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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Nemzeti Közszolgálati Egyetemet (továbbiakban: Egyetem)  a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem-
ről, valamint  a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló  2011.  évi CXXXII. tör-
vény alapján,  2012.  január 1-jén kezdte meg működését azzal  a  céllal, hogy szakembereket képez-
zen  a  hazai és nemzetközi közigazgatási szféra,  a Magyar  Honvédség, valamint  a  rendvédelmi 
szervek számára. 
Önkormányzatunkkal együttműködve  2014  márciusában nyitotta meg kapuit  a  teljes műemléki 
rekonstrukcióval felújított történelmi  Ludovika  Főépület, majd  2017  szeptemberétől  a 3955  fő 
egyidejű befogadására alkalmas, szemináriumi termekkel, nagyelőadókkal, laborokkal és olvasóte-
remmel rendelkező Oktatási Központ, valamint  a  Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium  is  át-
adásra került.  2018  tavaszától  a  2017-ben Építőipari Nívódíjat nyert Orczy úti kollégium,  a  sport-
csarnokkal, uszodával, lövészklubbal és sportparkkal rendelkező  Ludovika  Aréna, továbbá  a  Lu-
dovika  Huszár Lovarda tette teljessé az Egyetemet, és alkalmassá arra, hogy  a  régi ludovikás múlt-
ra visszatekintő lovas hagyományt integrálja az egyetemi oktatásba. 

2018 DEC 18.  
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Józsefvárosban arányaihoz képest sok egyetem, illetve felsőoktatási intézmény telepedett meg. Az 
1990-es évektől kezdődően több egyházi egyetem és kar nyitotta meg kapuit Józsefvárosban, és 
immár a kerület külső részén, az Orczy-kertben is. Így 2018-ra Józsefváros a felsőoktatásban or-
szágos jelentőségű helyszínné vált. Ez a folyamat fontos és előnyös Józsefváros számára, mivel a 
kerület pozitív arculatát erősíti a főváros és azon belül Józsefváros lakosságának körében, ugya-
nakkor a fizetőképes keresletet, munkahelyek számát növeli, csökkenti a szegregációt, valamint 
kulturális kisugárzása is meghatározó. Fontos, hogy az eddig elért eredmények folytatódjanak. 
Önkormányzatunk stratégiai céljainak elérésében kulcskérdés az Egyetemmel való együttműködés 
folyamatos fejlesztése. Józsefváros számára kiemelten fontos, hogy az Egyetem szervesen illesz-
kedjen a kerület kulturális és gazdasági életébe. 

Fenti célok elérése és a kerület sport, szabadidősport, ifjúsági ügyek, kulturális szolgáltatás, a he-
lyi közművelődési tevékenységének fejlesztése érdekében az Egyetemmel folytatott tárgyalások 
alkalmával az alábbi együttműködési lehetőségek kerültek megállapításra: 

Az Egyetem 
vállalja, hogy elősegíti Józsefváros lakosságának minél szélesebb rétegének ösztönzését a 
sportolásra, a rekreáció és az egészségmegőrzés céljából. Elősegíti az egészséges életmód 
iránti igény felkeltését, az egészségmegőrzés fontosságának elismerésre irányuló szemlé-
letformálást. 
vállalja, hogy a  Ludovika  Sportközpont uszodájába és az ahhoz kapcsolódó  wellness-
részlegbe az  1.500,-  Ft-os belépőjegy helyett kedvezményes  1.100,-  Ft-os áron biztosítja a 
belépőjegyet, úgy hogy a kedvezményes jegy árából  300,-  Ft-ot az Önkormányzat utólago-
san megtérít, így a jogosultak kedvezményes,  800  forintos belépőjegy megváltása ellené-
ben használhatják az uszodát és  wellness-részleget. 
Kedvezményezettek  köre:  Budapest  VIII. kerületi lakóhellyel rendelkező lakosok, az Ön-
kormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak foglalkoztatottjai, a BRFK VIII. ke-
rületi Rendőrkapitányság foglalkoztatottjai, a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és 
Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai. 
vállalja, hogy az Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák csoportos úszásoktatásában 
együttműködik az Önkormányzattal. Évi  3,5  millió  Ft  ellenében a józsefvárosi nagycsopor-
tos óvodások részére biztosítja a heti  5  nap  4  órás  (8  órától  12  óráig) időkeretben a tanme-
dence használatának lehetőségét, kivéve a nyári és téli szünet idejét. 
vállalja, hogy műfüves sportpályáját és zárt sportcsarnokát az Önkormányzat és az Ön-
kormányzat intézményei, gazdasági társaságai külön megállapodás alapján a szabad kapa-
citás terhére igénybe vehessék. 
vállalja, hogy Önkormányzat által minden évben megszervezésre kerülő nyári napközis tá-
bornak helyszínt és külön megállapodás alapján programlehetőséget biztosít. Esős napok 
esetén fedett helyszínt is biztosít. 
vállalja, hogy az Önkormányzattal kulturális, sport és szabadidős programjait az Egyetem 
hallgatói körében népszerűsíti. 

Az Önkormányzat 
kifejezi elkötelezettségét az Egyetem tevékenységének támogatása iránt, és lehetőségeihez 
mérten segíti az Egyetem fejlesztési törekvéseinek megvalósulását. 
támogatja, hogy az Egyetem aktívan részt vegyen a kerület közéletében, különösen az ok-
tatás, kultúra, sport, egészségügy, fenntarthatóság és társadalmi innovációk területén. 
vállalj a az Egyetem képzéseinek, és általa megszervezésre kerülő kiállításoknak, rendez-
vényeknek, konferenciáknak népszerűsítését. 
vállalja, hogy az Egyetemmel kapcsolatos híreket, nyilvános eseményeket a kerület lakos-
sága körében népszerűsíti, a híreket a jozsefvaros.hu intemetes oldalán, valamint a József-
város újságban közzéteszi. 
meghívja az Egyetem képviselőit a kulturális, sport, felnőttképzési, civil szféra ügyeit érin-
tő Önkormányzat által szervezésre kerülő rendezvényekre, tanácskozásokra. 





A  kedvezményes uszodai lakossági belépők biztosítása érdekében az Önkormányzat havi elszámo-
lás alapján utólagosan  300,-  Ft/fő (a maximum havi  1.000,-  fő esetén havi  300.000,- Ft,  évi  3,6 
millió  Ft)  belépőjegy kiegészítést fizet, illetve az óvodai úszásoktatás céljából biztosított tanme-
dence használata érdekében az Önkormányzat évi  3,5  millió  Ft  összeget fizet az Egyetem részére. 

Javasolom fentiek alapján a mellékelt együttműködési megállapodás elfogadását. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az együttműködés mielőbbi kialakítása érdekében szükséges, hogy a Képviselő-testület  2018. 
december  18-i  ülésén tárgyalja az előterjesztést. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

Együttműködési megállapodás elfogadása a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, mely önként 
vállalt feladatokra vonatkozik. 
Az együttműködés keretében az uszodai kedvezményes belépők biztosítására  3,6  millió  Ft  fedezet 
szükséges  2019.  évben. Az óvodai úszásoktatás érdekében a tanmedence használata céljából  3,5 
millió  Ft  fedezet a Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetésében kerül biztosításra.  A 2019.  évi 
költségvetés tervezete ezen összegek figyelembe vételével készült el. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX tv.  41.  §  (6)  bekezdésében, valamint a  23.  §  (5)  bekezdés  13.  és  17.  pontjában foglal-
takon alapul. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja  a  határozat  1.  sz. mellékletét képező  a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel (székhely: 
1083 Budapest,  Ludovika  tér  2.,  statisztikai számjel:  15795719-8542-312-01,  adószám: 
15795719-2-51)  kötendő határozott időre,  2019.  december 31-ig szóló együttműködési megál-
lapodást önként vállalt feladatként. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  18. 

2. felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás  4.  pontja szerinti elszámolás részletes 
szabályainak kidolgozására, és az ezzel kapcsolatos javaslat Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság elé történő beterjesztésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  31. 

3. felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja szerinti együttműködési megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  20. 
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A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

Budapest, 2018.  december 

dr. Sá 'a : • tond 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevéb  n  és megbízásából: 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 





I. számú melléklet 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

egyrészről:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely:  1082 Bp., 
Baross utca  63-67.;  képviseli: dr. Sára Botond polgármester; adószám:  15735715-2-
42  törzsszáma:  735715;  bankszámlaszáma:  10403387-00028570-00000000),  továb-
biakban: Önkormányzat 

másrészről: Nemzeti Közszolgálati Egyetem (székhely:  1083 Budapest,  Ludovika  tér  2.,  statisz-

 

tikai számjel:  15795719-8542-312-01,  adószám:  15795719-2-51,  képviseli: dr. Hor-
váth József főtitkár) továbbiakban: NKE. 

(továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között. 

Előzmények:  

Az NKE  2012.  január 1-jén jött létre a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Rendőrtiszti 
Főiskola átalakulásával, valamint a Budapesti Corvinus Egyetemből kiváló Közigazgatás-
tudományi Kar csatlakozásával az érintett intézmények általános jogutódjaként. 

2018  tavaszára felépült az NKE józsefvárosi otthona,  a  Ludovika  Campus,  ami egyben Belső-Pest 
legnagyobb közparkja, az Orczy-kert újjászületését  is  jelenti. Elkészült és az egyetemi hallgatók 
birtokába adták  a  Ludovika  Akadémia felújított történeti épületét  modern  egyetemi könyvtárral és 
oktatási terekkel, az új oktatási, elméleti és gyakorlati képzési épületeket,  a  kollégiumokat, az 
egyetemi lőteret, sportcsarnokot, fedett uszodát és szabadtéri sportpályákat. 

Szerződő Felek a jelen megállapodást annak érdekében kötik, hogy közös érdekek alapján, egy-
más tapasztalatait felhasználva együttműködjenek, ezzel is hozzájárulva kiemelten a kerület sport-
és kulturális életének javításához. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23.  §  (5)  bekezdés  13. 
és  17.  pontja alapján az önkormányzat feladatai közé tartozik a sport, szabadidősport támogatása, 
ifjúsági ügyek, kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 

Az együttműködés keretében Szerződő Felek a következőket vállalják:  

1. Felek vállalják, hogy az Önkormányzat sport, szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek, kul-
turális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység feladatellátásában együttműködnek. 

2. NKE vállalja, hogy elősegíti  Budapest  VIII. kerület lakosságának minél szélesebb rétegének 
ösztönzését a sportolásra, a rekreáció és az egészségmegőrzés céljából. Elősegíti az egészsé-
ges életmód iránti igény felkeltését, az egészségmegőrzés fontosságának elismerésre irányuló 
szemléletformálást. 

3. NKE vállalja, hogy  a  Ludovika  Sportközpont uszodájába és az ahhoz kapcsolódó  wellness-
részlegbe kedvezményes  800,-  Ft-os áron biztosítja  a  belépőjegyet és  a  bérletet az alábbi 
kedvezményezetti körnek: 

a) Budapest  VIII. kerületi lakóhellyel rendelkező lakosok részére, 
b) az Önkorniányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak foglalkoztatottjai részére, 

c)  a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság foglalkoztatottjai részére, 

d) a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület tagjai részére, 



e) Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség foglalkoztatottjai részére. 

4. Önkormányzat vállalja, hogy jelen megállapodás  3.  pontja szerinti belépők esetén havi elszá-

molás alapján  300,-  Ft/fő belépőjegy kiegészítést fizet legfeljebb havi  300.000,- Ft  összeg ere-

jéig. 

5. NKE vállalja, hogy az Önkointányzat fenntartásában lévő óvodák csoportos úszásoktatásában 

együttműködik az Önkormányzattal.  A  józsefvárosi nagycsoportos óvodások részére biztosítja 

heti  5  nap  4  órás időkeretben  (8  órától  12  óráig) a tanmedencéjének használatát, kivéve az 

óvodai nyári és téli szünet idejét. 

6. Önkoiniányzat vállalja, hogy jelen megállapodás  5.  pontja szerinti tanmedence biztosítása 

érdekében NKE részére évi  3.500.000,-  Ft-ot fizet január 31-ig a Napraforgó Egyesített Óvo-

da költségvetési szerven keresztül. 

7. NKE vállalja, hogy műfüves sportpályáját és zárt sportcsarnokát az Önkormányzat, és az Ön-

koiniányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak, BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitány-

ság, Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség foglalkoztatottjai, valamint Józsefvárosi 

Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai részére 

külön megállapodás alapján a szabad kapacitás terhére igénybe veheti. 

8. NKE vállalja, hogy Önkormányzat által minden évben megszervezésre kerülő nyári napközis 

tábornak helyszínt és külön megállapodás alapján programlehetőséget biztosít. Esős napok 

esetén fedett helyszínt is biztosít. 

9. NKE vállalja, hogy az Önkormányzattal kulturális, sport és szabadidős programjait NKE hall-

gatói körében népszerűsíti. 

10. Önkormányzat kifejezi elkötelezettségét NKE tevékenységének támogatása iránt, és lehetősé-

geihez mérten segíti NKE fejlesztési törekvéseinek megvalósulását. 

11. Önkoiniányzat támogatja, hogy NKE aktívan részt vegyen a kerület közéletében, különösen 

az oktatás, kultúra, sport, egészségügy, fenntarthatóság és társadalmi innovációk területén. 

12. Önkorniányzat vállalja NKE képzéseinek, NKE által megszervezésre kerülő kiállításoknak, 

rendezvényeknek, konferenciáknak népszerűsítését. Önkormányzat vállalja, hogy az NKE-vel 

kapcsolatos híreket, nyilvános eseményeket a kerület lakossága körében népszerűsíti, a híre-

ket a jozsefvaros.hu internetes oldalán, valamint a Józsefváros újságban közzéteszi. 

13. Önkormányzat meghívja NKE képviselőit a kulturális, sport, felnőttképzési, civil szféra ügye-

it érintő Önkormányzat által szervezésre kerülő rendezvényekre, tanácskozásokra. 

14. Jelen együttműködési megállapodást Szerződő Felek határozott időre kötik  2019.  december 

31-ig, hatálybalépés napja az aláírás napja. 

15. Jelen együttműködési megállapodást bármely fél írásos nyilatkozatával,  30  napos felmondási 

idővel, indokolás nélkül felmondhatja. 

16. Kapcsolattartók: 

NKE részéről:  
telefonszám:  
e-mail:  
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Önkormányzat részéről:  
telefonszám.  
e-mail:  

Budapest, 2018.  december .... 

Budapest  Főváros VIII. Nemzeti Közszolgálati 
kerület Józsefvárosi Ön- Egyetem 

kormányzat képviseletében 
képviseletében 

dr. Sára Botond dr. Horváth József 
polgármester főtitkár 

Fedezet: a címen  Budapest, 2018. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Danada-Rimán Edina 
jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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