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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

egyrészről:  Budapest  Ply:it-0s 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-
vath  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  es 
oktatási :erekkel, az új oktatási, elméleti  es  gyakorlati képzési épületeket,  a  kollégiumokat, az 
egyetemi lőteret, sportcsarnokot, fedett uszodát és szabadtéri sportpályákat. 

Szerződe. Felek a jelen megállapodást annak érdekében kötik, hogy közös érdekek alapján, egy-
irás tapasztalatait felhasználva együttműködjenek, ezzel is hozzájárulva kiemelten a kerület sport-

kulturalis életének javításához. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23.  §  (5)  bekezdés  13. 
OE:; 17.  peritja alapjüt az önkormányzat feladatai közé tartozik a sport, szabadidősport támogatása, 
Ifjúsági (gyek, kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 

AzIaLirtműködé5, keretében Szerződő Felek a következőket vállalják:  

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

NKli vállalja, .hogy elősegíti  Budapest  VIII. kerület lakosságának minél szélesebb rétegének 
ösztönzését a sportolásra, a rekreáció  es  az egészségmegőrzés céljából. Elősegíti az egészsé-

 

ges életmód iránti igény felkeltését, az egészségmegőrzés fontosságának elismerésre irányuló 
szen léletformálást. 

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

a) Budapest  VIII. keriAleti lakóhellyel rendelkező lakosok részére, 
b) a Önkormányzat 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, 
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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 főt tkár 

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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