
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (1113 

Budapest, Bocskai út 39-41., képviseli: Dr. László Imre polgármester, a továbbiakban 

Önkormányzat)  

 

másrészről: …………………………………………………………………………………. 
 

székhely: …………………………………………………………..……………………….,  
 

képviseli: …………………………………………………………………………………. ., 
  
cégjegyzékszám: …………………………………………………….…………, (továbbiakban 

Vállalkozó) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 

 

1./ Önkormányzat kijelenti, hogy Újbuda 60
+
 Programjával a kerületben lakó idősek 

életminőségének javulásához kíván hozzájárulni. Ennek keretén belül a kerület minden 

60. életévet betöltött lakója - igénylés esetén - névre szóló, a kerület logójával ellátott ún. 

Újbuda 60
+
 Kedvezménykártyát (továbbiakban: Kártya) kap, amellyel a jelen 

megállapodásban résztvevő vállalkozó részéről kedvezményes szolgáltatásokat vehet 

igénybe.  

 

2./ Vállalkozó vállalja, hogy  

- az Újbuda 60
+
 Programban, mint szolgáltató legalább hat havi időtartamban részt vesz,  

- a Kártya tulajdonosok részére, az Önkormányzatnak is megküldött, illetőleg az 

üzlethelyiségben kifüggesztett tájékoztatás szerinti aktualizált kedvezményes 

szolgáltatásokat a fenti időtartamban biztosítja, 

- az üzlethelyiségben, valamint weblapján és más hirdetéseiben az „Idősbarát Vállalkozás 

- Újbuda” megjelölést feltünteti, valamint  

- a fogyasztóvédelemről szóló jogszabályi rendelkezéseket a kedvezményes 

szolgáltatások körében megtartja. 

- Vállalkozó vállalja, hogy mind az Önkormányzat, mind a kártyatulajdonosok részére 

jelzi, amennyiben a korábban közölt kedvezményes szolgáltatások körében változás 

következik be. 

- Vállalkozó elfogadja, hogy a Kártyán szereplő adatok megtekintésére van jogosultsága, 

továbbá  kizárólag a Kártya tulajdonosának hozzájárulásával rögzítheti a Kártyán ill. 

bármelyik igazolványon szereplő  adatokat. Ebben az esetben a Vállalkozó, mint  önálló 

adatkezelő jár el, ezen adatkezeléssel kapcsolatban az Önkormányzat felelősséggel nem 

tartozik. Az Önkormányzat Újbuda 60+ Programjához kapcsolódó adatkezelési 

tájékoztatót a következő címen ismerhető meg: https://idosbarat.ujbuda.hu/ujbuda-60-

program  

 

3./ Önkormányzat vállalja, hogy 

- az 1. pontban jelölt Kártya igényléséről szóló tájékoztatást valamennyi arra jogosultnak 

megküldi, valamint az igénylők részére - saját költségén - a Kártyát rendelkezésre 

bocsátja, 

- az 1. pontban jelölt programban résztvevő Vállalkozó részére az „Idősbarát Vállalkozás 

- Újbuda” matricát saját költségén elkészíteti, eljuttatja, szükség esetén pótolja, 

- az Újbuda honlapon a programban résztvevő vállalkozók névsorát - ellenérték nélkül- 

az ujbuda.hu weboldalon közzéteszi, az aktuális listát az Újbuda Szenior 

https://idosbarat.ujbuda.hu/ujbuda-60-program
https://idosbarat.ujbuda.hu/ujbuda-60-program


Programközpontban (XI. Bölcső u. 3.) illetve az Újbudai Önkéntes Koordinációs és 

Módszertani Központban (XI. Kérő u.3.) elérhetővé teszi, az új kártyatulajdonosnak a 

kártya mellékleteként (egy alkalommal) postán megküldi. 

- a Kártya tulajdonosok részére – a rendelkezésére álló információk alapján- tájékoztatást 

nyújt a kedvezményes szolgáltatások köréről és a kedvezmények mértékéről.  

 

4./ Felek megállapodása szerint jelen megállapodás hatályának tartama alatt és azt követően 

bizalmasan, üzleti titokként kezelik a megállapodás teljesítése kapcsán tudomásukra 

jutott információkat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen 

formában nem adják tovább. A fenti információk, tények, valamint adatok – a másik fél 

által előzetesen adott kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül – kizárólag a szerződés 

teljesítésére használhatók fel. 

       Vállalkozó elfogadja továbbá, hogy az időskorú valamennyi  személyes információja 

bizalmas jellegű, értékes és nélkülözhetetlen. Kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen 

információkat nem fogja felhasználni, kiaknázni semmilyen üzleti célra vagy 

tevékenységre sem a saját javára sem egyéb harmadik fél javára. 

 

5./ Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megállapodás titoktartásra vonatkozó rendelkezései 

nem érintik az Önkormányzatot jogszabályi rendelkezés alapján terhelő közzétételi és 

nyilvánosságra hozatali kötelezettségeket. Erre figyelemmel, amennyiben az 

Önkormányzat jogszabályi előírás alapján a jelen megállapodásban szereplő, illetve az 

abban foglalt jogviszonnyal összefüggésben rendelkezésre álló egyéb információkat, 

vagy egyéb dokumentumokat köteles a jogszabályban meghatározott formában 

közzétenni, illetve nyilvánosságra hozni, azt a Vállalkozó előzetes beleegyezése, 

hozzájárulása, vagy bármely más jogcselekménye nélkül, önállóan jogosult megtenni. 

 

6./ Felek megállapodása szerint, jelen megállapodás a 2. pontban jelölt hat hónap határozott 

időtartam elteltét követően határozatlan idejűvé alakul, amely 30 nap felmondási idő 

betartása mellett, indoklás nélkül, a rendes felmondás szabályai szerint írásban 

felmondható. 

 

7./ Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi, a vállalkozásra, üzletre (elfogadóhely) 

vonatkozó adatokat és a kedvezményes szolgáltatások körét, valamint mértékét 

tartalmazó 1. számú melléklet. Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt helyben hagyólag írták alá azzal, hogy a nem szabályozott kérdésekre a Ptk. 

rendelkezései irányadóak. 

 

 

Budapest, ………………. 

 

 

 

 

 

 

……………………………….    …………………………………. 

Önkormányzat             Vállalkozó 

 Képviseletében                               képviseletében 

 

 


