt lebonyolitásáva| cé|ul tllzÍę ki, hogy a Mintaprojekt

rendsňr miĺkcidtetése sorarrlendelk^ezésre álljanak azok az információk, amelyek alkalmasak

a későbbi országos rendszerbevezetés döntés-előkészítésének tźmogatásáĺa.
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Az Inte1lig eĺs HźĺIőzati Mintapľojekt fő feladata a villamos eneľgia és ťoldgaz fogyasztás

távméréseire épülő okos méľés hálőzati felhaszĺźiźtsanak kialakítása és tesztelése, valaĺrliĺt az

egyéb kozmíivek _ mint víz és tźlvhő _ okos méréseinek kialakítása. A projekt 100%-ban

ál-tami ťĺĺanszírozású, és annak ideje alatt a gyĺĺjtott mérési adatokat a KoM Zrt. ingyenesen

biztosítja a paľtnerek szźtmźna. A ktjziizemi fogyasztők megfelelő szinhĺ mérése, az adatok

elemzéše ilapjan adhatő energiafelhaszĺáLásra vonatkozó visszajelzések, továbbá a

végrehajtott enórgiahatékonysági beruhazások visszaméréssel töľténő igar,olása révén az okos

mé"rési iechno1ógiak jelentős tźtmogatást tudnak biztosítani a kĺlĺinbĺlző eneľgiahatékonysági

előíľások telj esítésében.

A KoM ZÍt. a Mintaprojekt megvalósításához keres egyiittműködő paľtneľeket, így

kül<jnosen önkoľmĺínyzatokat, akik elsősorban konkľét fogyasńói végpontok (helyszínek)

biztosításávat jĺáľulnak hozzźl a sikeres végrehajtáshoz. A Mintaprojekt végĺehajtásáľa2016.

június l. es z1ĺl. december 31. kozött kerül soľ. A programba az onkormźnyzat épületének
-ĺlosz 

Budapest' Baľoss u. 63-67.)' a JGK Zrt. ĺagyobb telephelyeinek (Budapest VIII.

řerĹilet, Ő' u. g., Budapest VIII. kertilet, Losonci u. 2., Budapest VIII. kertilet, Német u. |7-

19., Budapest VIII. keriilet, Baľoss utca 84), IO0% önkoľmányzatiblJajdonban lévő bérházak,

bevonásái javasoljuk, valamint olyan önkoľmányzati tulajdon,ű intézményeket (bĺilcsődék'

óvodĺák, ĺšt<olatf amelyeknél az elmúlt években energiahatékonyság szempontjából

beruhazások, fej lesztésęk történtek.

Az egytittmúkĺiđési megállapodás 3.2. pontjaéľtelmében csak abban az esetben keletkezne az

ontoľmĺĺnyzatĺak anyagi kcitelezettsége, ha a pľojekt rnegvalósítása során méľőhely

I<la?akításra keľĹilne .oi. A javaslatban szereplő helyszínek mindegyikén a meglévő

elszámolási mérők mellé kerülnek fel a digitális kontroll mérők, így a teljes anyagí feđezetet a

KoM Zrt.bińosítja.

A fentiekre tekintettel javasolom egyiittmrĺkĺidési megállapodás kötését a KoM Zrt.-ve]' Az
egyĹittmiĺködési megállapodás tewezetęjelen előterjesztés mellékletét képezi.

II. A beteľjesztés ĺndoka

Az Önkormźnyzat nevében kötendő együttmúködési megállapodásról való döntés a tisztelt

Képviselő-testület hatásköréb e l'artozik.

III. A döntés célja, pénzĺigyi hatása

A döntés cé\a, hogy az érintett ingatlanok tekintetében megvalósulhasson az

energiahatékonyságot elősegítő feltigyeleti rendszerek telepítése.

A dcjntésnek az onkormtnyzatra gyakorolt péĺ.tzugyĺ hatása nincs, a program 100%-ban

állami ťtnarĺszírozásí, az Önkormĺány zatnak arlyagi kĺjtelezettsége nem kelętkezik.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testiilet döntése a Magyarorczág heIyi önkoľmanyzatakőI szőIő 201.I. év

CL)ofiIX. törvény 41. $ (3) bekezdésén alapul.

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy az a|ábbí hatáľozati javaslatot

fogadja el.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dtint' hogy

/
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1. egytittmiiködési megállapodást kot a KoM Kĺizponti okos Mérés Zrt.-veI az

Inteliigens HźlőzatiMintaproj ektben való ľészvétel érdekében'

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20ĺ6.junius 2.

2. felkéri a polgáľmestert a hatfuozatmellékletét képező megállapodtts a|áírásźna.

Felelős: polgármester
Hatź:ĺĺđó: 20 I 6. j únius 3 0.

A dtintés végrehajtását végző szewezeti egység: Józsefváľosi Gazdálkodási Ktĺzpont
2rt.,

Budapest, 2016. május 23.

Törvényességi ellenőľzés :

Danada-Rímán Edina
jegyzo

nevében és megbízásából /,,ru,2;9"k/e" /-dr. Mészaľ Erika
201$ ľüÁJ f 3aljegyző
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i2 VAGYoĺÝGAZĐÁLKODÁ5I lcÁfcĄTosÁc

KoM zrt.. !ntelligens Hálózat Mintaprojekttel kapcsolatos helyszínek, és mérőóra

darabszámok

- |ntézmények (óvodák, biilcsődék, iskolák} ahol energiahatékonyság szempontjából
beruházás, fejlesztés történt:

o To|nai 19. Tücscik|ak Bölcsőde, 2010.évi építés, új épü|et: Łdb.vízóra, ldb.
gázőra, ldb. vi||anyóra

o Losonci tér 1. Losonci téri Á|ta|ános lskola KEOP 201.0...zdb. vízóra, 3db.

villanyóro, Idb. tóvhő
o To|n ai7-9 ovoda (cissze fúggaz a|ábbi isko|áva|): 2db. vízóro, 7db. gázóra,

I-db. villanyóra
o To|nai L. u. 11-15. JEGYMKI Általános lsko|a KEOP 2010.: 7db. vĺzóra, 2db.

g ó zóra, I-d b.vi lla nyó ra
o Vajda Péter u. 37-39. Katica Bö|csőde és óvoda KEOP 2o1.o.z 2db. vízóra, 7db.

gúzóra, 1db. villanyóra
o l|. János Pál pápa tér 4. Deák- Diák Álta|ános |sko|a KEOP 20].0.: 7db. vízóra,

2db. gózóra, 2db. villanyóra
o Szűz u. 2. Hétszínvirág óvoda KEOP 2015.: 7db. vĺzóra, 2db. gázóra, I.db.

villanyóra

- 2-3 db 1oo %o önkormányzati tulajdonban lévő bérház, ahol szintén történt a

fentebb jelzett típusú feiIesztés

o Dankó u. 34. 2005-ben épült épü|et:7db vízóra, 7db. gázóra, 7db. villanyora
o Kisfuvaros u. 8. MNP 1|1.: Idb vízóra, 7db villonyóro
. Szigetvári 4. MNP l|. és MNP l||.: I.db vízóra, l.db villanyóra
o Dankó u. 40. gázelszámo|ási problémáva| érintett épti|et: 1.db. vízóra, 7db.

gőzóra, 7db. villanyóra.

- JGK Zrt. nagyobb telephelyei

őr u.8.: Zdb.vízőra' ldb. gázóra,ldb. vi||anyóra

Losonci u.2... 2db. vízóra, I.db. gázóra, 7db. villanyóra
Német u. L7-L9.:Sdb. vízóra, 1.db. gázóra, 3db. villonyóra
Dankó u.: I.db. vízóra, 1db. villanyóra
Baross u 84.: 3db. vízóra, 2db. gőzóro, 2db. villanyóra
Po|gármesteri Hivata| épü|ete: 1.db. vízóra, 7db. gózóra, I-db. villonyóra
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Ml Mellék|et

EgyÜtłműködési Megól|opodós

ome|y |étrejoft

Egyrészrő| Budopest Fővóros V|!|. kerÜ|et Józsefuórosi Onkormónyzot (o tovóbbiokbon:

,,önkormónyzol'')

(ffiv
KÖzPoMn oKos MÉRÉs zRT

Név:
Székhely:
Bonkszóm|o szóm:
Tozskönyvĺ ozonosító
szómo:
Adószóm:
Képviseletre jogosult:

Név:
Székhely:
Bonkszóm|o szóm:
Szóm|ovezető bonk:

Cégjegyzékszóm:
Nyi|viniortó bírósóg:
Adószóm:
Közösségĺ odószóm (EU) :

Stotisztikoi szómjel:
KépviseIetre jogosuIt:

Iktotószóm: KOM-LEV0000020l 3K-20l ó

Budopest Fővóros Vlll. kerÜlet Józsefuórosi önkormónyzot
1082 Budopesl, Boross u. 63.ó7.
1 0403387 - 00028570- 00000000

735715
15735715-2-42
dr. Kocsis Móté polgórmesler

KoM Központi Okos Mérés Zrt.

1139 Budopest, Vóci út 91.

1 37000 1 6.07 223ooó. 00000000
|NG Bonk N.V. Mogyororszógi Fiókte|epe (l0ó8 Budopesl
Dózso György Út 84.)
01-10047874
Fővórosi Törvényszék cégbírósógo
24714075-2-41
HV24714075
247'.| 407 5 - 6209 -1 1 4 -01

Vöő Ferenc Kristóf, minl Vezérigozgotó és Tóth Lószló. mint
Projektigozgotó egyÜltesen

mósrészrő| o KoM Központi okos Mérés Zrt. (o tovobbiokbon: ,,KoM Zrt.'' vogy

,,Tórsosó9'')

(tovóbbiokbon kÜ|ön-kÜ|ön Fél, egyÜttesen: Felek) között oz o|u|írott he|yen és nopon oz

o|óbbi feItéteIekkel.

1. Preombulum

l.l. Mogyororszőg oz Üveghózhoiist okozó gőzok kibocsótósi egységei Közösségen

be|Üli kereskJde|mi reńdszerének |étrehozósóró| és o 9óló1 EK tonócsi ĺrónye|v

módosíiósőrő| sző|ő _ a 2OO9/29/EK európoi porlomenti és tonócsi irónye|vve|

módosított _ 2Oo3/87lEK európoi porlomentĺ és tonócsi irónye|v (tovóbbĺokbon:

|ronye|v) l Oc. cikkének (5) bekezdése olopjón ótmeneti ingyenes kibocsótósi

egyiéget kiosztósónok érdekében kérelmet (tovóbbiokbon: Derogóciós

Kérelem), vo|omint onnok részeként Nemzeti Tervet (o tovóbbiokbon: Nemzeti

ĺl
ĺ'l,',,J .y'
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(ffiv
KÖfPoMn oKos MÉRÉs zRT.

Terv) nyÚjtott be oz Európoi Unió Bizottsógóhoz, ome|yben jovos|otot teft oz

lnte|iigen; Hilózot Mintoprojekt (o tovóbbiokbon: ,,Minloprojekl'')
megvo|ósítisóro.

Az Európoĺ Bĺzottsóg o 2012. december 3. nopjón ke|t C(20l2)8ó75 sz.

hotirozotobon (tovóbbiokbon: ,,8ó75. sz. Hotórozot'') Úgy rende|kezeit, hogy

Mogyororszógnok oz lrónye|v lO. cikkének (5) bekezdése szerinti, ótmeneti|eg
ingřón.' kĺbócsótósi egységek vi||omosenergio-terme|ést végző |étesítmények

réśźére történő kiosztósoro ltovóbbiokbon: ,,Derogóciós Kiosztós'') vonotkozó

kére|mével szemben nem emel kifogost.

Figyelemmel orro, hogy oz Európoi Bĺzotisóg mór o 8ó75. sz. Hotórozotónok

inábrolósóoon is jelezte, hogy o Beruhózós finonszírozóso oz Európoi Unió

MŰködésérő| sző|ő Mególlopodós (tovóbbiokbon: ,,EUMSZ'') l07. cikkének (1)

bekezdése szerinti ó||đmĺ timogotóst torio|moz, Mogyororszóg o tervezeit

intézkedést oz EUMSZ l08. cikk (3) bekezdése szerĺnt jóvohogyósro bejelentette oz

Európoi Bĺzottsógnok. Az Európoĺ Bizottsóg o 2012. december l9-én ke|t, C(20l2)

9463 sz. hotirozotóbon (tovóbbiokbon: ,,94ó3. sz. Holórozot'') megól|opítotto,

hogy o Mogyo rorszőg óitol oz lrónye|v szerĺnti iimenetĺ ingyenes kibocsótisi
ágřśeg-kĺo''to' keretében o Beruhizósok finonszírozósóhoz nyÚjtoni kívónt

tóäog"otós (iovobbiokbon: ,'Tómogotós'') oz EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének

c; po-n1o éitelméoen összeegyeztethető o be|ső pioccol, és ezérl hotorozott,

hôgv nem emel kifogóst o bejelentett intézkedésse|szemben.

A Nemzeti Terv o|opjón o Mintoprojekt cé|jo o|yon mérési és odotóromo|totósi
infrostrukiÚro kio|okitóso és teszte|ése, ome|y biztosĺtjo o Központi okoshó|őzoli
operótor Mode|| mŰködésének vizsgólotót, és hozőjaru|hot oz energiorendszer -

fenntorthotósóg, versenyképesség és e||ótósbiztonsog egyuttes

fiôye|embevétáével történő modernizó|ósóhoz, o rendszerhosznó|ó o|do|i

eřergiohotékonysóg és iokorékossóg nove|éséhez, volomint o

rendizerszobólyozósi problémók kezeléséhez és o hólózoti veszteségek

csökkentéséhez.

A MAGYAR KÖZLONY 24'sząmóbon 2o16. februór 25. nopjón kihirdetésre kerÜlt oz

okos mérés bevezetéséve| kopcso|otos kozpontĺ mintoprojekt megvo|ósítósóvo|

összefÜggő szobó|yokról szóló 26/2016. (||.25.) korminyrende|et (o tovobbiokbon:

,,Kormďnýrendeleŕ'), ome|y 2O1ó. mórcius 4. nopjón |épett hoti|ybo. A

kormonyŕende|et l.s (ll bekezdése o|opjon o Kormónyrende|et hotó|yo kiterjed

o Mintoprojektre, volomint o Mintoprojekttel kopcsolotos jogviszonyokro.

2. togolom meghotórozósok

2.1. okosmérő: o|yon vi|lomos energio fogyosztósméró berendezés, foldgóz

fogyosztósméró berendezés, bekotési vízmérő, me||ékvízméró vogy okos mérést

biztosító kÜlön berendezésse| ellótoit vi|lomos energio fogyosztósmé1ő

berendezés, foldgóz fogyosztós mérő berendezés, bekötésĺ vízmérő és

me||ékvízmerő, omély oz ó|tolo mért és ióro|t odotokról volós ĺdejri ĺnformóciót

ńvÚjt, biztosítjo o tóŕo|t odoiok mérésvezérlési kozpontból történő elérését, oz

utosítósok foóodosót odotkommunikóciós eszkoz segítségéve|, voIomint o vi||omos

energio teriňtetéoen o fe|hoszno|ó ó|to| o vi|lomosenergio-hó|ózotbo betóp|ólt

vĺllomos energiót is figye|embe veszi.

//
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lktotószóm: KoM-LEV0000020 l 3K-20 l ó

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.



(ffiw lktotószóm: KoM-LEV0000020 l 3K-20 l ó

Klzpoř{Í| oKos MÉRÉs zRT.

2.2. okos mérést biztosító kÜ|ön berendezés:olyon odotkommunikóciós egység, ome|y
o vi||omos energio fogyosztósmérő berendezéshez, o földgóz fogyosztósmérő
berendezéshez, o bekötésivízmérőhoz vogy o me||ékvízmérőhöz vo|ó ĺ|lesztéséve|

|ehetővé teszi oz e|szómo|ósro vonotkoző regiszľer odotok digiii|is tovóbbítisót,
tóv|ehívis őt, v ezér|ési utosítósok f ogo dósót, vo Io mi nt o tényleges fogyosztósro és

o fogyosztósi időszokro vonotkozó regiszter odot o készÜ|ék kije|zőjén elérhetó o
projekttog szómóro.

2.3. proiekttog: o központi mintoprojektben részt vevő fe|hosznóló, megÚju|ó

enórgioforrisbó| vi||omos energiót termelő erőmrj engedé|yese, vo|omint o 0,5

MW beépített ie|jesítmény olotti kiserómŰ Üzemeltetője, be|eérľve o hóztorľisi
méretŰ kiserőmŰ Üzeme|tetójét is.

2.4. infrostruktúro-Üzemeltető: o vi|lomos energióró| sző|ó 2007. évi LXXXV|. torvény (o
tovóbbiokbon: ,,Vet.'') szerinti, hólózotiengedélyes, o fö|dgozellótósrólszó|ó 2008.

évi XL. törvény (o tovóbbiokbon: ,,Get.'') szerinti, rendszerÜzemeltető, volomint o
víziközmŰ.szolgóltotósról szó|ó 2O11. évi CC|X. törvény (o tovóbbiokbon: ,,Vkszfv.''

o I o pjó n vízkozmŰ-szo I g ó | totó st vé gző szo| g ó|to to .

2.5. mérésvezér|ési közpon|: olyon, oz infrostruktÚro-Üzeme|tető VoQy o KoM Zrt.

tulojdonóbon lévő, központi operóciós egység, omely o|kolmos oz okosméró

o dotoi no k gyŰjtésére, tirolósóro, elemzésére és tovó bbítosóro, voIo mint vezér|ésĺ

utosítósok kiodisóro, o kĺodott utosítosok végrehojtósónok eIlenőzésére,
időszinkronizilisro, odotelIenőzésre, hihetőség vizsgólotro, odothe|yettesítésre,
odotérvényesítésre, odotoggregó|ósro, óItolonos szómítósokro, outomotikus és

Ütemezett odotterjeszIésre, kÜ|ső rendszerekkeI megvolósíthotó odotcserére.

3. A Mególlopodós tórgyo Jelen EgyÜttmŰködésĺ Megó|lopodós (o tovóbbiokbon:

,,Megillopodós'') tórgyo o Derogóciós Kérelemben meghotórozoti
Mĺntoprojektben volo kozremŰködés megvolósítoso.

3.2. Je|en Megó||opodós keretében oz Onkorm őnyzot kÜlönösen oz o|óbbĺ fe|odoiok
e||ótósót vó||oljo:

- jovoslottéte| o Mintoprojekt Iebonyo|ítosóhoz szÜkséges projekthe|yszínekre;
. o Mĺntoprojekt Iebonyo|ítisóhoz szÜkséges projekthe|yszínek biztosítóso;

- o résztvevő projektiogok kivó|osztósóbon vo|ó közremŰködés;
- közremŰkodés Qz infrostruktÚro-Üzeme|tetőkkel vo|ó egyÜttműködés

kioIokítósóbon;
- o mérőberendezések mérőhelyeinek kio|okítosóbon, vo|omint o

mérőberendezések fe|szere|éséve| kopcso|otos engedé|yeztetési és óto|okítósi

munki|otokbon vo|ó közremŰködés, volomint az ezze| kopcsolotos költségek

vise|ése (koltség csok okkor ke|etkezik, ho o he|yszínen il|etékes infrostruktÚro-

Üzeme|tetó oi e|szómo|ósi méró cseréjéhez nem, csok o kontro|| méró

felszere|éséhezjőru|hoző, ez eseiben o kontro|l mérő e|he|yezéséhezszÜkséges
mérőhely kioIokítisónok kö|tségei terhelik oz önkormónyzotot);

3.3. Je|en Megi||opodós keretében KoM Zrt. kÜ|önösen oz o|obbi felodoiok e|lótósót

vó||o|jo:

- tórgyolósok, egyeztetések Iefo|ytotoso az infrostruktÚro-Üzeme|tetőkke| o

Min1oprojekt keretében fe|szerelendő okosmérők, volomint okos mérést biztosító

kÜ|on berendezések feIhe|yezéséhez szÜkséges infrostruktÚro-ÜzemeItetői

hozőjőru|ós m egszezése érdekében ;

ti/ĺi,/
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- azokosmérő, vo|omint oz okos mérést bĺztosító kÜlön berendezés beszezése;
- oz okosmérő, vo|omĺnt oz okos mérést biztosító kÜ|ön berendezés |e- és

felszereIteiése, voIomint ÜzemeItetése;
- mérési odotok-, fogyosztósĺ szokósokro, rende|lenességekre vonotkozó jelzések

nyÚjtóso, fĺgye|emfe|hívós energio megtokoríiósi Iehetóségekre;
- je|en egyÜttmĺiködés keretében felmerÜ|ő o Mintoprojekt |ebonyo|ítósóhoz és o

łelhosznólók rész|etes tójékoztotósit, oz önkormőnyzaIi tómogotó szokterÜ|efek
(pl. energetikusok, Üzeme|tetők) oktotósót' vo|ominf mÚszoki tómogotósót,
tovóbbó oz eze| kopcsolotbon fe|merÜlt kö|tségek vise|ése;

- biziosĺtjo Qz okos mérés volomint az energio fe|hosznólós fogyosztóĺ
tudotossignöve|és népszerŰsíiését cé|zo progromok megvo|ósítósóhoz
szÜkséges forrisói.

4. A Megó|lopodós időbeli hotó|yo

4.1. Fe|ek o jelen Megól|opodist hotórozoti időtortomro kötik, ome|y oz utolsó olóíró
fél ó|to|ĺ cégszerrj olóíróssol egyĺdejŰ|eg |ép hotó|ybo és o Mintoprojekt
|ezórósóig (tervezetten2017. október 3l. nopjóig) tort.Fe|ek mindent megtesznek
onnok érdekében, hogy o Nemzeti Terv 5'1. ponÍjibon megfogo|mozott e|vek

érvényesÜlhessenek o Mintoprojektben megvolósu|t rendszer óltol o Mĺntoprojekt
lezórósót kovetően is.

5. Projekthetyszín kijelo|ése és biztosítóso

5.l. Az OnkormőnyzaI közremŰködik o Mintoprojekt helyszíneinek k.lje|ö|ésében és

biztosítósóbon. Fe|ek jelen Mególlopodós keretében közosen meghotórozők o
projekthelyszíneket. A vég|eges projekthelyszín listot je|en Megó|lopodós Ml.sz.
meIléklete tortolmozzo.

ó. Titoktortósi köte|ezettség

ó.1. Felek je|en Mego||opodós teljesítése sorón megfe|e|ő időben tójékoztotjók
egymóst mĺnden o|yon ĺnformócióró|, ome|y o Mintoprojekt végrehojtósóhoz és

ož.egyÜttmŰkodéshez szÜkséges. A Fe|ek oz ótodott odotokot Üzletĺ titokként
keze|ik és gondoskodnok oz ilyen minőségÜk megőzéséről. Je|en pontbon foglo|t

titoktortósi köte|ezettség o Mintoprojekt végrehojióso sorón o Fe|eket, vo|omint

o Fe|ek i|to| igénybe veti o|vi||oIkozókot is időbeli kor|ótozós nélkÜl terhe|ik.

ó.2. A ó.lpontbon foglolt titoktortósĺ kotelezettség nem terjed ki:

. o koztu|ojdonbon ó||ó gozdosógi tórsosógok tokorékosobb mŰkodésérő|

sző|ó 2OO9. évi CXXll. törvény (tovóbbiokbon: Kgt.) 2. $ (3) bekezdése szeriniĺ

szeződéses odotokro,
o o titoktortósro köte|es Fé| ó|tol mar e|őzetesen ismert odotokro,
. ozokro oz odotokro, ome|yeket o titoktortósro köte|es Fé| o köz|ő Fé||e| vo|ó

' szerződéses kopcso|otóió| (be|eértve oz e|őzeies tórgyo|ósokot ĺs)

fÜggetlenÜ| dolgozott ki,
o ozokro oz odotokro, omelyekhez o titoktortósro köte|es Fé| olyon hormodĺk

fé|tő| jutott, omely o Tĺtoktortósro KötelezeIt tudomoso szerint nem totozott
titoktorľósi kötelezettséggel o Közlő Fé|nek,

. ozokro oz odotokro, ome|yek nyĺ|vónosok vogy oné|kÜl vó|tok oző, hogy o
Titoktorľósro KöteIezett megszegte voIno o jelen MególIopodost,-

. ozokro oz odotokro, ome|yeknek ótodosót hormodĺk szemé|y - így kÜlönösen

o Projekttog - részére mós jogszobó|y Vogy mos jogĺlog köte|ező érvényŰ

e|őľós rogzíIi.
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ó.3. Fe|ek koielesek otodni ozokot oz odotokot, ĺnformóciókot, dokumentumokot,
omelyek ótodisóro o Fe|eket bórmely hotósog, bír,ósóg Vogy oz Európoi Unió
hivotoIos szervei köte|ezik.

7. Sze|lemi lermékekke| kopcsolotos jogok

7.1. A Fe|ek rogzíIik, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (szji.)

értelmében o Mintoprojekt e|őkészítése Vogy végrehojtiso sorón esetlegesen
létrejovő bórme|y o KoM Zrt. ó|to| létrehozott szel|emi termékre vonotkozó
vo|omennyiszemé|yhezfŰződőjog volomint vogyonijogok o KoM Zrt-t i||etik meg
bórme|y térbelĺ, időbeli, módbeli, mértékbeli kor|óiozós ne|kÜl.

7.2. A Felek rogzílik, hogy oz Szjt. érte|mében o MintoprojekJ előkészítése Vogy
végrehojtóso sorón 

- 
eset|egesen |étrejövó bórmely oz Onkormónyzot ó|to|

létrehozott sze||emi termékre vonotkozó vo|omennyĺ szemé|yhez fŰződő jog
volomĺnt vogyoni jogok oz Onkormonyzotot i|letik meg bórme|y térbe|i, időbe|i,
módbelĺ, mértékbeli kor|ótozós nélkÜl.

7.3. A sze||emi termékekkel kopcso|otbon o je|en Mego||opodósbon nem
szobó|yozott kérdésekben oz SĄt. rende|kezései oz ironyodóok, omennyiben
felek e|iéróen nem óllopodnok meg.

7.4. A je|en szerződés szerinti Mintoprojekttel kopcso|otos kommunikóciós
tevékenységek sorón mindkét fé| hosznó|hotjo o mosik Fé| nevét és je|zéseit,

ozzo|, hogy o megjelentetni kívónt bórme|y formótumÚ terméket e|őzetesen
egyeztetĺ o mósik Fél|el.

8. Fele|ősségikérdések

8.l. A KoM Zrt. fele|ős minden o fe|elősségĺ körébe tortozó fe|odot e|végzéséért,
kÜ|önösen o Mególlopodos 3.3. pontjóbon meghoiórozott felodotokért.

8.2, Az onkormónyzot fe|elős minden o fe|e|ősségi körébe tortozó fe|odot
e|végzéséért, kÜlönosen o Megó||opodós 3.2. pontjóbon meghotirozott
feIodotokért.

8.3. Bórmely Fé| ilto| ész|e|t 8.l. i||etve 8.2 pont szerinti hibót o Fe|ek köte|esek o
tudomósszerzésIő| szómítoit Iegrövidebb idón, de |egkésóbb hirom
munkonopon belÜl egymós szómóro írósos Úton beje|enteni. A Fe|ek o
beje|eniést követő hirom munkonopon be|Ü| köte|esek o hibo okót kiviagó|nĺ, o
vizśgó|otró|, volomint onnok eredményérő| jegyzőkönyvet készíteni és onnok
móśo|otót, vo|omini o hibo e|ĺsmerésére Vogy el nem ismerésére vonotkozó
nyi|otkozotukoŤ egymósnok cégszerŰen o|óírvo o beje|entéstő| szómított l0
munkonopon be|Ü| megkÜldeni.

8.4. Amennyiben bórme|y Fé|nek o 8.l. il|etve 8.2 ponibon nevesített hibo
bekövetkezése felróhotó, és eze| o mósik Fé|nek kórt okoz, Úgy o Po|górĺ

Törvénykonyvrő| sző|ő 2013. évi V. torvény szerint o szerződésszegésse| okozott
kirok szobilyoinok megfe|e|ően köte|es o mósik Fé|nek igozo|t és közvet|en

kirónok megtérítésére (kivételt képez oz elmorodt vogyoni e|őny, és o kórosultot

ért vogyonĺ hótrónyok kikÜszöbö|éséhez szÜkséges kö|tség).

8.5. A kór összegérő| o KoM Zrt. és oz Onkormónyzot o 8.4. pont szerĺnti értesíiés

kézhezvéte|ét követően kötelesek egyeztetni. Amennyiben oz értesítés

kézhezvéte|étő| szómított líz munkonopon belÜ| o kórtérítés összegéről
megó|lopodós szÜ|etik, Úgy o kórosult Fé| jogosu|t oz e|őzetesen meghotórozoit
összeg vonotkozósóbon kortérítésĺ igényt érvényesítenĺ, ome|yről szomvitelĺ

,'l'
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bĺzonylotot szÜkséges kió|líionio. Amennyiben o Felek o kórtérítés összegéról csok

részben i||opodnák meg, okkor o kort e|szenvedő Fé| oz elismert kóriérítési

összegrő| jogosuIt i gényt benyÚjto nĺ, o vitotott kó rtérítési összeg vonotkozósóbo n

pedig o 9 pont szerint kötelesek eljórni.

8.ó. Amennyiben o Fe|ek o hĺbit nem ismerĺk e|, Úgy o 9 pont szerint kötelesek e|jorni.

9. Vitós kérdések rendezése

9.1 . Fe|ek megó|lopodnok, hogy eset|eges jogvitiikot elsődlegesen békés Úton,

torgyolósđr Útjón kívónjik rendezni. Fe|ek o jelen poni szerĺnti vitorendezési

e|jó-rós megkezdéséÍőI szómított 30 nopon be|Ü| törekednek megegyezés
kio|okÍtósó,o. ,a. vitorendezésĺ e|jórós befejezésekor o Fe|ek köte|esek közös

jegyzőkönyvben rögzíteni o vitorendezési eljórós tényét, torgyót, tortomót és

onnok eredményét.

9.2, A torgyo|ósos rendezés eredményte|ensége esetén Felek o polgóri

p"r,enátortósró| sző|o 1952. évi |l|. törvény szerint hotóskörre| és il|etékességgel

rende|kező bír,ósog e|őtt érvényesíthetik jeIen Megó|lopodósbó| eredő jogoikot.

1o. A Mególlopodós módosítóso

1o.l. Fe|ek o Megól|opodóst közös megegyezésse|, írósbon jogosultok módosítoni.

1o.2. Fe|ek köte|esek o Megi||opodós rendelkezéseit 30 nopon be|Ü| írósbon

módosítoni, omennyiben oz egyÜttmŰködés fe|téie|ei jogszobólyvóltozos, vogy
Új jogszobó|y hotó|ybo lépése miott megviltoznok.

11. A Megól|opodós megszÜnletése

l l.1. Fe|ek rogzítik, hogy o Megó||opodós oz o|óbbi
erejéné| fogvo megszrinik:

- o KoM Zn.łő| o tómogotós megvonósro kerÜ|;

- o|yon jogszobi|yvóltozós kovetkezik be, ome|y o|opjón o

leiolytoiiširo mór nincs |ehetőség, Vogy nem indokolt o

Iefo|ytotiso, Vogy orónyto|onuI nogy terhet ró bórme|y Fé|re.

|1.2. A Felek o Megó|lopodóst o mósĺk fé| sÚlyos szeződésszegése esetén jogosu|tok

ĺrisbon, ozoňno|i hotó|lyo| fe|mondoni, fe|téve, hogy o mósik Fél o
szeződésszegő mogotortósovol ír,ósbelĺ fe|szó|ítós kézhezvételét követő 3

(hirom) 1.nuňkonopon belÜl sem hogy fe|, il|etve köte|ezettségét nem te|jesíti.

SÚ|yos szeződésszegés, ho vo|ome|yik fé| mogoiortósóvo| o 
-Megól|opodós

telj.esítését, ered méfuességét veszélyezteti, vo gy o m osi k f é| szerződéses érd ekeit

jeIentősen sértĺ.

l l.3. Fe|ek o Megól|opodis megszŰnése esetén hoIodéktolonul kote|esek egymosso|

mĺndenre 
-Ntu4"dó"n e|szomolni, tovóbbó köte|esek o Megól|opodós

te|jesítéséve| öśszefÜggésben keletkezett egymósnok eIszómolósro otodott

onyogokkol, irotokkol, ělertronĺkus odothordozókkoI holodéktoIonuI e|szómo|ni.

12. Kopcsolottortós

12,1. Fe|ek megi||opodnok, hogy o je|en Megó|lopodós fennó|lóso olott és

megszÜnte1ése sorón folyomoioson egyÜttmŰködnek és tójékoztotjók egymóst o

lvĺegollopodóst érintő lényeges körÜ|ményekrő|. Ennek megfe|e|ően ĺdőben

tójé-koziotjók egymist nem- csupón o jelen Megó||opodósbon fog|oltok

esetekben o Megi||opodós

Mintoprojekt
Mintoprojekt

i:
,l..ł... ,. ł/
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teljesítéséről, honem minden o|yon kérdésrő| (tény, odot' körÜ|mény), ome|y o

Megó|lopodós te|jesítésére kihotissoI lehet.

12.2, Az érintett Fél kote|ezeitséget vól|o| orro, hogy ho|odéktolonul értesíti o misĺk
Fe|et orró|, ho o je|en Megó|lopodós teljesítése előtt e||ene csőd-, felszómo|ósi,

végelszómolósi, ii|etve végrehojtósi e|joros indul, tovóbbó ho o sojót cégében,
voóy o|vó||olkozójónól tulojdonos vóltozósro, il|etőleg jogutódlósro, jogok és

kötélezettségek otszo|lósóro, szétvólósro, összeolvodósro, vogy beolvodósro
kerÜ| sor.

12.3. A Megó||opodósbon fogIo|tok tekintetében nyi|otkozoi téte|ére jogosult

személyek:

KoM Zrt. részéről:

Név: dr. Nogy Tomos

Telefon: +36309579755

Telefox: +3619222591

E-moil: iomos.nogy@komzrt.hu

onkorminyzot részéről:

Név: dr. Kocsis Móté

Telefon: +3614592201

Te|efox: +3ól 333-1597

E-moil : pol gormester@jozsefvoros.h u

12.4. A 12.3ponibon k.rje|ö|t szemé|yek minden olyon kérdésben mególlopodhotnok
írósbon, melyek összefÜggenek o Megollopodós te|jesítésével, de nem jelentik

onnok módosítósót vogy megszÜntetését.
12.5. Technikoi, mŰszoki kérdésekben kopcsoľottortó szemé|yek:

KoM Zrt. részérő|:

Név:

Telefon:

Telefox:

E-moil:

onkormónyzot részérő| :

Név: Orosz Gobor

Telefon: +36 2024414 47

Telefox: +313-56071225

E-moil: oroszg@jgk-hu

12.6. A je|en Mególlopodósbon fog|o|tokkol kopcso|otos ériesítéseieket ír.ósbon kel|

megtenni olíón|ott kÜldeményĹent, Vogy ielefoxon, vo|omint személyes ótodós

esetén oz ótvéte|i igozolisóvol.

iÍ
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12.7. Felek köte|esek o kĺjelölt képvĺse|őik, kopcso|ottortóik szemé|yének vóltozósóró|
holodéktolonu| ír.ósbon értesíteni egymóst.

13. Értesítések

l3.l. Minden oz egyik Fé| ó|tol o mósiknok kÜ|döti ériesítésnek, vogy nyi|otkozotnok
írósosnok kel| |ennie és személyesen, levé|ben (tértivevényes Vogy ojon|ott
(könyve|t) kÜldeményként Vogy futórrol, bérmentesítve), foxon Vogy eIektronikus
Ievélben (e-moil) kell kézbesíteni. Az értesítési odotok megvó|tozósóró| oz érĺntett
Fél 3 munkonopon be|Ül köteles o mósĺk Fe|et értesítenĺ, me|y vóltozisról szó|ó

értesítés onnok kézheuéIelétő| szómított 2. munkonopon hotólyosu| o mósik Fé|

tekĺntetében. Az értesítés megfe|e|ő időn be|Ü|i elmorodisóbó| eredő
következményeket o muIoszió Fél köteles vĺseIni.

13.2. Az írósbeli értesítések, nyi|otkozotok oz olóbbiok szerint tekintendőek kézhez
vettnek és hoió|yosnok:

- szemé|yes ótodós esetén oz ótodós idejében;
- ho futórro| munkonopon kézbesítik, o kézbesítés nopjo, ho nem

munkonopon kézbesítik, o kézbesítés nopjo uioni e|ső munkonopon,
- o nem tértivevény kÜ|önszo|gó|totóssol feIodott könyvelt kÜldemény

esetében o fe|odóstó| szómított 5. munkonopon;
- o tértivevény kÜlönszolgóltotóssoIfe|odoit postoi kÜldemény ótvétele esetén,

o téńĺvevényen fe|tÜnteteti ótvéte|i ĺdőpontbon;
- o tértivevény kÜlonszo|gó|totósso| fe|odott, de o címzett ólto| ót nem vett

posioi kÜ|demény esetén, ho o címzett Vogy oz ótvéte|re jogosu|t mós
szemé|y o kÜ|demény ótvéte|ét megtogodto vogy o címzett ólto| beje|entett
e|érhetóségi címen o kézbesíiés o címzett ismeret|ensége, Vogy elkö|iözése
miott meghiÚsu|t, o kézbesítés megkísér|ésének nopjón, egyéb esetekben o
postoi kézbesítés mósodĺk megkísér|ésnek nopjót követó 5. munkonopon;
vogy

- ho foxon tovóbbÍtjók és o készÜ|ék generó| egy jó véte|t megerősítő érvényes
tovóbbítósi jelentést, ho munkonopon l7.00 óro (címzett ideje szerint) e|őtt
tovóbbíijók, okkor o tovóbbítós nopjón, Vogy móskÜ|onben o tovóbbítós
uióni első munkonopon 9:00 órokor (címzett ideje szerini);

- ho e|ektronikus |evé|ben kézbesítik és o fogodó Fé| leve|ező rendszere
generó| egy kézbesítést (,,de|ĺvered'') megerősítő visszoje|zést (ehhez e kÜ|dő

levelező progromjót megfe|e|ően be ke|| ól|ítonĺ), i|yen visszojelzés
hiónyóbon, ho munkonopon 17:oo óro (címzett ideje szerint) előtt
tovobbítjik, okkor o tovóbbítós nopjon, Vogy móskÜlönben o tovóbbítós
utonĺ e|ső munkonopon 9:00 órokor (címzett ĺdeje szerint).

13.3. A je|en pontbon meghotórozott kézbesítésĺvé|e|em - o kÜ|dő Félnek fe|róhotó ok
mioit - o fe|odóstólszimítoti l5 nopon be|Ü| megdönthető. A kézbesítésĺvéle|em
sikeres megdöntése esetén o kézbesítéshez fŰződő jogkövetkezmények nem
ól|nok be.

14. Vis moior

14.1. Vis moiornok minősÜl minden o|yon rendkívÜli, o Megó||opodós |étrejötte utón
bekövetkező, onnok te|jesítését |ehetet|enné ievő, Vogy kés|e|tető esemény,
ome|yet o Fe|ek nem lóthottok előre és nem horíihottok e|, és omely nem
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vezethető visszo o Fe|ek sojót gondoilonsógóro Vogy hibójóro. ||yen események
leheinek kÜ|önösen, de ezekre nem kor|ótozvo, természeti csopós, tŰuész,
robbonós , őwíz, sztrójk, bolesetek, zendÜlések, polgóri zovorgósok, emborgó,
forrodo|om, fö|drengés, jórvóny, törvényes hotósógok intézkedése o
Megó||opodos hotó|ybolépését követően.

14.2. Felek nem tortoznok fe|e|ősségge| egymos fe|é, nem esnek késedelembe, i||etve

nem szegik meg o Mególlopodós rendelkezéseĺt, omennyiben o köte|ezettségek
te|jesítését i|yen vĺs moior esemény hatőrozza meg.

14.3. Amennyiben vis moior esete következik be, okkor qzerrő| tudomóst szező Fé|nek

ho|odéktolonulír.ósbon értesítenie kell o mósik Felet és o Fe|ek köte|esek o |ehető

legrövidebb időn be|Ü| egymósso| o Megó|lopodos te|jesítésének fo|ytotósóró|

egyeztetni, volomint oz egyéb vo|ome|y Fé| ólto| lényegesnek minősített

kérdésekben megoIlopodnĺ.

14.4. Vis moior esetén o Megó||opodósbon szerep|ó teljesítési hoióridők ozo| oz
időiortommo|, omíg o Megól|opodós o vis moiornok minősÜ|ó esemény mĺott

.. nem teljesíthető, meghosszobbodnok, omennyiben oz fĺzĺkoilog egyó|to|ón
Iehetséges.

15. 7áĺő ľende|kezések

15.l. A Fe|ek képviseleiében o|óír,ó szemé|yek kije|entik, hogy jogosu|tok o szeződő
Felek képvise|etére és cégjegyzésére, tovóbbó ennek o|opjón o je|en

Megól|opodos megkötésére és olóírisóro.

15.2. A je|en Megi||opodisbon nem szobó|yozoit kérdésekben o Vonotkozó mogyor
és európoi uniós jogszobi|yok rende|kezései oz irinyodók.

15.3. A MegilIopodós oz olóbbi mel|ékletekke| egyÜtt hotó|yos:

KoM Zrt.- lnte||igens Hó|ózot Mintoprojektte| kopcso|otos he|yszínek és

méróóro dorobszómok
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Felek o jelen Megó|lopodósi óto|vostók, és kozös érte|mezés utón, mint okorotukkol és

elho n gzott nyilotkozoioikkol minden ben e gyezőt oIoírtó k.

Budopest, 201ójÚnius

KoM Központiokos Mérés Zľt. KoM Központiokos Méĺés Zrt.

Képv.: Voó Ferenc Krĺstóf Vezérigozgotó Képv.:Tóth Losz|ó Projektigozgotó

udopest Fővóľos Vlll. Józsetvórosi onkoľmónyzot

dr. Kocsis Mité
polgormester

Fedezet: o................címen Budopest, 201 ó,

PénzÜgyileg ellenjegYzem:

Poris Gyu|óné
pénzÜ gyi Ü gyosztólyv ezeIő

Jogi szempontból e||enjegyzem :

Donodo-Rĺmón Edino
jegyző
nevében és megbízósóbó|

dr. Mészór Eriko

o|jegyző
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