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Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuáros onkormányzat Képviselo-testületének
Y fuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

előterjesző: Józsefuáľosi Közosség iHźlzakNonpľofit Kft, Kovács Barbara ugyvezető J,/
' sz. napiľend

november t'l-i ĺilésére
ELOTERJESZTES

a Váľosgazdá|kodási és Pénzĺĺgyi Bizottság 2013.

Tárgyz ,,Diák munka mentoľálás,, tárgyŰt kijzbeszerzési éľtékhatárt e| nem éríj beszerzési eljáľás
eľedményének megállapítása, javaslat új e|jáľás megindításáľa

Előterjesĺő: Kovács Barbara ugyvezetó
Készítette: JózsefuárosiKözösségi HźzakNonproťrtKft,Jegyzói Kabinet
A napiľendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszeru szótobbség szükséges'
Melléklet: 1. sz. mellék|et aján|attételi felhívás

2. sz. melléklet ajáĺ|at
3. sz' melléklet bontási je gyzőkonyv
4. sz. mellék|et gazdasági indokolás
5' sz. melléklet új ajánlattételi felhívás

Tisztelt Y ár osgazdál lkodási és Pénziĺgyi Bizottság !

I. Előzmények
A Képviselő-testtilet a 65120|3. (II'27.) szttmű határozata 11. pontjában fogadta el a Magdolna
Negyed Projekt III. megvalósításában részťvevő szervezetek együttműködési -rendszeľe
dokumentumot, mely szérint a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (JCSGYK);
Józsefuárosi Várost'izemeltetési Szolgálat (IVSZ); Rév8 Józsefuárosi Rehabilitációs és
Vĺárosfejlesztési Zrt. (Rév8 Zrt.) Jőzsefvárosi Köz<jsségiHázak Nonproťlt Kft pľojektmegvalósításéľt
fęIelős szervezetekként (PMVSZ) jelölte ki az a|ábbi projekt vonatkozásában:

o. ,'G2 Foglalkoztatási pľogramok'' progľam keretén belü| ,,Diákmunka Mentortůźs,,,

Ezęn pľojekt keretében megvalósuló diákmunka męntoráIas szolgáltatás. megvalósítása külső
szolgáltató igénybe vételével töľténik. A beszerzés becsĺ'ilt éľtéke nettó 6 909 44g,- Et + Áfa, amely
7 00%o-b an elszámo lható kö ltség.

A szolgáltatás az a|ábbi feladatokat foglalja magában:
1. Személyre szabott egyéni és csoportos pá|yavá|asztási, pályaorientációs tanácsadás biztosítása,

melyet valamennyi jelentkező kell ľészére biztosítani, de különösen azoknak, akik a többgenerációs
munkanélküliség k<ivetkezményeképpen szűkös ismeretekkel rendelkeznek a munkahelyekről'
munkaköľökről. Havonta minimum 6 fó részére egyéni foglalkozást, havonta minimum 6 csoportos
foglalkozást (egy csoport min. 6 fő) kell tartani.

2. Fej|esztési terv készítése és vezetése a pľogľamban részrvevőkről.
3. Havonta egyéni felkészítő konzultáció tartásą melynek cé|ja a sikeres munkába állĺás elősegítése

érdekében, a munkavállalás adminisztrativ, hivatalos oldalának megismeľtetése és az a|apvető
munkavállalói jogok ismeľtetetése. Havonta minimum 6 fő részére kell taľtani.

4. Hetente munkaerőpiacra való felkészítés tanácsadás biĺosítása hétköznapokon, heti minimum 20
ügyeleti őr źtban kell me gtaľtani.

5. Egyéb kovetelmények: kapcsolatfelvétel a kerületben műkpdő általános és középfokú oktatást
nýjtó iskolákkal, azza| a céllal, hogy felmérést készítsen potenciális diák munkavállalókľól,





kiemelten a Magdolna Negyed Progľam III. területén élőkre vetítve, mely havonta szakmai
beszámolót kell készíteni.

il. A beteľjesztés ĺndoka
A becsült érték alapján a Jőzsefvárosi onkoľmtnyzat Kozbeszerzési és Beszerzési Szabźt|yzat (a
továbbiakban: Szabźiyzat) D(. része szerinti beszerzési eljáľĺás került lefolytatásra.

m. Tényállási adatok
A Szabä|yzat a|apjźn a kĺĺzbeszerzési értékhatárt eI nem éľo árubeszerzésrol megrendeléséról dönteni
legalább öt ajźnlat bekérésével lehet.
Mindezek i|apján az ajánlattételi felhívás (1. szómú mettéklet) f013. szeptember 19. napján
továbbításra keľült az alábbi gazdasági szereplőknek, valamint a wwwjozsefuaros.hu és a
www.kesz -tvugyar.hu oldalon is megjelent:

indok: alacsony küszöbű elérési szervezet, kontrollálható keľetek között, különös tekintettel segítő
szo|gźitatás kiépítésére, működtetésére' önkéntes segítő feladatokat vállaló fiatalok
kĺjzreműködésével. Az A|apítvźny az onJ<ormányzattal megkötott egyiittmiĺködési megállapodás
jegyében magas szocialrizźrciős kockázatú ifiúsági közegben, túlnyomórészt nyolcadik kertileti cigány
fiatalok k<jrében végzi összetett segítő, mege|ozó, a|temativát kínáló tevékenységét - az érintettek
aktív ľészvételével. Szolgáltatásjellegű tevékenységeiket alapvetően a nyolcadik-kerĹiletben élő,
felnőtté váló fiataloknak és személyes környezetük problémáihoz, többletnehézségeLhez igazitja'

1.
Székhely:
Telephely:
Képviseli:
Adószám:

2.
Elnöke:
Székhelye:
Levelezési cím:

3.
Székhely:
Képviselő:
Adószám:

4.

Cím:
Képviselő:
Adószám:

Kapocs It rúsági onsegítő Szolgálat Alapítvány
i 146 Budapest, Zichy Mihály u. l4.
1084 Budapest, Mátyás tér 14
Szabó András
196s1989-I-42

Magyar Emberi Jogvédő Kiizpont Alapítvány
obeľth József
1085 Budapest, V[I. kerület, Baross utcaf8'
1384 Budapest, Pf. 750.

Ktiztisségfej lesztők Egyesü|ete
1011 Budapest, Corvin tér 8.

Kovács Edit
19009533-r-4f

Akut Alapítvány
1 139 Budapest, FiasĄruk utca 41lb III. em.2.
Ka|ó Zsuzsanna, Légmán Anna
r8224f38-t-4r

indok: az A|apítvány a|apitó okirata szerint a következő tevékenységeket végzi: szociális tevékenység,
családsegítés, időskoruak gondozáSa; gyerÍnek- és ifiúságvédelem; hátľányos he|yzetll csopoľtok
társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; emberi és állampolgári jogok védelme; a magyarcrszági
nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon tuli magyaľsággal kapcsolatos tevékenység;
közhasznú szervezetek szźlmára biztosított csak közhasznú szervezetek źúta| igénybe vehető
szoIgáItatások.

indok: az Egyesület országos civil szervezet' amelynek jellemző tevékenyśégéheztartozik' hogy helyi
szinten, a helyi igények figyelembe vételével a helyszínen élőket - az oket érintő különféle
kérdésekben - önálló feladatvállalásra törekszenek bírni, aktivizá|ni, különféle közösségformáló
tevékenységekľe késztetni. Egy adott területen indított tevékenységeikben arra törekszenek, hory a
helyben élők a kezükbe vegyék a soľsukat, ,,megérezzék annak az ízét,,, hogy milyen, ha összefognak
és maguk intézik a saját ügyeiket. Célközönségük meghatározásźtban nincsenek életkori megkötések,
annál inkább a helyi kĺizösségéľt cselekvést' felelősséget vállaló helyi polgáľok.





indok: az Alapiwány célja a hátrányos lle|yzeťn emberek társadalmi iĺtegráciőjźtnak elősegítése,
elsősorban az cingondoskodásra való képességük fejlesztése révén. olyan kompetenciafejlesztó
oktatási anyagokat dolgoznak ki és képzési programokat valósítanak meg, melyek hozzásegítik a
célcsopoľt tagjait ahhoz, hogy aktív szerepet és felelősséget vállaljanak problémáik megoldásában,
erősítsék öngondoskodásra való képességüket. Ahźttrźnyos helyzetűek kĺjzvetlen tźtmogatásźn tul nagy
hangsúlyt helyeznek a célcsoporttal foglalkozó szakemberek továbbképzésére.

3.
Cím:
Képviselő:
Adőszźtm:
Telephely:

Civil RłńdÍó zńsórt Ahpítvĺípy
1011 Budapest, Coľvin tér 8.

Péterfi Ferenc
1 8048023-1-41
I 1 16 Budapest, Sztregova utca 3.

indok: a Civil Rádió műsorát a legszélesebb hallgatói közönségnekszźnja, de a civil szféra híľeire,
infoľmációiľa, éľtékeire, eseményeire fogékony társadalmi csoportok a legfőbb célpontjai. A Civil
Rádió javarészt élő műsoľokat kózvetít a stúdióból, a beszélgetéseket megszakító zenéve|;

alkalmankénti bejátszásokkal, telefoninterjúkkal, játékokkal. Fontos része ezek'nek a programoknak az
önkéntes szervezetek jogszolgálata (a bejegyzéstő| a gazdá|kodásĹkönyvelési kéľdésekig). A
tömegsport események népszerűsítése, a civil szervezetek - helyi önkormányzatok egyĹittmiiködésének
és konfliktusainak bemutatása, feldolgozása, a fogyasztói érdekvédelem. Ez a közösségi ľádió nem
pusztán az i|yen szeľvezetekhez (és remélhetőleg más érdeklődokhoz) sző|, javańszt a körükből
toborzott önkéntesek működtetik, természetesen némi felkészítés után, technikusok és a rádiőzźshoz,
továbbá a kozösségfejlesztéshez értő szakemberek segítségével.

AjánlatÍevő ajánlatának ismeľtetése: az aján|attételi felhívásban megjel ö|t aján|attételi hataridőig _
2013. október 02. 15,00 őra_ I ajánlattevő nyujtott be ajánlatot (2. számú melléklet):

Név: Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvány

Székhely: |1,46Bp,,Zichy Mihály utca 14.

Telephely: 1084 Bp., Máýás tér 14,

Aján|ati źlt: 8.775.000 Ft (alanyi adómentes)

Az ajźn|at bontásáľól készült jegyzőkönyv az e|őterjesztés 3. szdmú mellékletét, az ajźtn|attevo aján|ati

árra vonatkozó indokolása az előterjesztés 4' śzámu mellékletét képezi. Az ajźn|at az aján|attéte|i

felhívás aIapján a,,legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás'' elve szerint keľtilt éľtékelésre.

Iv. Döntés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Tekintettel ana,hogy akozbeszerzési értékhatáľt el nem éľobeszerzési eljárásban benýjtott ajźn|ata
rendelkezésre állő fedezetet meghaladja, ezért az e|jźlrts eredménytelen. A pá|yázatban vállaltak
a|apjánúj közbeszeľzési értékhatárt el nem érőbeszerzési eljárás lefolytatása.

v. Diintés célja' pénzĺĺgyi hatása

A dĺjntés cé|ja a beszeľzési eljáľás eľedménýelenségének megállapítása, mźsrészt, hogy az
onkormányzat e|eget tegyen a Magdolna Negyed Program III projekt keľetében a Támogatási
Szerződésben vállalt kötelezettségeinek ismételt beszerzési eljáľás megindítása, melynek becsült
értéke 6 g0g 44g,. Ft + Áfa. Pénzügyi fedezete 100 %o-banpá|yázati támogatás.

vI. Jogszabályĺ kiiľnyezet ismertetése

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzattrő| sző|ő 25lf0l3 (v.f1')
önkormányzati rendelet 4. melléklet l.1. pont 1.1.3. alpontja szerint a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt közbeszerzési ügyekben az e|járás megindításáľól, eľedmény megállapításárő|,
beszerzés i tigyekben az eredmény me gállap ításáró l.

Mindezek aIapján kérem az a|ttbbihatźrozati javaslat elfogadását.





Határozatijavaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy diint, hogy

1. a ,,Diákmunka rnentorálás'' tárgytl közbeszerzési értékhatáľt el nem beszerzési eljárást
eredménýelennek nyl|vźnitja, tekintettel ana, hogy az ajánIaÍtevő - a Kapocs Ifiúsági onsegíto
Szolgálat A|apitvźny (székhely: 1146 Bp.' Zichy Mihály utca I4.) _ aján|ata a rendelkezésre álló
fedezetet meghaladj a..

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l3. november 11.

f, a ,,Diźlkmunka mentorźĺ|źs', tźlrgyű kozbeszerzési énékhatát el nem éro beszerzési eljárást
ismételten megindída az előterjesztés 5. számű mellékletet képezó ajánlattételi felhívás szerinti
taľtalommal és módon.

Felelős: polgáľmestet
Határidő: 2013. novembeľ 11.

A döntés végrehajtĺását végzo szervezeti egység: Józsefuáľosi Közösségi }l.ź";;ak Nonproťrt Kft., Rév8
Zrt., P o|gźtrme steri Kabinet
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjénekjavaslata akozzététeI
módjára: honlapon 
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.KAPOCS
lfjúsági onsegĺtő Szo|gáIat, Alapitvány

-- Zichy Mihá|y utca 14.
relephélye ĺ oE.łE uää peśT,Täffi
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D iá km u n kal mentoi rá tás

BUdapesti 2013. szepĽernber 30.

ajánilat

,,Budapest.Józsefváros, Magdolna Negyed Program IIl.(KMoP-5.7.L/B-Ĺ2-k-2}rz-booĺ;, J

G2ĺ4 Karrĺeŕrit fejles7tés és tanáĹsadás, diákmunka
mentorá|ás,, keretén be|Ü|, a ,,Dĺákmunka menťorá|ás',
megszervezésére és biztosítására
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A Kapocs lfjúsági onsegítő Szolgálat Alapírvány, amely 2006' ótatevékenykedik a.Magdo|na Negyedben, összhanguan á =ĺĺńmei a kert]let
'fiata|jai javárá végzett összetett tevékenységévě|, a jeten Jbl.u-"ntu,nrévén diákmunka mentorálás tartalmú szblgáltuú' m;g;..*"le,e,.u e,megvaIosítására vá||aIkozik, i||etőleg mindezzeI tĺsszefÜ'ggésben aján|ato!tesz.

Az aján|attétel a progra- ,",ju, ĺdejére készu|t, 2013..november 1-től2o75.ápri|is3o-igtartó(1Bhónapjioőszakra,,

DIAKMI|NKA MENTonÁtÁs
A komplex szoĺgá|tatás révén, összhangban a Kapocs á|tal Végzett,
összetett 

'"9!\ý, 
támogató tevékenyséđekke|, a|ápvetően u úä!oolnu

Negyedben élő, 16. évet betöltöťt fia't'alokat a munka világa fe|ě tervezzÜkorientálni ' .

Budapest-Józsefváros, MagdoIna Negyed Program III. terü|etĺ határai:
Népszínház utca - Bauer Sándor utcá.(Te|eki-tér) _ Fiuńei ůi _ B;;;;;
utca - Kálváĺ:ía tér - Baross utca - xošzorÚ utca. _ ľ,lĺiýas ié; -Nagyfuvaros utca

A szolgá|tatás álta|ános célja:
A programban részt vevők ltrukturált, irányított körtilmények ktizött
i9merkedhessenek rneg a munka vi|ágáúal,,a kü|önfét; ,il;ŕ;illyj".
kôyete|ményekke|. a munkavégzés következményeiÝe| és körü|ményeivel.

A megva|ósítandó prograrn során a programban résztvevők számára .

szemé|ye9 támog'atást.- mentort - tcĺrekszÜnk biztosĺtanĺ. ál.iiág'15?gěvel
végiq kívánjuk kísérni a résztvevőket a munkába állás ĺtj;'ń. -

FeIadatrendszeľ

1.,Személyr9 szabott, egyéni és csoportos pátyavátasztasi,
pá lya o ri e n tá ci ós ta n á csa dá s

A szabadon ígényb'e vehető szo|gáltatás során a résztvevők
isko|'ázottsága, személyes hangoltsága, megtevő tapasztaIatai és
199fooaIrnazott e|képze|ései figye|embe vételéve| a meg[evő ismereteiket
oővítjtlt mindazokkaI a naprakěsz információkka| és.gyaiórlati-
ismeretekkel; ameĺyek. e|engedhetet|enek a reá|is muńkahe|yek
ki,vátasztásához és a tény|eges munkábä á|láshoz.

4(u{



A résztvevők számára ez a szolgáltatás egyéni|eg és csoportos formában
vehető igénybe. ]ul"l ajánlat révén havonta minimum 6 fő részére egyéni
fog|a|kozást, továbbá havonta 6 csoportos foglalkozást vállalunk.

2. Fejleszťési terv készítése és vezetése

A programban résztvevők számára egyéni fejlesztési tervet készítünk az
e|ső ta|á|kozás a|kalmáva|. Az egyéni-fejĺesztési terv alapvető iunkcioja,
hogy a résztvevők számára tegýé követhetővé a muntaärőpiacän megtett

. |épéseiket, adjon konkrét visszaje|zéseket a részWevőt rońkrét
meg nyilvánulásai ra és összességében a munkájukat kerescí részryevőkbenjavítsa a tudatosságot.
A' szükséges doku ń-entáció k kimu nkálásához majd vezetéséhez i génybe
kívánjuk venni a JKH NKft szakmai segítségét. Egy közösen kido|-go.ott.é=
a JKH NKft áltaI jóváhagyott dokumentáciďrévéń tolyamatos xupÉ'oĹtoi-tartunk a JKH Nl(ft-vel

j. Egyéni felkészítő 'konzuttáció havonta

Az egyéni felkészítő konzu|táció a|apvető célja, hogy a tényleges/ a sikeres
munkábaá||ástsegítsee|ő.Mindennekfontosabbta'ta|.ijeĺlémzői-a
résztvevő aktuá|is he|yzetére figyelemmel - a munkavá||alás 

-':'

adminisz.trativ, hivatalos o|da| á nak m eg ismertetése, és az a|af vető
munkavál laĺói jogok ismertetése'.
A1 egyéni.felkészítő konzu|tációt havonta 6 fő részére vá|la|juk, ame|yben
a konzultáció időtartama 4 ora. .

Az egyéni felkészítő konzultáció során tanácsadásra kerrilhet sor
- a mentor és a diák egy'éni konzu|tációját követően a megfe|elő
munkahely keresése, úálasztása során 

-

= utánkövetés esetében, amikor a mentor a munkába ál|ást követcíen,
havonta eQyszer (hétkoznap), egy órában kapcsolatot teremt, illétő|eg tart
a pro9 ram va|amennyi résztvevőjével, amelyrői havonta beszámolunk"l

,

4. Munkaerőpiacra való felkészítés és tanácsadás hetente

A program során a fe|készítés és tanácsadás neti 2:'0 őrában :

hétkoznapokon zaj|ik. Ezen atkalmakkor a program iránt.érdeklődőket
fogädjuk, á|ta|ános tájékoztatást nyújtunk az érdeklődőknek. Ekkor. nyílik
ugyanakkor lehetőségük a résztvevĺjknek , hogy önéletrajzot készítsenek,
mégisrnerhessék az á||áskeresés és az á||ásinterjún való megje|enés
e|várásait, kÜlönfé|e módszereĺt.

5, A pr9gram a Kapocs Ifjúsági onsegĺtő Szotgá|at AlapÍtvány múkodésére
szolgálo he|yszínen - VIII. Mátyás tér 14' (bejárat a a Bauer Sándor utca
fe|ő|) ' kertjl megva|ósításra - a ]ózsefuárosi onkormányzatta| megkötott
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ÜŰ



egyÜttműkodési megá|lapodás a|apján készÜ|t bérleti szerződésse|
összhangban.

A megvalósításhoz kapcsolódó kcivete|mények

A) Kapcsolatfe|vétel a kerÜletben működő á|talános és középfokú
isko|ákkat számos tartaImi területen :

- felmérés készítése potenciáĺis munkavál|alókró|,.kieme|ten a Magdo|na
Negyed .Program III. terrjletén élőkre. a diákmunka mentorálás szo|gáltatásait a diákok megismerhessék
- toborzás, mozgósítás, szÜksé! esetén foglaikozások á ĺiatalok pJíiu,
ĺ| ĺetve mun ka he|yvál asztásána k kérdései rő|
A kapcso|atfe|véte| alaku|ásáról havonta beszámolunk a JKH NKft fe|é.

B) Kapcsolatfelvéte| a Magdo|na Negyed Program III. terÜ|etén mrĺködő
vá|lalkozókkal, a fiataIoka,t fogadni szándékozó intézményekke|,
szervezetekke|, amelynek során igényfe|mérés készul a betö|thető
munkakcjrökről'
A kapcso|atfelvéte| aląkulásáról, illetőleg a toborzásró| havonta a JKH NKft
felé beszámolunk.

C) Kérdőív kitcjltése a résztvevőkke| - az utánkovetés időszakában,
arnelyek aktuális é|etkĺĺrrj I ményeikkel, a páĺya vá|asztásávat, muňka
tapaszta|atÖkkal, karrierútjukka| kapcsolatosak. A kérdőív összeá|lításával
kapcsolatban egyeztetni kívánunk a JKH NKft-ve|. ' 

'

D) osszefog|a|ó tanu|mány készítése a program |ezárásának határidejéig,,2oI5.április30-ig,arňelybenapro9ramalaku|ásáról,arésztvevők
fiatalokkal, ii|etőleg a kÜ|onféle pa rtnerekke| ka pcso|atosan történt
ta|ál kozások tapasztaIatai ró|; a prog ram ered mén;ĺességéről és szakmai
közreműködések hatásosságárő|, továbbá a programmaI kapcso|atos
összefüggésekről lesz szó.

E) A program ideje aIatt fo|yamatos kapcsolatot tartunk a JKH NKft:ve|, és
kéthetente, az e|várásoknak megfe|elően, a rendelkeżésÜ nkre biztosĺtott
nyomtatványon státuszje|entést adunk |e.

F) A program során, meghívásra részt veszünk a Budapest-Józsefváros,
Magdolna Negyed Program III. keretében megva|ósuló, a Magdolna
Neg.yed oktatási- és foglaIkoztatási stratégiájának kialakításáĺaĺ fogla|kozó
munkacsoport ülésein.
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Az ajánlat pénztigyi ellenszo|gáltatása 
]

Az ajánlat penzügyi el|enszo|gáltatása a program. fo|yamatos.., 
l

megía|ósítisa, iIĺető|eg a havonta elkészĺtett és benyú]tott időszaki

beszánrolok szerint' a ĺe|jesítést, majd a te|jesítésigazolást követően,

szaĺnIa elIenében, átuta|ással torténĺk.

Az aján|atban szereplő Diákmunka rnentorá|ás szolgá|tatását 18 hónapon

keresztÜ| tervezzük nregvalosítani.

Az ajánlati ár teljes korű, amely magában fogIa| minden ajánIattevői

kifizätésĺ ĺgényt.

Te|jes összeg B.775'000.-x

EEyhónapösszege 487'500.-*

'*A Kapocs A|apĺtvány a|anyi adómentes szervezet

Az aján|at érvényessége

]eĺen ajáĺrlattlnk 2o13. december 31"-iE érvényes.

Budapest,2013. sŹeptember 30.
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' a ,,Diákmunka mcntorrĺIlĺs', tárgy|:|' ,ä#ś#:iÍ#"ĺĺáĺ eľncm ćľŐ beszerzési eljáľäsbaĺ
S rabó Ar.rcjrás:,....I........ ajánlĺttcvö nyi|atkozonl, hogy ve|em|az átĹalam kópviscltszcn.czcttc|/gazdasĺigi tĺil.sĺsággal $zenlben az alíblii ń"ĺ.J ól.ol. nem ĺĺllnak fenn;

Ír. végelszfuuolás alatf ťrll, vagv vonattĺozírsában c$ĺĺlelj1inĺs elľelldelésérőI szóló bľósági végzestközzć.teľtck, vag': a7, c.llĺ:ńe inclĺtott t'elsznmolási .J'i*u jogeľcsen .l.""łultet, vagy hą a
,9#::ľ'::x..'.:ľffffi'üffi:ĺ"ľ.,ä:zer.inĺi 

hasonlJ éIji.ń. ;ń-'äil*"'ř"'''-"'o aki szemé|yes

b. tevélcr.rnyqégé1.ľe|.{ĺiggeszt9ttę'\,agy akírlek tevéken-v.ségét felfiiggesztcfték;c. gazdasĄgi, illetőleg szalgrlai -icl'élccnys,égeuet- 
k;pcpo'Iątban jogcrős bíľósági ító1ctbenmegá|lapított bűncśÉlekmény,t ltcjverÉft. e], ňrĺg 

" Ĺĺili;,.1 e|őélethez fĺiződŕ' hÁtrányok atóĺ ,' neur mentestilĺ; Yagy alĺinek ĺevókeny'ségót a 3o|i szernĺĺllycl szembcn attalmazuątó bĺintotőjogi, itltćzkcĺlésckľr1|.szólÖ 20o|. cvi ClV ,"Ty91ý 1.,sł}j.i'nuzÁ.és b),va*y g) pontja'alapján abĺľóság joge1ős ítélętében koľlĺítozta, az elľilús id".;" 
"i*íĺ ".9, hg az ajánlattevći tevékenységétmás bírosr{g }tasonló okból és urĺĺc|onjogeľtĺ'"n tońĺrc"tuid. eg1. évnél ľégebbcł lej'áľt aĺtó.. várnĺizctési va,gy 

,tĺĺsa<lalonlbiztosítrási 
jáľulékĺŁetésiktitęlęzettségéltek - a |etelepedéseszeľinŕi u,,.ĺ[,og''",*"já"l;;ililäiffi; szerinti ofszilgjogszabál.vai al+jál -.|'"'l. Ĺett elege| kivéve, ie^,"gr";é;É;"iläň iöüe. ą 20lJ. junius 130-ig hatá|y'b"n vält. a Büntetó ľ.i,ł.nyŕ.ĺnyvľĺ1l szólĺ1 lq7ľ. évi IV' törvény. 5zeriuti bűnszeľvezctben részvćtęI - iĺleéľľve u tĺí.'"rJ#';1'*;l*Ji",r,.n 

'tćĺl.ténő

kezelĺĺs, 'lĺtĺĺtségvctési.đsaHs, 
'ą' "ŕóĘ1i k.5zÖsségok.'il*ili;;äil;il;ř..';gsértésě vagypenzĺlosĺĹs bíinc.selekľnényt, ilĺeĺe a.Biilltető]l.tii,l''iĹbĺ'yřiot szoto z0lz'-evi C. törvény.}ccwt Fcjezcićben mcgiatáĺozoĺĺ ltourrpcios uiń.'#l-enyc*, bűnszeľvczelbgn részvétel -iclcérľve biincscĺekrnény b{ĺnszelve'z.etľrelr ,on"''o 

"rtuJetésát 
ń ; i.ii,l; -ŕ"''las. 

hanya-tkezelés, kö|tségĺ'etési osalťrs r,agy péna1osłís bi'incseieknl.ényt, i|Ietve szenlé|yes .ioga szerĺnti. Irasonló bŕĺllĺ;selclĺmćnyt követcíi.cll'&lteĺve, h"b'y;ĺi''iJ.ľgc1ľĺ,'llĺcivctése jogeros bíl.ós:ígi .ítéletben lnegá.ĺlapítást nyélt. i*'-ĺ.-g;uo...""i."läeud*".nĺ,ĺĺĺo ľ'ĺ,*n.vok alól nem InentesĹilti. {. az aĺ|ott cjjáľásban .előÍrt ađaseäbáľaĺĺsi ictiĺłů.ű ,"ŃiJ; '."'il;l'; hamíś adaĺot
::1{,]gált$ 

\:agy |rami.s nyilatkozatbřtesz, arnely a vel.seny tisztaságát l,esz,é|yez,tcti:g. tel5i1tet0!11 a kťjvctkezĺĺ fgltétel€k valamelyikó -"gu,.l.í',ui. - ;. .

ga) llem EU., EGT. vngy oĘCD.tagállanlban 
Jary"olyalrĺllarnban rendclkozik adóitlctőséggel,. . -. nlellyel i\,ĺag1,aľorszagnĺik kettds adaás elrđriilé.sel.o| szolo eryez-nrénye van, vagygu) 

9lj,an siĺabál.'*ozł:ĺl (őiľdén non i.g-uoĺ' 
'á.,*ä;;;oly,"ĺ, 

u pĺinim=osás és a teľrorizmusflnarlszĺI.ozása megclőzŕsĺíről és insgakaĺtáty'ozáíáľot'siĺló zooz. J"i c:xlňłł;;;;;;-,:
$ ł porłtj a szeľi lltřtenyl 

"go iĺĹ: ĺnňosa nem .nleg ismeľlrětó..|.trdbnlántil 
Veszenlr. )logy. ,az.e{Íáľásban lłeln.lehet ajĺfulattev<5 vagy reszvételrc.jelent|ĺezs az, aga'łlasági srcrcplo, ainu'lyben közvctctren vagy lĺiĺzr,ctlenĺl ttlul'; mili|łso/o.os tulo;.luni résszel,vagysz.ava.r'atijoggal ľęndelkezilĺ o|yfu jogi ."",.,řiy :*ruĺi;","'jlyĺ,eeg"| 1enr re1de]kező gaz'ĺlaságitáľsasĺJg'.npe|vnek tekintetében . É. pä.tuu" *ógĺ"ří,á."ĺt ĺ*lt.tęitt ĺe.rruĺtlrrat.' o^;;:".'.' .' '. 

t{Íl,
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ALÁÍRÁSI CÍMPELDÁNY

Alulír-ott Szabó András János (Budapest, 195l. augusztus 23,, aĺlýa neve: ĺ(ovács Boľbála)
1078 Nefelejcs utca 5. tr. emelet 6. szam alatľi lakos, mint a ,,KAPOCS Ęúság onsegítő
Szolgálat'' Alapítvány (székhelye: l 14ó Budapest, Zichy M. utca' 14. /Petőfi CsarnokĄ
kuratóriumiínak títkára az alapítvány akként jegyzem, hogy az alapítvarry kézze|, géppel
ełĺjírt' előnyomott vagy nyomtatott, teljes vagy rövidített neve álá neveńet önállóan, míg a
bankszámla ft'lötti rendelkezés során kuratórium elnökével együťtesen a k<ivetkezőképpen
íľonr: :.

Budapest, 2004. augusztus'6
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Szabó András János

4664/f004. Ügyszám

L]r: /Ąngyä, G abľieli;r
b'.lCläije sii |öz1eg1ĺec5

ĺUJ5 'Ąrpad ťejÉdeleŕn Ütia 49. l. łt
.'. 

!sj.: 3B8.g603: 36ô.0266
ř:-ił]aii: angyalg@axelerq.hil
...c.,s3;1ŕYl ..| 1 4 i 4857.í.,ĺ 1

Tanisítom, hory Szabó Andľás János @udapest, l95l' augusztus 23.; anýa neve: Kovács
Bprbála) 1078 Nefętejcs utca 5. II. emelet ó. szám a|atti lakos, aki személyazonosságát az
544584CA szárnú, érvényes személyazonosító i^gazo|ványäval igazoltą a fenti címpéldány
előttem saját kezűleg írta alá.---- -'-------..--'-
KeIt: Budapesten, 2OO4. Kettőezernegyedik évi augusztus hónap 6. Hatodik nepjan.__----..-.:

közjegyzőhelyettes !
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T]el.y le ľrejott egy.részľől a Buclapest Fiĺvĺĺľos VIII. I(eľÍi|et ,IózsefvárosiOnltornrĺĺnyzat (l{J82 Budapest, B*:1..;. 6i;:;..,řäpuĺ,.l.ľ.e jogosult neve: CsécseiBéla polgármester) a tor.ábbiakban onk ormá,'nyzłt, másré,zrőĺ a*x.q.ŕôôs łryĺ.ĺgionsegítő Szo|gáIat.AJapítvány (cíÁ: l l+6 BuĺJapá.,' zi"l.,y Ivĺ. u' 14', kćpviseletľe;ogosult neve: Szabó Ándrás, Alapítványi titkár) u..ouauuĺukban Szolgálat, kozotÍ' a.zalábbiak szerint:

l . Jelen 
"gy.,ťtTű\o,9,ési megál'iryĺ* alap.,Jĺín a Szolgálat ?006' július 0 ].napjától l5 év icĺőtartun"'.i, ,3i1".."'9i-,"!,* a gyeľrirekek védelméről és a-syámügyi igazgatásról szóló 1997, évi 'KXXI' tv.(továbbiakban: Gyvt') 40. 

s\(3) bekezdesében megfogalnlazott specid!is i,,tiit,|,a*i,. -j,,g,,n,ok
teriĺleĺén nľúf| 

;zvnléIyi és táľgyi szoigáltatást az; onko rrnányzatteniletén élőveszćlyeztetett fi ataIok szálnára.' Pľeventív tevékenységként egyéni és cs.oportos
szolgáltatások m.-gszervezesére-(pl. utcai,.o.ĺalĺ,-
ügyelct, készenléti szolgálat) biztosítizl.

' ä'',s;;l-#::ř:'ľ.,:ľřä:ř;x';1"k 
nyújtvn szolgáltatása keretébén biztosítja a

\

Eléľési .te,v,étĺenységi onkéntesek kozreműkodésével, a néhezen elćrhetőfiatalok elérése és bevonása a szervez.. 
'.l.*ta.ieuo'

- Słoĺgĺźtĺatys felfpíĺ iĺ'tforntdciós iľoĺĺai ĺevékenység.; mely napľa készinťonnáció átadást, cs felvi|ágosítást tarta]nraz (pl. jogi, szociális.. egészségtigyi, ktllnrrális ibglalkozľatási, mentá|is' stb. teľtiIeteken)

fetadatok (Supporting): renctszeľes(képzések, ĺ.lnismereti, 
' lroblémame'soIdó

- Koł|cen|trdlt pr.og:ramok siintje (Időszaki, nemcsoporttevékenys ég, tan fo l)ĺarnok szervezése)

- Ossrctett uimogutti
csoportfoglalkozások
treningek)

EGYÜTTvĺÚxo o És I MEGÁI-LÁpooÁs

'(ht 
lzos

fut tr

.speciális 
programolc'

munka, kapcsoiaľtaľtási

renclszercs

4' A Szolgálat vállaljĺ1 9y'.I 91. $ (2).bekezdés.rendelkezése alapján általánosszolgáltatásĺ és gondozási feladäŕokat ellĺió.Jó;i,"1y6,osi GyerlltekjtilétiSĺolgtíIat G.venllekek Atmel|eti oqtltona' 'uloňĺn,l szociális igazgatásról ésszociáIis ellátásokľó| szó|ó többször nród. l993. évi |jI. tv' 64. $-ában foglaltszocjális alapszolgáltatások korében tevékenyk edő Józśefua,o,i" čšoiiĺIsegítőS ĺo I g tź l at tal a z összeh a n go I t e*q-yű,ttnr ĺĺ k öclés t.

0(((
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Budapest; 200ó.
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A Szolgálat kijelenľi, hogy tlz általa 
-nľúj1otq 

sztlgáltatĺssal kapcsolatban az
flLlľ:l1'yzatta| 

kcjzolt 
- 
adatok' ĺnĺomiĺciot< ,.ffi koľLíek, valodíak és

JeIen szerződósre a PoIgáľi Torv.cnykonyvről szóló l959. éví IV tV. es ar'on atkozo egyéb j ogszabál vqk ren de I Ĺezése i ĺ.ĺ" l,"ääŕ

,Ą i l.'

/ ĺ,ĺ {--7 {t
L,{n:ľ-,:.-,. .b.1*-

Csecsei Bé]a \tl,

,.],'ü.?.,*ĺ

u.,.ffii'.':.1ffi.
Szabo Andrĺis

Alapítvtinyi titkár
polgármester

Ellenjegyezre:

ý.^-u
Dr. Xanĺus

legyzo
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E G yÜ ľľir,ĺ t-lĺ<o n E s vĺ n c Á L- t- a p o o Á s rn e I I é kJ ete

ł\ gyemlekek r,édelnlértjl és e gyńniĹigyi igazgatásrĺit szólo 1gg7 ' évi ,Ł\tI. tv
(tovább.iakban; Gyr,t.) l. s\ (l) bekezĺlése a g;zemrekek testi. érzelIlri és erkölcsi |ejlőclésének'
joietenek. c'salácibĺrn nevelkedésének véclellllét, a ťlatal f,elnĹittek társadaImi bcillcszkedését
tekĺnti tcitlbck kcjzött alapelvnek.

.A Gyvt. 94' \s (2) bekezdes rendelkezćse alapjárl a Józseĺvárosi Gyernrekjóléti SzolgáIat

Gyeľnrekek Atlnene ti otthona á|talános szotgálĺatási és gollĺ1ozási Ĺelaciatckat lirt el, -

ĺ.isszeiiangoItan a keńilet egészségtigyi es nevelési-oktätásí intéznrényeive l.
o Gyut 40 S\ (3) bekezdés rendeikezése lehetőséget elrgeci preventív tevékenységként eg.véni

és csoponos specíálís progranrok, szolgáItatĺísok rrlegs zerł,ezé;sóre is (pl' utcai szociálís
lrlun-lĺa, .kapcsolattanási iigyelet, készenléti szoigálat). E tevekenységi k<ĺľ nregszervezését

cyerrnekjolétí K'özpont ĺnteznrényben kell nlegvalósítani.

A ne-eśllapodást kezdemélly.ezo KĄPOCS Ifiúsági onsegítcĺ Szolgálat célÍ-eladĺłtaí,

tevékenységi szintje leginiĺribb a speci:ilis slolgditatĺisok ĺerliletúl nytrjt sz:enré|yi és táľ-eyt

|e-hetcíséget. fu'iterelt a céizott egyén Vegv cscpotl szánlára' 
l

A KAPocS Szolgálatlal tőrtónő egytittmíĺkoclés során keniletünknek lehetősége nyĺlik a
csellengcĺ fiatalok nehezen eiéľhető csoponjŹlit megszó|ítallí, nekik más alternaľívát, jobb,

esetleg tartalmasabb csábítóbb j.öviĺképet nyujtani, lriszen célkitrizéseik kcizcĺtt hangsúlyos

szeľepe. uan az iljúságsegítesnek' eg)ieni és közösségi nluľll<ának. E téren pedig a tenrezett'

llicgvalósítás alatt álló kertileti ľelraLlilitáció soľán minden ilyen, vagv hason[ó kez<lenlényezés

epĺttĺ lehet'

A ten,ezetl' egy.tittmtíködés során teret

intervenciós és prevenciós tevékeĺ.lysege

i ntézmell1.'ek m unkáj át.

kapó speciálĺs fěIaĺlatokat fe|váJlaló Szolgálat

nagy mértékben kiegészítené az tjnkormányzati
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řtelyĺség béľteti sze rzőđés
határozott id őre

/egyold a I ű kłite|ezetfségvát|al ási nyil atkozatta l egy ĺitt érvónycs/

amely egyľészröl

a Budapest Fővaľos VIIi. kertitet Józsefvaĺosi onkoľmarryzat (1082 Budapest, Baľoss u. 63-
67. ađősztma: |57357|5.2.4f) (a továbbíakban: onkoľményzat), a béĺlěmény tu}ajdonosa
nevében eljaľó Kisfa]u Józsefuáľosi Yagyongazdátkodó Kft (1083 Budapest, Ĺosonci u. 2,
úgszáma: aL09-265463, képviseli: Kovács ottó ĺigyvezető igazgató) mint béľbeadó (a
továbbiakban: Béľbeadĺí)

másľészről

Kapocs lfjúsági onsegítő SzolgáIat Alapítvány
Székhely: 1146 Budapest, Zichy Mihály Petőfi Csarnok
Bírósłígi nyilv.t.szám : 1 I39
Adószama: 19651989-1-4f
Képviselő neve: Szabó Ándľás
Anyja neve: Kovács BorbáIa
SzĹi]etési helye, ideje: Budapest, 195 1. 08. 23.
Tisztsége:
Telefonszám:
Lakcím:

i.. .' í ,.,'j-, !.,1\,. i. I 'J -- \-

képviselő
+36-3046A-4648
1t31 Budapest, Reifteľ Ferenc u. l03.

Személy ig. szam: 087266KA
Lakcímkártya szćĺm: 37298? TL
mint bérlő (a továbbiakban: Béľlő)
(a bérbeadó és bérlő a továbbiakban egyiitt: szerzodo felek) k<izĺ}tt jött létre alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel :

1.

Az 0nkoľm ányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII. }ĺ.ertĺI et 35I48ĺ0ĺAt62 helyrajzi szźtya
ďatt nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. Mátyás téľ 14. szám a|att taléůhatő lzl 

^,ďapteľĺiletii utcai bejĺáľafu, pinceszinti (tulajđoni lapon: ľaktíľ) nęm lakás céljáľa szolgáló
helyiség (a továbbiakban: bérlemény).

2.
A szerződő felek ľ<ĺgzítik, hogy az 1. pontban meghatározott helyiség bérletére 2006. július
12-i időponttał bérleti szęrződést kötöttek, azonban a korábban megkĺĺtĺ;t béľleti szęrződés
nem felel meg a hatalyos jogszabŕiyokban foglaltaknak. Ezéĺt a szeruodő felek a jelen bérleti
szerződést kĺitik meg azz'al, hogy a jelen szerződés hatalyba lépésével a koľábbi bérlęti
szeľződés hatá|y át veszíti.
A jelen bérleti szeľződéssel a Béľbeadĺí bérbe ađja, a Béľlő bérbe veszi az 1. pontban
me glatélr o zott béľI eményt.

i p., ..i)liĺ;i'- llu.r;]. c,ĺ-.* łĺ
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3.
A szerzőďő felek rögzítik, hogy az tnkonĺćnyzatot illetik meg a jelen bérleti szęľződésből
eľed<5 bérbeadói jogok - ezen bęlül a bérleti kcjzmtĺ dĺj-- és terhelik a bérbęadói
k<itelezettségek. A Béľbeadó a bérbeadás tekintetébęn az Önkorm ćnyzat megbizěĺsa alapján,
helyette és a nevében jár ę1.. A szęrződésből eređő igények érvénýesítésérl bĺróságok és
hatóságok ę|ótt az onkormanyzat jogosult

4.
A szerződő felek rögzítik, hogy a Béľlő a béľIeményt iroda és raktáľ céIjfuahasmá|ja,

A Béľlő tudomasul veszi, hogy a bérleményben folytatni kívant tevékenységgel kapcsolatban. amennyiben az még nem iíll rendelkezéste - az engedélyező hatóságok, .'ul.t'uio.agok és
köztizemi szolgáltatók (a továbbiakban egytitt: hatóságok) nyl|atkozatít' iiletve a jogszabály
szerinti tulajdonosi hozzźĺjáru|äst neki kell megszeręzniei,. Erľe tekinteťtel a Béľbeadó nem
szavatolja, hogy a BérI'ő a helyiségben az általa kívant tevékenységet folytathatja'
Amermyiben a jelen pontban meghatáľozott tevékenység a Béľlőnek nem feliołrato okból, az
előbbi hatóságok ęlutasító dĺjntése miatt nem végezhetó, a felek a bérĺeti szerződést közcis
megegyezéssel felbontják'

BéľIő tudomasul veszi és elfogadją hogy a minđenkori tevékenysége megkezdése előtt ajelen béľleti szeruodésben megállapított helyíség haszna]ati móája-meg,á|tonutt,,t,ho, u
táłsasház be(eegyező nyilatkozata sziikséges lehet. Ha a belee gyezést ňem kapja meg' a
béľbeadóval szemben kĺĺrtéľítési vagy bérbevétellel kapcsoLatbanfelmenilt költség megténtési
1sýłulyel neĺn léphet fel. Ez esetben a felek a bérlęti szerzodést kĺĺzös mägegyezéssel
felbondák.

5.
A Bérbeadő az1.lpontban meghatáľozott bérleménythatározott időľe adja béľbe a Béľ|őnek.
A béľleti jogviszony kezdete: 2006. jr'ilius 12.
A bérleti đíjfizetési k<itelezettség kezdete: 2006.augusztus 01'
A béľleti jogviszony vége:202|. december 31.

6.
A szerzödo felek a jeJen szerződés kötés évében a bérletÍ díiat 20.0Q0,- Ft/hĺĺ + Áfa , azaz
húszezęr foľint/hó + Áfa összegben batfuorzźlk..g.@y a béĺleti
díj évente, az adott év januaľ i-től a KSH által kozzétett e|oző évi inflációs indexinéĺékével
emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja.2013' januź,ł hónap. A január havi
emelés összege febľulár hónapban keľiil számlánísta,

Béľlő köteles a támogatás fejćben
- a honlapján, sajtó ĺnegjelenés eln az onkormĺĺnyzatottźú.nogatóként szerepeltetni.- alega|ább havi helyiséghaszná|atot igénylő eseményekĺől (fogadióľa, gyĺilés, rcnd,ezvény,

tanácskozás, tanácsadás) a Bérbeadót táj ékoztatni, meghívót küldeni.
- minden év március 15. napjáig benyujtani az adott évľe vonatkozi szakmai tervét,

amelyből kiderĹil, hogy milyen eseményeket teľvez az év soľán megľendezłi, illeťve a
bérleményben milyen állandó tevékenységetvégez, az mennyiben szolgáda Józseftaľos és
a józsefuaľosi lakosok érdekeit.

- minđen év május 31. napjáig az e|őző éves tevékęnységéről szóló, az onkormányzat źital
me gfuatár ozott taĺalmú srakmai beszámo l ój át.

- a helyiségben az alapszabá|yában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor
engedé lyezett tevékenységet fo l yamatosan fol ytatni.

,"',J{- i..
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A szakmai terv és a szakmai beszámoló értékeléséľe és elfogadástLra az onkormanyzat
haüáskorrel renđelkező Bizottsága (Humánszolgáltatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a
hataskörľel rendelkezo bizottság a szakmai tęľvet és beszámóĺoi ělrogudta úgy a cívil
tevékenységhez kapcsolodó bérleti đíj az adott évľe is érvényben maľad.

Amennyiben a Béľlő a fenti kötelezettségeinek nem teSZ eleget, úgy a bérleti đíj azérintett év
januĺĺr l. napjától az akkoľ éľvényes szabályok szerint tisżamĺóit béľleti dĺj;ak megfełelő
összegre emelkedik' A számított bérleti díj méľtéke a jelen szeĺződés atáíľásanak
időpontjában: 91.980,- Ft/hó + Áfa. A bérleti .díjemelked.ést a taľgyév elejétőI a BérIő
vísszamenőłeg egyösszegben, a Bérbeađó számLtljaalapjan köteles megłzetni.

Amennyiben a Bérlő szakmai terve vagy beszĺmolója a|apjánbizonyított, hogy tevékenységét
9sak iészben végezte Józsefváľos éĺdekéberq úgy a bérleti díja a nem lakás célú helyiségek
béľleti díjának megállapításaĺól sziló 2f4/2an. ľII'05') számú Képviseló-testü1ęti hatfuozat
2l ' pontjában meghatÄrozott eggyel magasabb kategóriába sorolt bérlęti díjĺa emelkedik.

A szerzódő felek ľögzítik, hogy a bérleti díjat anem lakás célú helyiségek bérbeadrásrĺľóI szóIó
224/2012. o/II.05.) számú Képviselő-teshileti hatfuozat ľenđelkezéiei a|apján hatarcn'ák
meg' Egyittal tudomásul veszik, hogy e hatáľozat módosítása vagy hatályon tĺ..iĺl helyezése
esetén a módosított vały lijonnan hatályba lépett határozat rendelkezéseit tekintik
iľanyadónak

7.
A Bérlő egyéb fizetési kötelezettségei:
Yízés csatoľnadĺj (változó) A Szolgáltatóval kötott megállapođás alapján fĺzetendő.
SzemétszáIlíLís díja: A szęrződés kötésekoľ 2.081,.Ft/hĺĺ ł Áfą, évente a

béľbeadó áItal meghat átozatt összegľe v źitozik.
Áłamdĺj (váttozó) A Szolgáltatóval lřotott megáItapodás alapjan fizetendő.
Gźn szo|gáltatĺĺs díja (változó) A Szolgáltatóval ktĺtön megĺíllapodas atapjanfizetendő.
Fűtésszolgáltatás (változo) Szolgáltatóval kötöttmegállapodas a|apjanfizetendő.
A fizetési kĺjtelezettség összege ayonatkoző rendeletek vtůtozásaesetén módosul.
A BéľI.ő az előbbi fizetési kötelezettségek teljesítését vállalja.

8.
A BéľIő a havi bérleti díjat havonta előľe, a targyhónap 15. napjáig kĺĺteles megfizetni, a
Bérbeadĺó nevében kiállított szćm|a alapjĺĺn, a szamlán szereplŐ bankszámIára' A bankszámla
szźtma a Mrleti szerzőđé6 megkötésének időpontjában 14100309.921|0549-15000001
(Magyaľországi Volksbank Zľt). A bankszámla szźtma a béľleti szeruodés időszaka alatt
vźl|tozha| amelyről a Béľbeadő tájékoztatja a BéľIót. A Béľlőt abér|eti díj az 5. pontban
szereplő időponttól terheli. A Béľtő a béľlęti dĺjat abban az esetben is köteles havonta
megÍizetni, ha a havi szélm|át valamilyen okból nem kapja kézhez. Ez esetben a bérleti díjat az
e(ózőhavl sz,ámlán levő bankszám|ára kĺiteles átutďni. A béľleti đíjfizetés akkor tekinthetó
teljesítettnek, ha az a táľgyhónap 20. napjáig a Béľbeadó bankszám|ájźn j(lvąľ65ľa kerĹil.
Amennyiben a BéľIő a Íizetési ktĺtelezettséget helytelen szźtm\ára fizeti be, az nem szétĺlit
teljesítésnek' A Béľ|ő késedelmes Íizetése esetén a Béľbeadrí a Polgĺáľi Tciľvénykönyvben
meghatározof tkésedelmikamatotszámítjaf eL.

Ha a ktilon szolgáltatások díját a Béľbeadó szám]lćnza a Bérlő ťe!é, azta Béľlőnek a szćľlůźn
szeľeplő hataridőig kell átuta]nia a megjelolt szaĺnIfua. A fizetéssel és késedelemmel
kapcsolatosan egyebekben a béľleti díjra vonatkozóak aziľányadőak.

,. !' i
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9.
A Béľlő hozzájríľul ahhoz, hogy a Bérbeadó a jelen szęrzidésben szeľeplo adatait
nyilvántartsa.

10.
A BéľIő hozzájárul ahhoz, hogy bérleti díj, kozíizemi díj, használati díj és egyéb hátľalék
esetén _ Lĺa a Íizetési k<itelęzettségének nem tesz eleget - a Béľbeadó a jelen szerződésben
szeľeplő adatait ktjveteléskezelĺ3 cégnek kiadja.

11.
A BéľIő tudomasul veszi, amennyiben vele szemben bérleti dlj, közmrĺ díj, késedelmi kamat
vagy a követelés beszedésével kapcsolatos koltség merül feI' az áItďa a BérbeadĺĎnak
befĺzetett összeget a Bérbeadó előbb a kĺiltségekľe, majd a kamatokĺa, ezatán a bérleti díj,
majd a közuzemí dýtartozasa számolja el.

12.
A béľlemény a BérIő binokában vaĺ,EzértküIön birtokba adasi eliĺíĺásra nincs sziiksés.

13.
A Béľbeadő szavato| azért,hogy harmadik személynek nincs a helyíségľe vonatkozó olyan
jogą amely aBérlőt a helyiség birtokbavételében, zavarta|anhaszná|atban akadáIyozZŁ,yagy
kor|źftozza.

14.
A bérlet tartama a|at| a Béľbeađo gondoskodik a Bérlő ťtĺľési kötelezettsége melleĹt, az
életveszélyt okozó, az ingat|arl ćůLagát veszélyeztető, a helyiség renđeltetésszeľii haszná|attÍ
Iényegesen akadtúyoző, a Bérbeađót terhelő híbák kijavításáril. A Béľlő e munkálatok
elvé gzését a béľbęadóval töľtént meg ál I ap o dás alapj án átv alla|batj a,

1s.
A Béľlő kijelenti, hogy a Béľleményt kizÁrőlrag a 4. pontban megielölt tevékenységének
végzése céljából veszi igénybe'

A Szerződő felek rögzítik, hogy a Béľlő éůtal a béľlernénybe történő befogadásho z, albérletbe
adźshoz, a helyiség cseréjéhez, a béľleti jog źńruházásźlloz a béľbęadó írásbeli hozzájaru|źsao
valamint a Béľbeadó' és Bér|ő ezze\ kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti
szerz őđésmódo sítas) szĹikséges.

A Béľl.ő tudomasul veszi, hogy a további használatba (ďbérletbe) adas kapcsán kizärő|ag
teľmészetes személlyel, valamint a nemzeti vagyonľól szöIő 2aI1. évi CXCVI. töľvény 3. $
(1) 1. pont szerinti átlátható szervęzette| köthet szerződést. Tudomásul veszi továbbĄ
amennyiben a vele szerzőđ,ött fel tulajdonosi szerkezętében, vagy egyéb okbóI olyan vźitozás
áll be, amely alapjĺán máľ nem minósiil át|áthatő szervezetnek, köteles vele szęmben a béľlęti
szeľződést azonnali hatáIlyal felmondani. E tényt a basználatba (albértetbe) adásľól szóló
szerződésben ľögzíteníe kell. Az előbbiek e]maradása esetén a Béľbeadĺó a Béľlővel szemben
a bérleti szerződést azonnali hatal|yal felmondhatja. A béľlemény béľleti joga kizěnőlrag a
Béľbeađó hozzájtrulrźtsa mel]ett r,łhtzható áltmásta vagy cserélhető el természetes személlyel
vagy a nemzetí vagyonľól szóló 20111, évi CXCU. tdrvény 3. $ (1) bekezdésben
meghataľozott átlátható szew ezettę|,

i ,lv-'í-.1.. |\*'
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16.
A BéľIő vá|La|ja" hogy - amennyiben még nem töľtént meg - a jelen szerzödés megkĺĺtését
követő 8 napon beltii kezdeményezi a víz6ra nevére történő źLtiréLsěú, valamint vďamérľryi. a
béľłemény haszrálatához a Béľbeadó szerint sztikséges szolgáltailísí szeľződés megkotését (a
továbbiakban: szolgáltatasi szerződés) a Fővárosi VízmĹivek Zrt-ve|, a Dĺjbeszeđ ó Zrt.ve1, az
ELMU Zrt-ve\, a p.oľÁv Zrt-vei' a Gźľzmuvek Zrt-ve! és egyéb szolgáltatoval (a
továbbiakban: SzolgáItató), és a szolgáltatási szęrződés megkötését a Réľbeaĺ|rí řelé 90 napon
bęltil a szo|gá|taÍási szerződés egy másolatanak átadas ěnal igazo|ja'

A Béľlő tudomasul veszi. amennyiben a Bérbeadrí a bérletí jogviszony fennállasa alatt kíván
k<izmtí méľőórát felszereltetni a bérleményben, azt ttĺrni köieles, és á mérőóra felszerelését
követő 8 napon beliĺl a saját nevében a szo|géůÍatäsi szeĺződést meg keII kötnie, a megkötés
tényét peđig a szolgiíltaĺási szerződés egy másolatának megküldésével kell igazoínia a
Bérbeadó felé.

A BéľIő vá|Ialja, hogy a szolgáltatási szęrződésekben szereplő, illewe a szolgáltató által
I<tszámlázott szolgáltatási és egyéb díjakat a bérlęti jogviszony _ jelen szęrződés š. pontjában
szereplö - kezdeti időpontjátó| a szęrzőđésben, illetve a szÁrn|ában szeľeplő hatĺĺridoie a
szolgáltatók részérę ľęndszeresen megfizeti.

17.
A Szeľződő felek ľogzítik, hogy a Béľlő a koľábbi bérleti szeruődés megkotése kapcsán a
Béľbeadrí által megállapított bankszámlára 75'000,- Ft óvadékot megfizeteit. Jelen szerzddés
módosítas megkĺitésekor a Bérlonek76,200,. Ft óvadék feltöitési köte]ezettsége van. óvadék
külĺjnbdzet címén 1.200,-F,t-ot egyidejűleg megfi zetett'

A Béľbeadő az óvadékot a Béľlő által meg nem Íizetett bérleti díj, akozíszemi díj vagy
krírokozas esetén a kttrla|anítźs kiegyenlítéséľe, valamint ezek kamataira és koltšégeire
szabadon, a Béľlő hozzájuu|ása nélkül felhasználhaĘa, Ez esętben a Bérlő kĺitelęs az
óvadékot az eredeti összegre a Béľbeadó ŕľásos felhívasától számított 8 napon belül
kiegészíteni

Amennyiben a bérleti díj a Béľlő hibájából a számított bérleti díjnak megfelelő ö,sszegre
emelkedik, Bérlő kciteles Bérbeadó k<izlésének kézhezvételétől számÍtott 8 napon be\u| az
óvadékot a hiírom havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegre feltölteni.

A befizetett óvadék összeg nem kamatozik és a bérlbti szerződés megszűnése kapcsán a
helyiség Bérbeadĺĺnak ttiľténő visszaadĺágĺt követő 30 napon belül visszajár a BéľIőnek, ha
ekkor nincs semmiféle hátraléka, és a béľleméný újľa hasznosítható állapotban adja vissza
birtokba a Bérbeadónak. Amennyiben a helyiség visszaadásakor a Bérlőnek az
onkoľmányzat, vagy a Béľbeadó felé a bérleménnyel kapcsolatosan tejátt taĺtozttsa van' a
taĺto ztst a B é ľb ea d rí az óv ađék összegéből I evonhatj a'

18.
A BéľIő köteles a bérleményt és a berendezési tárgyait ľendeltetésszerűen hasznáIni, valanrint
gondoskodni a berendezési tĺárgyakban, - ideértve az éptilet szetkezeti e]emeiben,
vezętékękben, épüIet-felszeľelési tárgyakban - mind akizźrőlagosan használt, mind a köztĺsen
hasznéłt helyiségekben a saját, vagy a bérlęmény humćiatźra vele együtt jogosított
személyek magaÍartása folyan keletkezett hibak kijavításáľóI és az akozoťt kár megtérítéséről.

,ĺ|J,u:
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A Bérlő koteles az ěilagmegóvás éľđekében a bérleményen belĹil felmeľülő kaľbantartási,javítasi munkákat saját kciltségén elvégezni. A bérlemény buľkolatainak, ajtóinak' ablakainak
és a bérlemény berendezéseinek, a porLilnak az łjzlethomlokzatnak á uruántaĺásával,
']l-*lotug 

azok pótlásával, cseľéjével kapcsolatos köItségek viselésére a Béľlő köteles. Ettől a
fęlek kiilön megĺilIapodásban eltérhetnęk'

A Béľlő az épületben levő tt'bbí bérlő' a szomszédok' valamint a lakók nyuga1mát és
munkáját zavatő tevékenységet nem Íbly;athat. A Béľlő, a tagjai, dolgozói, üzíeti partnerei
sem tanlisíthatnak olyan magatartást, amely a többi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók
nyugalmát vagy munkáj átzavarja.

A Bérlő a bérleményben kizáľóIag az źita|a beszetzett, a tevékenységhez szĹikséges
engedélyek (p1. mtĺködési engedély, épÍtési engedély, használati móđváltoźtatä.s - beleértve az
eneľgia igényt is) biľtokában kezdheti meg a tevékenységét. A bérlęményben csak a
szerződésbęn ťoglalt tevékenység e|Iáttsźútoz sztikséges gépeket és beręndezéseket
tizemeltetheti. Aziłzemeltetés a saját kockazatárą felelossogére és ieľhére történík.

A BérI.ő tudomásul veszi, amennyiben a béľleményt a Bérbeadó, felhívása ellenéĺe nem
hasznéůja a 4.) pontban meghatŕrazot| célra, a Béľbeadĺó jogosult a béľleti jogviszoný
felmondaní.

19.
A béľlö tulajdonában álló, a béľleményben levő vagyontargyakra, valamint a tevékenységbőI
eľedő kaľokra - amennyiben még nenr tirtént meg - a Béľlő köteles biáosítást kĺĺtni, és a
biaosÍtrási kötvényt kdteles a béľleti szęrződés megkötését kĺivető 90 napon beliil a
Bérbeadĺinak bemutatni.

20.
A Bérlő saját kciltségén köteles gonđoskodni:
a.)
b.)

c.)
d.)

e.)

f.)

a bérlemény, a béľleményhęztartoző eszközök, beľendezések állagłĺnak meg<ĺrzéséľől,
az épu|et továbbá a közös hasrsláJatra szolgáló helyiségek és teľĹiletek tisziántarlásaĺól és
megvilágítlís áról' ba ez a Béňó tevékenysége naíatt válik sztikségessé,
atevékenységével kapcsolatban keletkezett hěntartásiés ipari ľruilaoek ďszti|itásárő|,az épület olyan központi beľendezéseínek kaľbantaľtásĺíról, arnelyeket a BéľIő
kizźlľőLagosan használ, illetőleg taĺt tizemben,
a helyiségekhez esetlegesen tartoző üzlethomlokzat, kiľakatszekľény, védőtető,
emyőszerkezet, biztonsagi berendezések karbantartĺásäról,
a helyiségben foĺytatott tevékenység kÓrében felmeľiiłő fehijítasľól, pótlásról, illetőleg
cseréľől.

g.) mük<ĺdésével ĺĺsszefiiggő hatósági engedélyek beszeľzéséľől, valarnint
h.) ha a béľlemény előtt jáľda van, arutak a tisztán taÍtasaÍó|.
i.) a hatósźĺgi, tí3nĺédelmi, balesetvédelmi és polgáľi véđelmi előírrísok maľadéktalan

betaľtĺísaľól.
j.) a béľleti szęľződés megszűnését kcivető 15 napon belĹil a (cég)bíróságí nyilvrĺntaľtasbó1

töľöltetni a székhelyként illewe tetepheiyként bejelentett béĺlęńényt, ěs ezt a Béľbeadó
felé igazolni

k.) minđaá, amit jogszabĺílyok elĺjírnak.

-,:.:.
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21.
A BérIő a béľleményben csak a Béľbeadrí előzetes írásbeli engedélye alapjan végerhetbármifęle átalakítást, beleértve tevékenységéhez szĹikséges *ą"at t.iĺrt'etán végezendő
átalakításokat is.

Az átalakítźlsi munkálatokhoz szüks éges hozziĄĺłrulrísok és hatósági engedélyek beszerzése aBéľlő köteiessége.

A BérIő tudomĺĺsul veszi, bármiféle átalakítasi, felrijítasi, karbantart.ĺĺsi munka - beleértve abéľIemény szeľződéskötéskor megismert állapotához-képest szukséges állagmegóvó, javító éskarbantaľtási munkakat is . ellenértékének bérlęti díjba tcjľľénő uesz'ĺm7tasaĺą kĺi1ön
igényléséľe, illetve emiatt a bérleti díj cs<lkkentésére nem jägosult.

A Bérlő éĺéknövelő. beruhlŁásait jogosult .- a Béľbeadĺĺval ezekre ttĺrténő megegyezés
tĺányában pedig köteles - a szeruődés megsziinésekor a bérlemény áilagánai.e,"m" nélktil
leszeľelni, illetve köteles a leszereléssel okózot allagséľelmet a Bérbeadónak megtéľíteni, azeľedeti állapotot helyľeallítani. A Béľbeadó a Béľlő éľtéknövelő beľuhazásainak
megtérítéséľe akkor köteles, illefve abban az esetben köteles jogalap nélkrili gazdagođés
címén a Bérlő részéľę péneösszeg megfizetéséľe, ha a aerulnźa'ł'o' uugy éľtéknövelő
munkiához e\őzo|ega.B-érbeadó hozzźĄáĺu|t'és abban a felęk íľasban megáilffitak. A Bér|őilyen címen bérleti díjba történő beszćmitásľa csak akkor jogosult, nJ a ńĺ.n"adó ehhez
e|ozőIeghozzájárult.

22.
A Béľ|ő az épu\ethomlokzatĺn 1 mz-nél nagyobb emb!émźĄát, rck!ámját atÁnuházelőzetes
hozzájfuu!ása ęsetén a Béľbead ő á\ta| engedélyezett helyän és kiviielben helyezhet i e|, a
BéľbeadĺĎval külön 

Jörténő megállapodás alapjan. A Běľbeadó a ľek]iím eigedé|yezését
béľleti díjhoz kĺitheti. Az e\he|yezéshez szĹikiěg". 

"ng.délyeztetési 
eljłĺľás J, mui,"l.,e.ĺ

költség a Béľlőt terheli.

23.
A Bér1ő kijelenti, hoqľ a nemzetivagyonĺóI szó|ó2011. évi CXCVI. torvény 3. $ (1) 1. pont
c. alpon$a a|apjén átlrźLthatő szervezetnek minősril. Tudomásul veszi, amennyiben bármiťéle
vá|toz,ás miatt mráľ nem minősül átlátható szewezetĺek, a Béľbeadó ajálen szerződést
azonrĺali hatáI|y aI fe lm ondhatj a.

Béľlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviselétében bekövętkező vĺá]tozást köteles
15 napon belül a Béľbeađĺínak bejelenteni. Haíonlóképpen köailni kell a levelezési cím
megváltozĺłsát' valamint a szerződésben szeľeplő bankszámlája megsziĺnését és u iú
bankszrámlát. Az ennek elmulasztásából eredő tĺĺľôtert a BéľIő felel.

Az éľtesítéseket a Szerződő Feleknek a szeľződésben rögzített székhelyére lehet érvényesen
kézbesíteni kézbesítővel és postĺín. A felek ľögzítik, aĺňennyiben u lie.lo a székhelyében
bek<ivetkezett vláItozĺĺst a Béľbeadrĺnak nem jelenti bę, a Béľbeadĺĺ altal az utolsó ismeľt
címľe ktildött leveleket a BérIő éůta1kézhezveÍtnek kell tekinteni.

A Szeződő Felek megállapodnak abban, hogy a postai riton megkiildött kiildeményt a
kézbesítés megkíséľlésének napjián kézbesítettnet tell tekinteni, hi a cimzett az átveteIt
megtagadja . Ha a kézbesítés azért valrt eredménytelen, meľĺ a címzętt az iraÍot nem vetle at (az
,,nem keľeste'', ,,elk(iltözött'' vagy ,,ismeľetlen helyre kĺjIttĺzött'' jelzéssel érkezętt vissza') az

.1..

i,.t'
'.. I i



I

íratot a postai kézbesítés megkísériésének napját kovető 5. (ötödik) munkanapon kell
kézbesítettnek tekintení.

24.
A BérIő a tudomásľa jutástól számított 8 napon belül k<jtęles bejelenteni a Béľbeađónak, ha
vele szemben felszimolási vagy csodeljáľás indult, Yagy avégeIizámolasát hataľo ztaeI.

25.
A bérlęti jogviszony az 5. pontban meghatározott kezđeti iđőponttól hatáľozott ideig tart, a
felek azt csak egyező akarattal szüntęthetik meg, kivév" * ilaabĺ. r,alamint.;ogszaualyban
me ghatár o zott eseteket.

26.
Ahatáĺozott idő a|atÍ a Béľbeađó jogosult háromhavi felmondási idóvel felmondani a bérleti
jogviszonyt, ha
a.) az Önkormányzat a helyiséget nem önkormányzati tulajdon esetén az onkoľmányzatokľa

érvényes jogszabályban meghatáľozotĹ mindenkori kisajátítłísi jogcímek a|apján
kisajátíttatná, feltéve, hogy a Képviselő-testület azon céI megvalósításíróI máľ dontést
hozott, amelyhez a helyiségľe szĹiksége van'

b.) a helyiség (a helyiséget éľintó épületreszt) ŕÉa\akltásfua' lebontasĺĺľ a, vagy ręndeltetésének
a ĺnegváltoztatźsfua az onkormányzat jogeľös és végľehajtható hatosági-lngedélyt kapott,
vagy

c.) az onkormányzat jogszabźl|y vagy a jogszabá|yon alapuló hatósági haÍźrozat a|apjźn
köteles a helyiséget harmadik személynek átadni.

27.
A Béľlő rendkívrili felmondással szüntetheti meg a jogviszoný, ha a Béľbeadó a ielen bérleti
szęľződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi'

28.
A szęrzođó fęlek ľĺĺgzítik, hogy a lakások és helyiségek béľIetéľe, valamint az
elidegenítésiikľe vonatkozó egyes szabályokól szóIó 1993. évi LXXVilI. törvény 25. $-a
szęrint a béľleti jogviszony Béľbeadó ré,szérol történő ľendkívüli felmondásanak van helye a
következő esetękbęn és módon:
a./ Ha a BéľIő a bérleti đíjfizetésre megĺillapított időpontig abérlai díjat nem fizeti meg, a

Béľbeadĺí köteles a Béľtőt _ a következményekre figyelmeztetéssel _ a teljesítésĺe írĺĺsban
felszólítani' Ha a tséľłő a felszólításnak nyolc napon belril nem tesz eleget, a Béľbeadĺí
további nyolc napon belĹil írásban felmondríssal élhet.

b.l Ha a BéľIő a szeľződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges
kötęlezettségét a Bérbeadó áltď íľasban megjelölt hattridőbennem teljesíti' a Béľbeadĺĺ a
hataľidőt kövęto tizenöt napon beliil íľasban felmondással éIhet.

c./ Ha a BéľIő magataľtasa szolgál a felmondás alapjául' a Bérbeadó k<iteles a Bórlőt _ a
k<ivetkezményekľe figyelmeztetéssel - amagatartźls megsztintetéséľe vagy megismétlésétĺíl
való taĺ:ózkodrásra a tudomasára jutasától sz,ámitott nyolc napon belül írásban felszólítani.
A felmondást az a|apjául szotgáló magataĺtźs folytaLĺsáľól vagy megismétlésétől szamított
nyolc napon beliił íľásban kell közĺilni.

d./ A felmondast nem kell eIőzętes felszólítísnak megelőzĺie, ha a kifogásolt magataĺtás
olyan súlyos, hogy a BéľbeadĺĺtóI a szerzodés fenntaľtását nem lehet ęlvárni. A felmondást
a tudomásľa jutastól számított nyolc napon belül íľásban kell közölni.

.Ąyl -ĺ
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e'l A felmonđäs az a'/ ésb,l pontok esetében az elmulasztott határnapot kovető hónap, a c'/ és
d./ pontok esetóben a hónap utoisó napjźlra szólhat. A fełmondási ído nem lehet ĺö'viđebb
Íizenot napnál.

to
A 28. pontban meghatźĺĺozott jogszabályi ľendelkezésekre tekintettel Béľbeadó ľendkívĹili
felmondássai szĹintethęti meg a béľleti jogviszon}.t külonösen akkor, ha a Béľ|ő
a) A bérleményben a szĺikséges engedélyek hiányában kezdi meg a tevékenységet,
b.) A béľleményt nem a jelen szaződésben meg}latźlrozott célra használja, vagy miĺsnak a

Bérbeadó bozzźĄźru|ása nélkĺll ľészben vagy egészten használatľa átengedi, va1y arna a
Béľbeadĺó hozzajarulásához kötdtt báľmilyen szerződést kót,hozzájáľulás nélküt.

c.) A Bérbeadó ľészéľe fizetendő bérleti dij, kozuzeĺni díj, káľtérítés, illetve egyéb fizetési
kotelezettség teljesítésével késedelembę esik, és a Bérbeadó íľásos _ a felmondas
kilátĺísba helyezését is tartalmazó - felhívrásfua a fizetési kötelezettségének a felszólítas
kézhezvétęIét követő 8 napon belül nem tesz eleget.

d.) A béĺleti szerzőđés megkdtését kovetö 8 napon beliil nem kezdeményezi, vagy a
Béľbeadó felhívását követő 8 napon belüI nem intézi a vizőra nevére töľténő ć*írásźt,
valamint nem köti meg a bérlemény hasznáiatálhoz sziikséges valamennyí szotgáltatási
szerződést, vagy a szolgáltató felhívasában szercpló hatáľidőn belril a szo|géltatási
szerződések szükség szerinti módosítását, vagy ezek megkötését az előbbi hatáńdón belül
a Béľbeađĺĺ felé a szerzodések egy másolatának leadásával nem igazolja' Meghiúsítja, ill.
akadtůy ozza az {lj mérőóľa beszerelését.

e') A szolgáłtatasi szetzóđésekben szereplő, illętve a szolgáItató tLlrtal, kiszamlázoľt
szolgáItatási és egyéb drjakat a bérlęti jogviszony kezdęti időpontjától a szerződésben,
illetve aszámlétban szeľeplő határídőig aszo|gá|tati részére nem fizeti meg.

f') A befizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhasználasa esetén aztaz.eredeti összegľe a
Béľbeadrí írásos felhívásanak kézhęwéteLétől számított 8 napon beltil nem egészíti ki'

g') A támogatas megvonása esetén a 3 havi szrĺmított bruttó béĺleti díjnak megfelelő óvadék
feltöltési kötelezettségének, a Bérbeadó íľasos felhívasanak kézhezvéteĺétőI számított 8
napon beltil nęm tett eleget.

h') A bérleméný és berendezési targyait nern rendeltetésszeľĹĺen hasznrilja, az ezekben tútala
okozott hibákat a Béľbeadó felhívására, 8 napon belül nem javiÍjameg, illetve a kárt nem
téľíti meg a bérbeadónak.

i.) A Béľbeađĺó felhívása ellenérę nem végzi el az áIlagmegóvás érdekében a bérleményen
belül felmęrülő felúj ítási, kaľbantartĺási, javítási munkákat.

j.) ł bérleményben a Bérbeadő elózetes engedélye nélktil végez tltalakitástvagy bővítést.
k.) A béľleméný űgy hasznéllją a BéľIő, a tagsai, á dolgozói, az uz\eti paľtnerei olyan

magataľtiást tanusítanak, amely az éptiletben levő masik béľlőt, lakókat, szomszédokat, a
tevékeny ség ében zav Ą a v aw veszé lyhely zetet, ter emt, és ezt a magatartás át a B é ľb ead ó
felszólítrását követö 8 napon beltil nem szünteti meg.

l.) A bérleményt a Béľbeadó felhívása ęllenére sem használja, illetve nem ľendeltetésszertĺen
hasznalja.

m.) Nem kcit biztosítast a béľleményben levő vagyotlÍtlľgyalĺa, valamint a tevékenységébol
eľedő kĺárokra, a kĺiwényt a Béľbeadónak a szerződésben meghatározotthatáriđőn belül
nern mutatja be, és mindezt a Béľbeadó felhívása ellenére 8 napon belul nem pótolja.

n.) A hatósági, tlszvédelmi, baleseťvédelmi és polgáń védelmi előírásokat a Bérbeadó
felhívása ellenére nem tartja be'

o.) A székhelyében, levelezésí címében vagy képviseletébęn bekövetkezett változást 15
napon belul nem jelenti be a Béľbeadónak

\/ '' i,'\
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p.) Nem engedi be a Bérbeadó képviselĺĺjét a béľleménybe a ľendęltetésszeľű hasznáIat
ellenőľzése, illetve a Béľbeadót terhelő felújítási munkák végzése érdekében, illetve ezek
vé gzé sében akadá|y o zza.

q.) a béľlő tulajdonosi körében vagy egyéb okbil olyan váItozás történik, amely a1apján a
bérlo már nem minősĹil a nemzęti vagyonról szola zatl. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) b'
pontj a s zeľinti át|tthatő s zeľvezętnek.

r.) A jelen szeľződésben foglalt esętekben.

30.
A bérleti jogviszony egyebekben a 34, pontban hivatkozott jogszabźúyok źita| szabá|yozotŁ
esętękben szúnik meg.

31.
A béľleti jogviszony bármilyen megsziĺnése esetén a Béľlő k<ĺteles a bérleti jogviszony utolsó
napjźn a bérleményt kitĺrítve, tisztán, az átvételkoľi felszereĺtségg;L a Bérbeadĺĺ
képviselőjének átadni' A felęk az átadott béľleményľőI állapotfelvétęíř éś helységlettáľt,
tľta|mazójegyz<ik<inyvet vesznek ťel' A BérIő hozzájárul ahhőz, hogy amennyiben a bérlętijogviszony megszűnését követő 8 napon belĺil ingós ágaitóI kiĺiriive nem hagyia el a
bérleméný, a Béľbeadrí illętve képvisetője jogosulttá véilk arra, hogy a helýséget felnyissa,
az ingóságokat a béľló költségéľe elszállítsą és a bérleményt birtokbä,,"gy". ,ą. řérbeadĺí az
ingóságokon tcĺrvényes zilogjogot szerez a hátralékos bérleti és hasznäíati díj, valamint ajárulékai erejéig.

32.
Ha a béľIemény korábban a tséľlő székhelyeként vagy telepheIyeként a bírósági
nyilvantaĺásba bejelentésľe keľüit a béľłeti jogviszony megszúnését Ĺcĺvető 15 napon beliil a
béľtő kcitęles azt törölteťni. Amennyiben a Béľlő ę kötelességének nem tesż eleget a
Béľbeadĺĺ intézkedik a székhely, telephely megszűntetéséről' Az ebből eľedő karokéĺ a Bérlő
felel.

33.
A Béľlő a béľleti jogviszony błíľmely okból történő megsziĺnése esetén csere helyiségľe nem

tarthat ígényt. Rtlrta|anítź:sĺa abban az esetbęn tarthat igéný, ha a béľleti j ogviszony _ részéľőI
töľténő * felmondasĺíľa a Béľbeaďő szeruódésszegése miatt kenilt soľ.

34.
A jelen bérleti szęrződében nęm szabalyozott. kéľdésekbbn a lakasok és helyiségek bérletéről
szóló 1993' éví L)O(VIII. törvény, anęmzętj vagyonľól szőłő2011' évi CkCřI. tciľvény, a
Polgĺíľi Törvénykĺinyv, vďamint az onkormźnyzat tulajdonában á|tó nem lakrás ce|jaru
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 17/2005. (iV' 20; Buđapest
Józsefuĺírosi onkoľmĺĺnyzati ľenđelęt mindenkoľi vonatkozó rendelkezé sei aziráníadóak'

35.
Szeruődő Fe|ek az esetleges jogvitĺjukat elsődlegesen peren kívtili megállapodással kísérlik
meg ľendezni. Amennyibęn ez nem vezet eredményre, a béľlemény hétye-szeľint illetékes
bíriság kizáľólagos illetékességét kc'tik ki.

36.
A Béľlő kijelenti, hogy a jelenszerződésben foglalt kotelezettségei vállalás wakozjegyző ę!őtt
egyoĺdalú kötęlezettségvállalási nyilatkozatot ír alá. Ez alapjái bírósági végľehajuísnak van
helye' A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben az egyolda|ú kótetezettsegvallařasi nýilatkozatoĺ

/J'\- i^
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?. jelen bérleti szeľződés a|áfuésěń kövętő 5 munkanapon belĹil nem írja a|á, az
onkormányzaÍnak,illetve a Béľbeadónak a Bérlő kijelöléséľől sziló jognyílatkozätáho zva|ő
kötĺĺťtsége megszűnik, a jelen bérleti szerződés a hatályát veszíti'

A Szeľződő Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkoľ fennálló bérleti díj,
kĺjzmri díj és egyéb tartozás mértékét a Bérbeadĺí számlái, nyilvántaľtásai, kcinyvei a|apjn
készĺilt közjegyzoí okiratba foglalt ténytanúsítvány igazolja' amelynek e|fogacĺáÁára a Felek
je|en szerzódés aláírásával kötelezettséget válialnak.

A Szeľződő Felek megríliapođnak abban, hogy a Bérbeadó a kozjegyzotől a teljesítés
kötelezettség |ejźĺrata, a béľleti jogviszony megszűnése megállapítasĺĺnď ténytanúsítványba
foglďasát is kéľheti, amerrnyiben a bírósági nempeÍes eljárásńoz erľe szĺikség ván.

A Szerződő Felek a fe]kén közjegyzőnek a titoktaľtási kotelęzettsége alil a felmentést
megadják, abból a célbil, hogy a fenti egyolđalú kötelezettségvállalrísi nyilatkozatot, illewe a
ténytanúsítványt elkészítse.

A SzerzÍjdő Felek rögzítik, hogy egyoldalri kötelezettségvállalási nyilatkozat és a
ténytanúsítvány költségei a bérlőt terhelik.

37.
A jelen bérleti szerzadés az egyoldalú k<jte]ezettségvállaló nyilatkozat aláírása napján lép
batalyba-

38.
A jelen béľletí szerződés megkötéséve| aSzerzłjdő felek k<jzĺjtt a béľlet targyában korábban
esetlegesen létrejtĺtt szóbeli vagy íľásbeIi megríĺlapođłások a hatalyukat Veszítik, kivéve
azokat' amelyek ajelen szerződés meltékletét képezik.

39.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy abeľleti szerzőđés aláírĺisĺĺľa jogosultak. E kijelentésiikért,
valamint a béľleti szerződésben leĺĺ ađatok helyességééľt teljes anyagt felelősséget váltďnak.

40.
A jelen szeľződés elválaszthatatlan męlłékletét
készült kivonata, aláírási címpéldanya, a
lak címkáĺty áj źľrak máso lata.

41.

képezi a BéľIő (cég)bĺrósági nyilvríntaľtrísról
képviselője személyi igazolvanyának és

Jelen szęrződés tizenegy (i 1) számozatt oldalból áll és 5 (öt) eredeti pélđanyban készült' A
béľ]eti szerződést a Szerzőđő Felek elolvasas után, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt,
jóvahagyő|agirtékalá. 
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Béľbeadó képviselője

Kisfalu Kft.
Bér|ő képviselője
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Europass öné|etrajz

Szemé|ý adatok i

'I

VezeÍéknev (nevek) / Utóné(nevek; . szaĺó András

l,ĺ, e

Cím(ek)

Mobiĺ

E-maĺ|(ek)

A||ampoIgárság

' SzÜletésĺdalum

Neme

|ďitartam

Foglalkozás / beosäás
Fobb tevékenysąet'es íelaoartorĺlk

A munká|tato.neve és cime
l

, 

TevékenysĄ; ĺĺpusa. ágazat 
.

ldotartam j

.Fog|aĺkozás / beosztás i

Fóbb tevékenysegek és fe|adatkorok i

A munká|tato neve és cĺme j

l
levekenység tipusa, ágazat 

;

;

, Reitter Ferenc utca 103
, H-1131 Budapest

Magyarország

, +36/30/460-4648

i raszab@gmaĺ|.com

magyar

ĺ951, auguvtus 23.-

FérÍi

2006. -

A|apĺtványĺ tĺtkár

A Kapocs |iúsagĺ onsegito Szolgá|at szakmaí vezetése, mpgelozĺls, képzes, íĘ|evÍés, esetkeze|ésKapocs líjÚsagí onsegĺtcĺ Szo|gá|at Alapĺfuány
!]!ľtľ'Minaly ulca 14. 1146 Budapes1 i 

. _. ,

Máýás tér 14. 1084 Budapest

Gyermek és ífúsagvéde|em

2006' január - március 30
gyermekjoĺéti. volgálat vezetése

rogĺulto,a, ĺ 

ÍbT::H 
. lĹx1ffiffi 

- 2005. december

Fcibb tevékenysĄ;ek és íe|adatkörcjk 
' A Kapocs |[úsá9 onsegĺtó Szolgálat kięitése, vakmaĺ vezetése, kepzes,.Íejlevtés, esetkeze|ésA munká|tato neve és címe' j ĺ'"ľ...lul"gi Önsegĺti szo,n*;.;il*

' j Zĺchy Miháĺy utca ĺ4. i146 Bu&pest 
_-.-

IevekenysĄ; tĺpusa, ágazat , Gyermď bs i!úsagvéĺ1e|em

'I

|dótartam 
. 

1989. í992
Fę|alkozás / beosäás ; Szakmaĺ munkatáĺs

Fóbb tevekenységek és feladatkönik

A rnunká|tato neve és cĺme

o|da| 1/4.oné|etĺa1z
' Szabo Andĺäs

kenlleti gyermekjotéti Íeladatok szakmai irányĺtása
Pestezsebeti Csa|ád és Gyermekvede|mí KÖzpont
Lajta Lásdó utca 5-7. 120jBudapest
Gyermek és ifúsagvéddlem

; tÜúsagĺinÍoľmációs és dokumentációs Ío|adatok

' Nemzeti Gyermek es |fiúságĺAlapitväny Gyermek és ll]úsági Szo|gá|ata. Ameľikaí út 96. í 145 BĹoapest

q (t'



Tevékenyseg tipusa, ágazat . 
lqú,ági

i
ldotartam I lggg

Fog|a|kozás / beosäás
Fobb tevékenysĄ;ek és fe|adatkÖrok

A munká|tato nevo és cime

Tevékenyseg tipusa. ágazat

ldotartam

Fę|alkozás / beosztás
Fóbb tevékenységek és Íe|adatkoľcjk

,A munká|tató neve és címe

Tevékenyseg tĺpusa, ágazal

ldotartam

Fog|a|kozás / beosztás
Fobb tevékenysegek és feladalkorok

A munká|tatö neve és cime

Tevétĺenység tipusa, ágaza|

j Fómunkatárs

; yoemza1ios Íeladatok, tehetsĄ'gondozas, a|temaüv isko|ák, a|temativ képzés

] Ľi.^''*ľl!oki ľiv.atal]!!Ťsi Koordinácios Titkárságl ľ1oSSUth LaJos tér 4. 1055 Budapest
|Íjisági igazgatás

i lfjúság igazgatás

i 1982- í986

: Népműve|o majd ovtalyvezetcĺ

i lHílt"ľJrgtrľ#äiÍe|adatok, 
Koĺtárs Mr]vészeti Fórum, pvicho.pedagogiai szakmaigyakorĺat

; A|mássy téri Szabaďdo Köaont
. Almássy tér 6. 1076 Budapest

Kozmúve|ődes

í986 - 1989

Foe|oadó

ťĽäljř 
''ł1äh,.5ľ$iřľ-dozás, 

számĺtástechnikai és idegen nyelvi ku|túra, modeĺnĺzácĺos

ĺĽ.'ľJ.iľ::1,äŤ,:#:ľ' 
Ku|turális osztá|ya, majd Társada|mi Kapcso|atok osztá|ya

: Néĺlmrjvelö, pedagogia szakos tanár

Pedagogia, pvicho|ogia, szociotogiä' ĺl|ozőfia,esztétika, muveĺoďisveľvezés
l-ĺo SiMinh Tanárképzó Fóisko|a .

ĺdotartam 1974 - 1976
Fog|alkozas/beosäás : xlubveżeto

Fobb tevekenységek és Íe|adatkörik i Ltát,any* hęlrzetú Íĺataĺok sámára Íĺjisági k|ub |élrehozása és múkcidtetéseA munkaltató neve és címe 
. 

Kozák téri |flÚsagi Ház 
.

' Koák tér 4. 1154 Budaoest

, 
Tévékenyseg tĘusa, ágazat j Ktĺzműveloaes, gyermek és ifiúságvéde|em

Tanu|mányok .

tdotartam i 1980

Vegzettség / kĄrcsiÍés
Fobb tárgyak / gyakor|ati kĄrzes

oktatást / kęzest nyújtó intáanény neve 
;

és típusa .

Egyéni készsegek és kompetenoiak l

Irás
,,,, 

|i :,':::"o"!1ĺľetres l o{Vasas I Tár!a!-sjľ - . |o|v.amatosbeszé,d :anso| jiA2i 
^.,^:::ľ .,. ,ii .oná||o . io,. onáĺ|ó ; 

^, 
i öná,,, r :

'i*. 'ryu]ylgszná|o jej nv"lvľl'äer;Minyelvhavná|ói ^,ínv"pnuľ}*ni'i 
^""'ľll]^^,^.

ii ..nye1viasználoi,*'nye|vhaszná| 
.fu. IAíi 'ĺą! oĺla|lo

;' ł#g5i5i*tffiail.ň:,*Ji6;n'u'un..'na 
ol i nye.lvhasználo ]*j nye|vhavnalo 

'

:j

Számitógép.Íe|használóikészsegek és : Fe|haszn"|":^'ĺ,ljĺ 
ľľijľ"p",. iT:l:9|Ť9,"g:ľ{esztés, táb|áZatkezelés, intemet, out]ookkompeĺenciák ] vámitogépes he|ý háÍózat řeńoszełeltlgyao kepesités 1990 Mt]szertechnika RT

' olda|'!i,#Í:J,1ĺ

Társa|gás Fo|yamatos

ĺ. A {

\ \-'



Társas készsĄlek es- kompetenci'- 
illlľJ:ä'ľ n:"'%x.,.ľ#'ů1i."t;'ä::::i"5fr#3;ifi:g.1,%'siszakerto 

2007' Es7Á Kht
. 

Coach-Coach|ineGroupSzakmai KozÖsség2007' ' 
- _--.

Dľog.prevenciós íe|készités - USA, ohio' Cđumbus 1992.
: Kommunĺkációs ézékenységet Íejleszto tréning . 1984. 

Empátla, koęerációs kéwség, jó kommunikácios kélzsą
Szervezésĺ készségek es kompete4ciák . 

szabadidós es ku|turá|is pľogramok és kepzések vervezése, iíjrisági kezdeményezések
támoga|ása. i! úsá g i csoportok animälása, csęortvezetés

Egyéb készségek és kompetenciak ' |rodalmi szeľkeszto, kiadói szerkeszto, nyomdai muszaki szerkesztó - ETK 1980
iä1.tr1..T#,;.#ä[ä'"ffi 

':.,ŕ!!:.,ff 
i:il'fil;;;^,

líjúsági kJubvezetokepzo tanĺo|yám 1974 FMH
Íe|kévités non direkt csoportvezetés re 1977 

'j speciá| is szerep. Íe|épĺ té.i t""nnilĺál. ł.ajätĺtása 1 978,. 
ál|amigazgatáď ísmeretek - Miniszterelnoki Hivatal í988

KiegészÍto lnfoĺmációk i.' 2011
2009
2009
2008
?007

2007
2007,
2004
2004

Mobilitas dij _ MoŁĺ|itás l!úsági Szo|gá|at

, Budapesti |!usagĺTanács e|noke

"Le$/en 
jobb a gyermekek1gk" Nemzeti Strategĺa Értéxelo Bizottság tagja

V||ĺ. kenJletj Kábitowenigyi Egyeztető Forum tága
Pá|yázati vakértó, á|ta|ános i!ůságĺ vakérto. áiĺa|anos
kábĺtóvenigyi vakértő
Magyar lÍjÚsagért Dij
lÍjÚságsegĺtó - orvágos szakmai vizsgaeĺnök
Uj |!Úsági Szemĺe szerkesztóie
Gvgľgĺ.. ĺĺjÚsági és Sportminisztéńum pá|yázatiszakértoje: á|talános iÍiÚsáoi
szakértoként, á|taĺános kábítovenigy szakértoként, kepzési, l.ui'u.i-.."řäřäłunt,
drog'prevencios, reintegraciós szakéńoként
Bírá|ó bzottsági tag - |Íjúsagsogitő szatkęesĺtés
onza gos vizsgaztatási névjegyzékéhez . cyl slr,ĺ
X|V. keru|etĺ Kábitószenlgý Egyezteto Fórum tágja
oraado tanár - ELTE TÖFK |ĺjÚsagsegíió vakkęzes
Ashoka ösäöndij - tiiĺsadaĺmĺ válla|kozóként
oľaado tanár - ELTE TOFK i!úságsegĺtés spec.kołl'
Fóvárosi Drogügyi Tanács tag
Gyakorĺafu ezeto, tereptanár:
. szociá|is asszvtenskepzés: Váci u. Eoészsĺiqüovi
Szakközépísko|a, Bokay J. Szakközépis-kda; 

" ".
.'pvichopedagogus képzés: ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagogiai Fóiskolai
Kar
- szociális munkás, szociá|po|itikus kĄrzés: lllyés Gyu|a

Tanár|ĺep^zó.Ftĺĺskola (Kaposyáĺ)' ELTE szocĺáĺpolitĺrai Tanszék, ELTE Bárczy
Gusztáv Gyogypedagogiai Fóiskołaĺ Kar
- szgĺ1|oeoaoogus képzés: Vitäz J' Fđsko|a (Evtergom)

- muve|ódesveĺvezo képzés: ELTE TÓFK
Civi| Ráđó _ Kapocs Magazin musor szerkevtde
szakertotanácsado. Minisäerelnöki Hivata|, Gyermek és lflúsági Koordinácios
Tanács
pyágos szakértói névjegyzék - gyermek és Ífjúságvédelem, prevenció,
tehelsĄ7gondozás

t |9t01l-ya 
A|apítvány, vál lalkozoi tanácsado testtilet tag1a

Küĺönfde iÍjúsági' gyermek. és i!úságvéde|mi, drog-prevenciós, brjnmegelôzési
táŕgyu ý|yaza tok b i rá|ó bĺzottságaíban vaĺó lĺozreňĺłooes
Szakertóí feĺadatok, ĺí|' kenilet, ĺfúsági prevęncĺós kezdeményezések
elosegítésere
A Kábĺtó'venjgyi Tárcakozi Bĺzottság Drogpľevencios Munkabizonságának
meghĺvottja

luir'on"óos egyéni programú, vakľnaiŁanuĺmányút az USľA vencjégeként az
Egyesült Allamokban' tárgya: vocĺa|izáció és zavaŕaĺ, a l*o,ovtałyllä'lemař
mege|ozése, a fe|nótté váÍäst segÍto mechanĺzmusok

2003-

' P003-
2003
2001-
2000-
.1998-

hsgz-

.,ĺooA
;1996

1995-
:

!

:ĺ994-

:1993-

:199&95

I

i1992-95

1992

OI.Jal 3/4.onéletÍ3ĺz
Szgbo Andräs

( \\-(



11982-93
j1990

1984-87

í975{ĺ
'1980 ,

,1979

í976-80
1977
|YIo.I ĺ
1977

Sajáté|mény csęortok .ĺ6.2 
éveseknek, Göd<jllo M.Központ

||.|ilu.* Magyar Tehetseggondozó Társasao

ffianľIiľrĺatvezetó, "Bár9ły Gusztáť cyosyp€däsosiaĺ Fcĺskola' Psżcho-

ĺÜ'Pl|9. e|óadások, taníolyamok klubvezetók sámára
K ollek tĺv amatorszĺ nháŻ ĺelłovĺ m ŕZni;ň;#"l"ó nemzetkqizĺ szí nhtái9soportok részvéte|éve| Milánoban

ääľJfiľ'"'bernutatók 
Örłěny l.: Rózsakiállítás, Bodo B.: Brumi, Komiss ir/ :

Amalóľ vjnházl csoport irányĺtása
lÍjúsági Dĺj

l |-u!9p-u.t' KÍubtanács ta gja
U NEsco vizsgálat' felnottäĺĺta tasoan révtvevok motivációia

e (n ĺ\- K-j

L.)lda| { l 4 . ońeletrs1:
Slsbo Ándräs

r'r ,- (' I
11 1 r-_z'/ \
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.truropass
oné|etrajz

Szemétyiadatok
Vezeteknev(ek) / Utónév(ek)

Cím(ek)

E-mait(ek)

AlIampolgárság

SzÜletěsidátum

Szakmaĺ tapasztalat

ldötartam

Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és íeladatkörĺik

A munká|tato neve és cime
Tevekenyseg tipusa' ágazat '

Tanuĺmánýok

ldcĺtartam

I

Végzettseg / képesites .

Ftĺbb tárgyak / gyakor|ati kepzes
oktatást./ képzést nyÚjto ĺntězrnény

neve és tipusa

Kárász Judit
6800, Hodmezóvásárhe|y' Kistópart utca 38

Egyéní készségek és
kompetenciák

Anyanyelv(ek) magyar

Egyéb nye|v(ek) német
Europaiszint (.)

Nye|v Német KozépfokÚ Nyelvvizsga

0670t4177072
kuIubesi@9maií.com

magyar

1 984.1 0 07

. Teleíon

Neme ncĺ

2007-2010

?003-2007

|fÚságsegito
Alta|ános szociá|is munkäs, (gyeimekvédelmi szakirány)

''

2007.201O: Eöfuos Loránd TudományegYeteĺn Tanĺtó és ivoképzĺi Főiskolai Kar2003.2007 : Szegedí Tudomán yegye ril íiŕ;;;"di"yi es szocĺalĺs Képzési Kar

2008- Xapocs ĺf úsági Önsegĺto Szo|gá|al łlapitvan v

'1?3ľ;1,-,';ffongrad 

megyäi lEcýĚšž.cyľ-.io'ttľlonnr lgazgatosága l. számÚ

.Ľ::lľéj Csa|ádsegítő és Gyermekjóléti kcizpont' Fĺodmezővásárhely
lĺ;usagsegito

|ľ:ľ:::ltĺ'ľ onsegítd Szo|gálat A|apĺtványnál |[úságsegítókéntdolgozom. Amĺn.ennapok során renoeteg Íiala||aĺ taláikozoń' 
' ',l..p.],oläľ"lueta 

utäň.l.änl..ätsegítséget is tudok nyĺiiäni ňkĺlĺ sol..t l.ul|uäiĺř ňeszelgehi, megismerni őket,ho.gy'm i.fogla|koztaĘ a oket,. hogy m ik a n ut'a.i ágäIĺ äz ercisségeik. és támoqa tn i'erosĺtenĺ oket, vagy konkrét va|aszokat adni az oket érintő kérdésekreA déĺe|otti nyitva ĺarłás ideĺen pedig .'*'.i. 
'ĺlásä|äi 'łJ.ňJ.i.o.ĺ'ban probáloksegíĺeni, munkahe|yekkel, öné|etĺa.izzaĺ' ;;';;i Í.]Ĺ';tÖ íeladatokkal.

Kapocs lfiúságiÔnsegĺto Szolgá|atA|apĺtvány, 1086, Budapest, Mátyás lér 14.
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Nyilatkozat

Szabó András i.endelkezésre á||ásáról

Budapest, 20I3. szeptember 30.
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Szabó András
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Alu|írott Kárász Judit ezúton nvil1![91oT, ho9y a ,,Budapest-Józsefváros,
!99!o|na Negyed P,og|uT lll. 1rľloP-s. 1 Jĺa-..-u-zoiz-oooiĺ,
G2/4 KarrierÚt fejiesztés és tanácsadás, oiĺŕňunka mento rá|ás,, keretén.be|Ül, a ,.Dĺákmunka mentorálás', megszervezéséré é; bl.;;;iä",a,-u, usikeres megva|osítás érdekében szukšéges ĺelaoitok elvégzésére.a KapocsIrjúsági onsegítő Szolgá|at Alapítvány ajántatának e|foga.dása eseténrende|kezésre á||ok

Nyilatk ozat
Káráśz Ju dĺt rende|kezésre. állásáró |

Bu'dapest, 2013. szeptember 30.

n-rĹ 1^,...l

Kárász Judi
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Nyilatkozat

,,Dĺákmunka mentorá|ás,, .tárgyú, kozbeszerez'és értékhatárt el nem érő
beszerzési e|járásban

Szabó András ajánlattevő nyi|atkozo]'T}/ hogy a Kapocs Irjúsági onsegítő
1 Szolgálat AlapÍtvány aŻ ajánĺattéte| tár.gyában szereplő tarta|mi terÜĹéten,

e|kÜ|önült fe|adatként a szervezet ataku|ásának kezdete (1994) óta
fo|yamatosan tevékenykedik. A szervezet éves.tęrvęiben, éves
beszámolóibah és a honlapján mĺndez figyelemmeĺ kísérhető.

A cé|csoporttaI teremtendő segítő kapcso|at megteremtésére, a felnőtté.
vá|ásukat fenyegető veszé|yek elháríťása érdekében, a megIevcí pá|yázati
lehetőségek iqénybevételéve| az e|múĺt két egymást követđ évben
.,,osszetett segítő megelőző feladatok veszélyeztetett fiataIok e|érésére,'
címmel, egyrnásra épülő, komplex prevencips prog ram megva|ósítására
vál|a|koztunk. ivlindennek során 2011-ben és fotZ-ben eredményesen
pályáztunk és osszességében 2.000.000:-Ft-ot nr1ertÜnk. A nyertes
pá|yázatok azonosítói KAB.M E-7I-C-710 és KAB-ME-1 2-7436.

Budapest, 2013. szeptember. 30.
)l
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''Diákmunka 

mentoľá|ás', tźtrgyű,kozbeszerzési éĺtékhatárt el nem érobeszerzési eljárásban

Buđapest ľ.őváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkoľmányzatközbeszerzési éľtékhaüárt el nem érő
beszerzési eljárást hirdet meg, ame|yben Ąánlattevőként felkéri ont, illetve az on által képviselt
szervezetet:

Az Ajánlatkéľő neve, címe:
Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺízsefvá ľosi Onkoľm ányzat
cím: l082 Budapest, Baross u.63-67.

Az Ajánlatkéľő nevében eljáľó szervezet neve, címe, telefonszáma, e.mail címe:
Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft .

cím: l084 Budapest, Mátyás tér 15.
tel: 06-I-788-1344
e-mail: info@kesztyugyaľ.hu

Az Ajántatkérő által a szeľződéshez ľendelt elnevezés:
Vállalkozási szeruódés a|apjźn ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Pľogram III.''
(azonosító szám: KMOP-5.I.|/B-I2-k-2012-0001) (továbbiakban: MNPIII), ,'G2/4 Kanierut
fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás'' progľam keretén beli.il, a ,,Diákmunka
mentorálás', szo|gźitatźls megszervezése és biztosítása.
Az MNPIII keretében a hivatkozott program projektmegvalósító szervezete a Józsefuárosi
Közösségi HázakNonprofit Kft. (a továbbiakban: JKH Nkft.).

Budapest-Józsefráros, Magdolna Negyed Program III. területi határai: Népszínház utca _ Bauer
Sándor utca (Teleki tér) - Fiumei út - Baross utca - Kźivária tér - Baross utca - Koszorú utca -
Máýás tér - Nagyfuvaros utca.

Jelen aj án lattételi felhívás szerint a,,Diákmunka mentorá|ás''
komplex szo|géitatás, amely a Magdolna Negyedben é|o 16. évet betöltött diákokat,
fiatalokat orientál a munka vi|ága felé. A szo|gá"|tatás cé|ja a progľamban résztvevők
irányított körülmények között ismerkedhessenek meg a munkahe|yi követelményekkel, a
munka öľömeivel és nehézségeivel.

Ajánlattevő feladata mentor biztosítasa, aki a programban résztvevőket követi végig a munkába
állás útján.
Munkavállaló lehet az iskolai szünet a|att az a tizenötödik éIetévét betöltött tanuló is. aki
nappali rendszeríĺ képzés keretében tanulmányokat folytat.

Jelen ktizbeszeľzésĺ éľtékhatáľt e| nem érőbeszerzés becsĺilt éľtéke nettó 6.909.449.-Ft.

Aj ánlattevő feladatai:

1) Személyľe szabott egyénĺ és csopoľtos pályavá|asztási, pályaoľĺenĹációs tanácsadás
biztosítása.
Ajánlattevőnek ezen szo|gźútatást valamennyi jelentkező kell részére biztosítani, de
különösen azon jelentkezők részéte, akik a többgenerációs munkanélküliség
következményeképpen szűkös ismeretekkel rendelkeznek a munkahelyekről,
munkakörökľől.

Ajánlattevőnek a pályavá|asztési, pályaorientációs tanácsadást a teljesítés időtaĺtama a|att
az a|ábbiak szeľint kell biztosítani :

- havonta minimum 6 fo részére egyéni foglalkozást,
- havonta minimum 6 csoportos foglalkozást (egy csopoľt min. 6 fő)

l.

)

2.1.





2)

Ajĺánlattevő azeg7ĺéniés csopoľtos foglalkozásokól jelenléti ívet kotęles vezetni.
Egyéni foglalkozís: l fó havi minimum 4 alkalommal, alkalmanként 45 perccben.
Csoportos foglalkozás: 6 fő havi l alkalommal minimum 3 kontaktórźban (1kontaktóra _
45 perc) A foglalkozásokat hétköznaponként kell tartani.
Nem jár dijazts amennyiben a |étszźtm és az időtartam nem éri el a meghatározott
minimumot.

Fejlesztési terv készítése és vezetése.
Ajánlattevő a programban résztvevőkről egyéni fejlesztési tervet kĺjteles készíteni az e|ső
kontakt találkozáskor, a JKH NKft.-vel közösen szerkesztett és általa jóváhagyott
dokumenĹáció a|apjźn köteles vezetni. A megvalósulási idő a|atÍ., folyamatos
kapcsolattartás a JKH NKft-vel, a fejlesztési terv kidolgozásában, valamint
aktua|izá|źsźhan.

Ajánlattevő az egyéni fejlesztési terv vezetése soľán rögzíti mindazon információkat,
adatokat amelyek a szo|gźůtatás nyújtása során felmeľülnek.
Fejlesztési terv főbb pontjai:

o kiinduló állapot rögzítése,
o fejlesaőtevékenységmódszer-eszköz leírása,
o fejlesaés eredménye,
o a találkozások időpontjttt, időtartamát,
o aréstvevő alap adatit, azadatvédelmi előírásoknak megfelelően.

Az egyéni fejlesztési terv kontro||ját a JKH NKft. végzi, melynek eredményéról az
Ajánlattevőnek havonta, az áůta|a készített szakmai beszámolóban be kell számolni. A
szakmai beszámoló elfogadása feltétele a havi dijazźs kifizetésének.

Havonta egyéni felkészítő konzultáció tartása
Az egyéni felkészítő konzultáció cé|ja a sikeres munkába állás e|ősegítése éľdekében, a
munkavállalás adminisztratív, hivatalos oldalának megismeľtetése és az a|apvetó
munkavállalói j ogok ismertetetése.

Ajánlattevő az egyéni felkészítő konzultĺációt havonta minimum 6 f(5 tészére köteles
megtaľtani. A havi felkészítő konzultráció id(ĺtartama minimum 4 őra / fó (egy őra 45
peľcnek felel meg).

Ąánlattevő a havi felkészítő konzultációkról jelenléti ívet kĺiteles vezetni. Az egyéni
felkészítő konzultációt hétköznap kell teljesíteni.

Tanácsadás:
. a mentoľ és a diák egyéni konzultációját követően a megfelelő diák és munkahely
kivźůasztása.
o utánkövetés; mentornak a munkába állást követően a program teljes ideje alatt havi
egyszeri alkalommal sztikséges kapcsolatot tartani va|amennyi pľogÍam résztvevővel és
ennek eredményéľől a havi szakmai beszámolóban be ke|l számolni. Havi l alkalommal,
minimum l óľában (l óľa _ 45 peľc időtartam) A kapcsolattaľtást hétköznapokon ke|I
megvalósítani'

Iletente munkaeľőpiacra való ťelkészítés tanácsadás biztosítása
Ajránlattevő a munkaeľőpiacra való tanácsadást hétköznapokon' heti minimum 20 ügyeleti
órában köteles megtartani. (Egy ügyeleti óľa - 60 peľcnek felel meg) az ügyeleti idót
hétköznaponként kell megvalósítani.

s)

4)





A tanácsadás ügyeleti idejében fogadja a program iránt érdeklődőket, ennek keretén belül
tź|ékoztatást ad a munkakeresés eszközeiről, tĺibbek között az öné|etrajzírás, az
álláskeresés és az állásinterjrin való megjelenésľe vonatkozó előírások bemutatásą
ismertetése.

5) Helyszínnel kapcsolatos ktivetelmények
Az Aján|attevő a ,,Diákmunka mentorolás'' szolgáltatast Budapest-Józsefuáľos, Magdolna
Negyed III. akcióterületén ta|ä|hatő helyiségben köteles ellátni. Ha az Ajánlattevő
rendelkezik i|yen helyiséggel, akkor erről az Aján|attevő az aján|atáva| egyidejűleg
igazo|ást nyujt be. Azigazo|ásnak taľtalmazniake|| az Ajánlattevő, vagy az átlltalra képviselt
szeÍvezet igazo|źsát aľľóI, hogy a sza|gáitatźls teljes időtartamárahasznźůatijogosultsággal
rendelkezik a helyiségľe.

Amennyiben az Aján|attevő nem rendelkezik megfelelő helyiséggel a Magdolna Negyed
területén, úgy a JKH Nkft., mint projekt megvalósító szervezet aKesztyíigyár Közösségi
Házban heýet biztosít, valamint a Közösségi Hĺáz közös helyiségei hasznáiatétval biztosítja
a szol.gźitatźts me gva lósu lását.
Ebben az esetben az Ajánlattevőnek a pľogľam teljes idejéľe, de minimum heti 20 ôra
időtartamra helyiségbérleti megállapodást kell kötnie a JKH Nkft-vel. A helyiségbéľleti díj
összege havonta 35 000 forint + Afa, amely magában foglalja a termek, helyiségek
haszná|atźú, és azok haszná'|atáhól eľedő va|amennyi rezsiköltséget.

2.2. Egy éb kiivetelmények

o Az Ajánlattevő köteles kapcsolatot felvenni a Budapest VIII. kerületben mĺĺködő általános
és középfokú oktatást nyujtó iskolákkal, azzal a céllal, hogy felmérést készítsen potenciális
diák munkavállalókról, kiemelten a Magdo|na Negyed Progľam III. területén élőkre vetítve.

Ajánlattevő köteles a kapcsolatfelvétel eredményéro| a havi szakmai beszámolóban
beszámo|ni. Amennyiben a kapcsolatfelvétel sikeľtelen, aľľól is köte|es beszámolni. A
pľogľam teljes idejére e|őíľás a toborzás.

o Az Ajánlattevő köteles a kapcsolatot felvenni a Magdolna Negyed Progľam III. területén
működő vállalkozókka|, egyéb lehetséges befogadó intézményekke|, azzal a céIlal, hogy
igényfelméľést készítsen a betölthető munkakörökről.

. Ajánlattevő köteles a kapcsolatfelvétel eredményéro| a havi szakmai beszámolóban
beszámolni. Amennyiben a kapcsolatfelvétel sikeľtelen, arľól is köteles beszámolni. A
program teljes idejére előíras atoborzás.

o Az Ąánlattevő köteles valamennyi résztvevővel kérdőívet kit<iltetni az utánkö,vetés
időszakában. A kérdőívnek tartalmaznia kell az a|ap adatokon kívül' a kérdezett
életkĺirii|ményeire vonatkozó kérdéssoľt, valamint apźůyavá|asztássa|, munka tapaszta|attal,
és kaľrieruttal kapcsolatos kéľdéssorokat.

o Ą kérdőív összeállítása az Ajźtn|attevő feladata, annak szakmai és formai megfelelését a
JKH NKft.-vel kell egyĺeztetni, és annak jóvźthagyástúkövetően a|ka|mazhatja.

Ajánlattevő feladata a kérdőívek kiéľtékelése, és legalább 20 o|da| terjedelmű összefoglaló
tanulmány készítése; (minimum 40 ezer karakteľ, képekkel, tźb|ánato|<kal, ábrákkal).

Ezen összefoglaló tanu lm ány e|készítési határidej e 20| 5 . áprili s 3 0.
Az összefoglaló tanulmány szakmai befogadása a JKH NKft. feladata. Amennyiben a
szakmai beszámoló nem kerül elfogadásra, úgy nem jráľ dijazás az utolsó hónapra.





3.

4.

5.

. Ajánlattevő a szerzódés teljes időtartama alatt köteles kapcsolatot tartani a JKH NKft.-vel,
oly módon, hogy kéthetente, pénteki napon a megvalósult folyamatokról stĺítuszjelentést
kdteles leadni, a JKH Nkft. által kiadott nyomtatványon.

. Ajánlattevő köteles részt venni a Budapest-Józsefuáľos, Magdolna Negyed Progľam III.
keretében megvalósuló, a Magdolna Negyed oktaĺásĹ és fogla|koztatási stľatégiájának
kialakításával foglalkozó munkacsoport ülésein és adatszolgáltatás a munkacsoport részére.
Ąánlatkérő a munkacsoport üléseiről és az adatszo|gá|tatásľól eseti jelleggel küIön
értesítést küld Ajánlattevő felé, legalább az ülést mege|őzó 5 nappal.

A' szerződés id őtartama, telj esítési hatá ľidő :
A szerződéskötés napjátő|2015. április 30-ig tartó.

A teljesítés helye:
Ajánlattevő ,,Budapest-Józsefráros, Magdolna Negyed Pľogram III.'' területén ta|á|hatő, az
ajźn|attéte|i felhívás 2.1.5 pont szerinti he|yisége.

Az ajánlatkéľő pénzügyi e|lenszolgáltatásának fe|tételeĺ:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés ťlnanszirozźtsa az Európai Regionális Fejlesztési
Alap és Magyarország költségvetése forrásaiból torténik utófinanszirozássa|. Ajánlatkérő a
szerződés alapján az źita|a teljesített ellenszolgáltatást _ a megbizási díj összegét - a ,,Budapest-
Józsefuáros, Magdolna Neg;ĺed Progľam III.'' (azonosító szám: KMoP-5.l.|./B-1f-k-20Í2-
000l) megvalósítása érdekében megkötött Támogatĺási szerződésbő| származő fonás(ok) terhére
kívánja elszámolni.

Ąánlattevő ateljesítésigazolások a|apjátn havi l szám|a benyújtásárajogosult atÁrgyhőtkövető
hónap l5. napjáig.
Ajánlattevő szám|áját a teljesítésigazolás(ok) kiź/.litáÉát követően á||íthatja ki. A benýjtott
szám|a ellenéľtékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett.

Ajánlatkérő nevében az előre meghatározott formátumú teljesítésigazolásokat, a JKH Nkft.
iigyvezet<i1ie a tárgyhavi teljesítést követő 15 napon beltil állítja ki. A teljesítésigazolások a
szźtml'a e|vźiaszthatatlan részei. A teljesítési gazo|ás, a szźłm|a benyujtásának rendjét Ajánlatkérő
Képviselő-testiiletének a 65/20|3. (II.27.) száműhatfuozatának 11. pondában elfogadott és a
189/2013. (v.fz.) szĺímú hatérozatta| módosított, a ,,Magdolna Negyed Program III. projekt
megvalósításában ľésztvevő szewezetek egyiittműködési rendszere'' szabźůyozza.

Az Aján|attevő a kiállított szátm|a mellé köteles csatolni a tárgyhavi teljesítés helyszínét,
dátumait, a résztvevők szźlmźtt bemutató aláíľt összegzó |apot, az összegző lap mellékleteként a
megtaľtott foglalkozások, jelenléti íveinek másolatát, a havi szakmai beszámolót és a
foglalkozások fotó dokumentációját (utóbbit elektronikus formában).

A teljesítésigazolással igazo|t uto|só szźtm|a benyújtásának hatĺáľideje 20|5. ápľilis 30. napja.

Haazajáĺ|ati ár számokkal megadott összege és a bettĺvel leírt összege között eltérés van, akkor
a betĺível kiít összeget tekinti az Aján|atkéľő éľvényesnek.
Az ajźnlatban szereplő áraknak fix áľnak kell lennie, varyis az aján|aÍtevők semmilyen
formában és semmilyenhivatkozźlssal sem tehetnek változő árattarta|maző aján|atot.
A nettó fuakat úgy kell megadni, hogy azok tarta|mazz.anak minden jrárulékos kö'ltséget,
fiiggetlenül azokformájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb.
Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettő źr melleff a f<iösszesítőn egyértelmiĺ formában
szerepeljen az AFA%o-ban és összegszerűen, valamint a bľuttó ár.
Az ajźn|ati źtmak tatta|maznia kell a teljesítés idótartama a|atti źtwźůtozásbőll eredő kockázatot
és hasznot is.
Az ajźn|attevők csak magyat forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme





6.

7.

8.

9.

is csak ez lehet.

Az ajźtn|ati ámak tarta|maznia kell mindazokat a kö|tségeket, amelyek az aján|at tárgyźnak
eredményfelelős megvalósÍtásához, az aján|ati feltételekben rogzített fe|tételek betartásához
szükségesek, így többek között minden illetéket, dijat, bérletet, a hibák kijavítasához sziikséges
kö|tségeket is'

Az aján|at csak banki átutalásos tizetési módot taĺta|mazhat, minden egyéb fizetési mód
e lfo gadhatat |an az Aj źn|atkérő számár a.

Az ajźlnlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajźnlrati árnak teljes könĺnek kell
lennie, vagyis magźtba kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igéný.
Az Ajźn|attevőnek az aján|ati źlrat a szerződés tźrgyának teljes körii megva|ósíĹására, a
befej ezési határidőre ro gzített d fi ként kell megadnia.

Annak meghatározása, hogy az aján|attevő tehet-e többváttozatr'i ajántatot:
Aj án lattevő nem tehet többv á|tozatú aj án latot.

Annak meghatározása, hogy az aján|attevő a beszerzés táľgyának egy ľészéľe tehet-e
ajánlatot:
Ajánlatkéľő tálrgyibeszerzési e|jźrás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajźtn|atok tételét.

Az aján|atok e|bírálásának szempontj a:
Ajánlatkéró azajánlatokat a,,|ega|acsonyabb ellenszolgáltaťás'' elve szerint bírá|ja el.

Kizárrő okok, a|ka|masságĺ kiivetelmények:
Kizárrő okok:
Ajánlattevő kizárásra kerĺ'il, amennyiben az alźbbi kizárő okok bármelyike vele szemben
fennáll:
a. végelszámolás alatt á||, vagy vonatkozásában csődeljáľás elľendeléséről szóló bírósági

végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljáľást jogeľősen elrendelték,
vagy ha a gazdasźryi szerep|ő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban,
vagy aki személyes jogaszerint hasonló helyzetben van;

b. tevékenységét felfiiggesztette vagy akinek tevékenységét felfiiggesztették;
c. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogeľős bírósági ítéletben

megállapított bűncselekméný követett e|, aĺníg a büntetett előélethez fűzódő hátrányok
alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben a|ka|mazhatő
btintetőjogi intézkedésekľől szóló 200I. évi CIV. töľvény 5. $-a (2) bekezdés b), vagy g)
pontja a|apjén a bírőságjogerős ítéletében kor|źúozta, az e|ti|tás ideje alatt, vagy ha az
aján|attevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen kor|átozta;

d. egy évnél régebben |ejźlÍt adő-, vźtmfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti orszźlgvagy az ajźn|atkérő székhelye szerinti
orszźry jogszabźiyai a|apján - nem tett eleget, kivéve, hamegťlzetésére halasztást kapott;

e. a 20|3. jrinius 30.ig hatályban volt, a Biintető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
töľvény szerinti bíinszervezetben részvétel - ideéľtve a bűncselekmény biĺnszeľvezetben
tcjrténő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetkö'zi kapcsolatokban, hűtlen
kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, azeurőpaiközösségek pénmgyiérdekeinek
megsértése vagy pénzmosás biĺncselekméný, i|letve a Büntető Törvénykönyvről szóló
20|2. évi C. törvény xxvil. Fejezetében meg)latźrozotĺkorrupciós bűncselekmények,
biĺnszeľvezetben részvétel - ideéľtve bĺĺncselekmény biĺnszeľvezetben történő elkövetését
is -) híĺt|en kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás
bűncselekméný, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekméný követett eI,
feltéve, hogy a biÍncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítĺíst nyeĄ
amiga büntetett e|óé|ethezfíi7Í5d(5 hátrányok alól nem mentesiilt;





f. az adott eljárásban előíľt adatszo|gźútatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis
adatot szo|gźůtat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságtúveszé|yezteti;

g. tekintetében a következő fe|tételek valamelyike megvalósul:
ga) nem EU-, EGT- vagy oECD.tagállamban vary olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyaroľszágnak kettős adőzás elkerüléséről szóló egyezménye
van, vagy
gb) olyan szabźiyozotĺ tőzsdén nem jegyzeľt társaság, amelynek a pénzmosás és a
terrorizmus ťlnanszíroztsa megelőzéséről és megakadályozásárő| szó|ó f007. évi
CXxxvI. törvény 3. $ , pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

Az e|jźtźsban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben
közvetetten vagy közvetlenül több, mint25%o-os tulajdoni résszel vaĐ|,szavazati joggal rendelkezik
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ľendelkező gazdasźęi társaság, amelynek
tekintetében a g. pontban meghatározott feltéte|ek fennállnak.
Amennyiben a több, mint 25%o-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági
társaság társulásként adőzik, akkoľ az ilyen táľsulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a g.
pont ga) alpontja szerinti fe|tételt megfelelően a|ka|mazni.

A d. pont szerinti adófizetési kötelezettséga|att a belfi'ldi székhelytí gazdasźąi szereplő tekintetében
az á||ami adóhatóság és a vámhatőság á|ta| nyílvántartott adófizetési kö'telezettséget kell érteni.

Az e. pont szerinti hasonló bűncselekmény a|att az Eurőpai Unió más tagállamában letelepedett
aján|atkvő esetében
a) buĺszervezetben részvétel bűncselekmény esetén aszervezett bűnözés elleni küzdelemľől szóló,
2008. október f4-i 2008/841/18 tanácsi kerethatźltozat 2. cikkében meghatározott bĺĺnszervezetben
v a|ő részy ételhez kapcsolódó bűncselekméný,
b) vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása,
vesztegetés bíľósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági
eljárásban bűncselekmény esetén az |997, május 26-i tanácsijogi aktus 3' cikkében meghatélrozott
korrupciót,
c) költségvetési csalás bűncselekmény esetén az Euľópai Közösségek pénziigyi éľdekeinek
védelméről szőLő egyezmény 1. cikke szerinti csalást,
d) pénzmosás biĺncselekmény esetén apénziigyi rendszerek pénzmosás cé|jtravaló felhasznźiásźnak
megelőzésérő| sző|ő, 1991. jrinius l0-i 91/308/EGK tanácsi iľányelv 1. cikkében meghatározott
pénzmosást
kell érteni.

A d. pontban meghatáľozott idotaĺtamot mindig a kizárő ok fenn nem állásának ellenőľzése
időpontj ától kell számítani.

Igazolás mĺódja: eľedetben, ajźn|attete|i felhívás szerinti nyi|atkozat a|áírásáxal..

Az alka|massági követelmények:
Az aján|attevők pénziigyi-gazdasáei alkalmasságának megítéléséhez szülĺséges adatok és a
megktivetelt igazolási mód:
P.1. Az ajźn|attevő, közös aján|attéte| esetén minden ajánlattevő köteles csatolni valamennyi
cégkivonatában szereplő szźtm|avezető pénzintézet (az aján|attételi felhívás megktildését megelőző
3 0 napnál nem régebbi) nyilatkozat źt az a|źbbi taľtalommal:
- mióta vezeti abankszźlm|źú'
- szźiĺml'áĘán20|2. janufu 1. napját követően volt-e 60 napot meghaladó időtartamú sorban állás.

Az ajáł'n|attevők pénziĺ gyi-gazdasátgi alkalmasságának mĺnÍmum követelménye(i) :

P.1. Alkalmatlan az aján|attevő, amennyiben bármelyik a cégkivonatában szereplő szźtmlavezető
pénzintézetéti5| szźrmaző nyi|atkozata a|apjźn bármelyik szÁmlźĄźn 201f . január 1. után 60 napot
meghaladó sorban źilrő téte| mutatkozott.

Azaján|attevők műszakĺ-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok:

6





M.1. Ajánlattevő kö'te|es csatolni az e|őző 24 hőnap beszerzés tźrgya szerinti szolgáltatásainak
ismertetését - legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fé|, a szo|gźt|tatás tárgya, továbbá az
ellenszolgáltatiĺs összege - tarta|maző, źúta|a aláíľt nyilatkozattú, eredetben.

M.2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, képzettségĺ.ik, szakmai
tapaszta|atuk ismeľtetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; valamint csatolni kell a szakemberek
sajźt kezuleg a|áilt öné|etrajzÁt és rendelkezésľe állási nyi|atkozatát, va|amint végzettséget,
képesítést igazo|ő dokumentumokat egyszerű másolatban.

Az aján|attevők m űszaki-szakmai al kalmasságának mini m um ktivetelményei :
M.1. Ąánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az ajźn|attételi fe|hívás megkiildését
mege|ĺSzłS 24 hőnap összességében legalább l db, egy szerződésen belül teljesített, legalább nettő 2
millió Ft összértékíĺ' jelen beszerzési eljrárás tárgyátt képező szo|gä|tatásra vonatkozó referenciával,
vagy önálló,YdE! konzorciumban progľamként megvalósított egyéb forrásból töľténő projekttel.

M.2. Ajánlattevő alka|matlan' amennyiben nem rendelkezik legalább
- 1 fő, legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkező a munkaerő-piaci és foglalkoztatási pľogramok, és
legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkező ifiúsági célcsopoľt számźra nyujtott egyéb szolgáltatások
terén teljesítésbe bevonandó munkatárssal, aki szociális felsőfokú végzettséggel rendelkezik,
- 1 fő, legalább 12 hőnap gyakoľlattal rendelkező a szociális és gyeľmekvédetmi szolgá|tatások terén
teljesítésbe bevonandó munkatáľssal, aki szociális felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

10. Hiánypĺóttásĺlehetőség:
Ajánlatkérő a hittnypőt|áls lehetőségét teljes körben biĺosítja.

11. Aján|attéte|i hatáľĺdő: 2013. november 20 nap 15.00 óra

12. Az aján|at benyrújtásának címe:
Józsefuárosi Közösségi HźnakNonpľofit Kft.
Kesztytĺgyár Közösségi HźE,1084 Budapest, Máýás tér l5.

13. !ĺz ajánlattéte| nye|ve: magyar

14. Az aján|atok felbontĺĺsának helye, ideje, szeľződéskiités tenłezett időpontja:
Bontás helye:
Józsefuárosi Közösségi HźnakNonprofit Kft .

Kesz1yíigyár Közösségi Ház, |084 Budapest, Mátyás tér 15.

Bontás időpontja: 2013. novembeľ 20.nap 15.00 óľa

A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárźs eredményét Aján|atkérő Képviselő-testĺiletének
Yźnosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsáęaá|lapítjameg, a döntését követően azonna|.

Aĺz aján|atok felbontásán j elenlétľe jogosu|tak:
Az ajźn|atkérő a beszerzési e|járásban ajánlattevők vagy ajánlattevők eljĺáľó képviselőinek
jelenlétét biztosítja.

Az ajárn|ati ktittittség mi nim á| is időtarúam a :

Az ajźn|atteteli hatáľidő |ejátrtátćl| számított 60 nap.

Az eljáľásban lehet-e táľgyalni, vagy a benyr'ĺjtott ajánlatokat táľgyalĺĺs néIkül bíľáIják el:
Jelen eljáľásban a benyújtott ajźn|atokat az Ajánlatkéró tárgya|ás nélkül biráł'|ja el.

15.

16.

17.





18. A dokumentácĺĺí rendelkezésľe bocsátásának módja, hatáľideje, beszerzési helye és
pénzĺĺgyi feltételei:
Ajánlatkérő beszerzési eljáľásban külön dokumentációt nem készít. Az ajźn|ati dokument'áció e-
mail-es úton keľĹil kiküldésre, pénzijgyite|jesítést nem igényel.

19. Amennyĺben a szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy pľogľammal
kapcsolatos, úgy annak megielölése:
A ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program lll.,, (azonosíto szám: KM0P-5.l.l/ts-
|2-k-2012-000|) végrehajtźsára, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint tźtmogatő
képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesaési és Szolgáltató
Nonproťlt Köżlasznú Korlátolt Felelősségiĺ Társaság, mint közľeműködő szervezet és a
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat, mint kedvezményezettközott}}I3.
januĺár 30-źtn a|tirt Támogatási szerzódés és annak mellékletei szerinti ,,G2 Foglalkoztatási
programoľ' ,,Gfĺ4 Karrierút fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás'' projekt
megvalósításához kapcsolódik.

20. Egyébĺnfoľmáciĺík:
a) Az ajźn|at - taľtalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyben
közölni ke|| az étékelés alá kerülő adatokat az aján|attételi felhíváshoz mellékelt mintában
megJlatźlrozottak szerint ' Az aján|ati árat nettő és bruttó összegben is meg kell megadni, havi
bontiásban.

b) Az aján|atot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyujtani. Amennyiben eltéľés van az
aján|at ,,eredeti'' és ,,másolať, pé|dánya k<izött, az ajátn|atkéró az ,,eredeti'' példáný tekinti
iranyadónak. Az aján|atokat taľtalmazó csomagon a kö'vetkező szöveget ke|| szerepeltetni:

''Diákmunka 
mentorálás - Felbontani tilos''

c) A benyujtott ajánlatnakazalrźhbi formai követelményeknek kell megfelelnie:
- Azajźn|at eredeti pé|dźnyát zsinórral, |apozhatőan össze kell fíizni, a csomót matricttva| az
aján|at első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricźtt Ie kell bé|yegezní, vagy az ajánlattevő
részérő| eľre jogosultnak a|á kell íľni, úry hogy a bé|yegző, illetőleg az a|źtirás legalább egy
része a matricĺán legyen;
- Az ajźn|at o|dalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokatvagy képet taľtalmaző olda|akat szźtmozni, az tires oldalakat nem kell,
de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szźtmozni. Az ajźnlatkérő az
ettől kismértékben eltérő számozást (pl' egyes oldala|nái a /A, ĺB oldalszám) is köteles
elfogadni, ha a tarta|omjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosíthatő, Az
aján|atkétő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajźn|atban való
tź|ékozódása'illetveazaján|atravalóhivatkozásaérdekébenszükséges;

- Az aján|atnak az elején tartalomjegyzéket kell taĺta|manlia' mely a|apjźn az aján|atban
szerep|ő dokumentumok oldalszám a|apjźn megtalálhatóak;

- Az ajźn|atot két, _ az ajátnlrati felhívásban meghatározott szźlmű - példányban kell beadni, az
eľedeti ajánlaton meg kell jelöIni, hogy az az eredeti;

- Az ajźn|atban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén a|á kell imia az adott
gazdá'|kodő szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, Y&{Y szemé|yeknek
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos fe|hata|mazást kaptak;

- Az ajźn|at minden olyan oldalát, amelyen _ az ajźn|at beadása előtt _ módosíüĺst hajtottak
végre, az adott dokumentumot a|źúrő személynek vagy személyeknek a módosításná| is
kézjeggy e| kell ellátni.

d) Érvényte|en az aján|at, ha az Ajánlattevő a jelen felhívásban megllatÁrozott kizríró okok
batá'|ya a|att źůl.

e) Az ajánlatnak tarta|mazniakell ajánlattevő alábbi iratait:





- az ajźn|atot a|áirő valamennyi szemé|y éwényes aláíľási címpé|dányának vagy
címmintáj ának másolata.

Đ Az ajánlatok összeállításával és benyújtźsáva| kapcsolatban felmerÍilt összes költség az
aj źłn|attev ót terhel i.

g) Amennyiben valame|y igazo|źs vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra
magyar nyelviĺ fordíüása is csatolandó.

22. Aján|attételi fe|hívás megktildésének és a www.iozsefvaros.hu oldalon a megielenés
időpontja: 2013. november...

Budapest, 20 13. november...

dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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Felolvasólap

a 
''Diákmunka 

mentoľálás'' tárgyu,kozbeszerzési értékhatárt el nem éróbeszęrzési
eljáľásban

Ajánlattevő neve:

Aj ĺínlattevő székhelye :

Telefon

[Keltezés]

[cégszeriĺ a|áirźs]

Telefax:

E-mail

Kijelölt kapcsolattartó:

Kijelölt kapcsolattaľtó
elérhetősége (telefon, fax,
e-mail):

Az aján|attevó á|ta| kéľt
ellenszolgáltatás havi
cisszege (nettó Ft + Áfa :
bruttó Ft):

nettó:
Afa:
Bruttó:

Ft
Ft
Ft

Betiĺvel
neffó .

foľint
Á,ĺ".
forint
Bruttó:...
forint.
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I{YILATKOZAT
a 

''I)iákmunka 
mentoľálás'' tĺárgru , kozbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljáľásban

.. ajánlattevő nýlatkozom, hogy ve|emlaz általam képviselt
szervezetteUgazdasági táľsasággal szemben az a|álbbikizźlľó okok nem á||nak fenn:

a. végelszámolás alatt źů|, vagy vonatkozásában csőde|járás elrendeléséľől szóló bíľósági végzést
kózzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljĺárást jogeľősen elrendelték, vagy ha a
gazdasági szeľep|ő személyes joga szerinti hasonló eljáľás van folyamatban, vagy aki személyes
joga szerint hasonló helyzetben van;

b. tevékenységét felfiiggesztettevagy akinek tevékenységét felfiiggesztefték;
c. gazdasági, illetóleg szakmai tevékenységével kapcso|atban jogerős bíľósági Ítéletben

megállapított biĺncselekméný követett e|, amíg a büntetett előélethez filződő hátrányok alól
nem mentestilt; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben a|ka|mazhatő btintetőjogi
intézkedésekről szóló f00|. éví CIV. törvény 5. $-a (2)bekezdés b), vagy g) pontja a|apjźtna
bíróság jogeľős íté|etében koľlátozta, az e|ti|tás ideje alatt, vagy ha az ajźn|attevő tevékenységét
más bíróság hasonló okból és módon jogeľősen korlátozta;

d. egy évnél régebben leját adó-, vámfizetési vagy Ĺáľsadalombiztosítási járulékfizetési
kö,telezettségének - a letelepedése szerinti országvaw azajtn|atkéró székhelye szerinti orszttg
jogszabźůyai alapján - nem tett eleget, kivéve, hamegťlzetésére halasztást kapott;

e. a20|3.június 30-ig hatályban volt, a Büntető Töľvénykönyvről szóló 1978. évi [V. töľvény
szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a biíncselekmény bíĺnszervezetben történő
elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetkozi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag
kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzÍigyi érdekeinek megsértése vagy
pénzmosás bűncselekméný, illetve a Büntető Törvénykĺlnyvľól szóló 20|2. évi C. töľvény
XXVII. Fejezetében meghatáĺozott komrpciós bűncselekmények, bűnszeľvezetben részvétel -
ideéľtve bűncselekmény biĺnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen keze|és, hanyag
kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekméný, illetve személyes joga szeľinti
hasonló biĺncselekményt követett el, feltéve, hogy a biĺncselekmény elkövetése jogerős bírósági
ítéletben megállapítást nyeľt, amiga büntetett etőélethezfíződo hátľányok a|ól nem mentesült;

f. az adott eljárásban előírt adatszo|gźútatási kötelezettség teljesítése soľán olyan hamis adatot
szo|gźůtat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, ame|y a veľseny tisztzságáttveszé|yezteti;

g. tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ga) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagáů|amban vary olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,

melýel Magyaľországnak kettős adózás elkerüléséről szó|ó egyezménye van' vagy
gb) olyan szabźiyozott tőzsdén nem jegyzett tĺĺrsaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus

ťlnanszirozźtsa megelőzéséről és megakadályozźsárő| szo|ő 2007. évi CXXXVI. töľvény 3.

$ y' pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismeľhető.

Tudomásul veszem' hogy az eljárásban nem lehet aján|attevő vagy részvételre jelentkezó az a
gazdasźryi szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%o-os tulajdoni ľésszel vagy
szavazatijoggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiségge| nem rendelkező gazdasági
társaság, amelynek tekintetében a g. pontban meghatźrozott feltételek fennállnak.

[Keltezés]

ll

cégszerű a|źłlĺźs





Megjeglzés:

Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hrínyaddal rendelkező gazdaságí tĺĺrsaság
társulásként ađoztk, akkoľ az ilyen tĺĺľsulás tulajdonos tiĺľsaságaiľa vonatkozóan kell a g. pont gá) alpontjá
szerinti feltételt megfelelően alkalmazrri.

A d. pont szerinti adófizetósi kötelezettség alatt a belföldi székhelyiĺ gazdasági szeľeplő tekintętében azá||ami
adóhatóság és a vámhatóságá|ta| nyilvántaľtott adófizetési kötelezettséget kell érteni.

Az e' pont szerinti hasonló bĺĺncselekmény alatt az Euľópai Unió más tagállamában letelepedett aján|attevő
esetében

a) bíjnszeĺĺezetben részvétel bűncselekmény esetén a szervezett biĺnözés elleni ktizdelemről szóló, 2008.
október z4-i 2008/84ItÍB taÍ|źlcsi keľethatiírozat 2. cikkében meghatározoťt brÍnszęrvezetben való
r észv éte|hez kapcs olódó bűncselekményt,

b) vesnegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása, vesztegetés
bÍľósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadása bÍrósági vagy hatósági eljáľásban bűncselekmény
esetén az l997. május 26-itanácsi jogi aktus 3. cikkében meghatározott komrpciót,

c/ költségvetési csalás bűncselekmény esetén azEurópai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló
egyezmény l. cikke szerinti csalást,

d) pénzmosás bűncselekmény esetén a
mege|őzéséről szóló, l99l. junius
pénzmosást

kell érteni.

A d. pontban meghatározott időtartamot mindig a kizárő ok fenn nem állásának ellenőľzése időpontjától kell
számítani.

[Keltezés]

[cégszerű aláírás]

péĺlzligyi rendszerek pénzmosás cé|jára való felhasználásának
lO-i 9ll308iEGK tanácsi irányelv l. cikkében meghatĺĺrozott
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1.
Székhely:
Telephely:
Adószám:

AJÁNLATTETELRE FELKERT SZERVEZETEK
(indoklással)

Kapocs Ifiúsági onsegítő Szo|gálat Alapítvány
l146 Budapest,Zichy Mihály u. 14
1084 Budapest, Mátyás tér 14
19651989-r-42

Alacsony kĺiszöbĺĺ elérési szervezet, kontrollálható keretek között, különös tekintettel segító
szolgáltatás kiépítésére, működtetésére, önkéntes segítő feladatokat vállaló ťlatalok közľemiĺködésével.
A Kapocs a VIII. kerületi onkormányzatta| megkötött egyiittmÍĺködési megállapodás jegyében magas
szocia|izápiós kockrázatú ifiúsági közegben, tillnyomórészt nyolcadik keľületi cigány fiatalok körében
végzi összetett segítő, mege|őző, a|tęmatívźú kínáló tevékenységét - azérintettek aktiv résn,łételével.
Szolgá|tatĺásjellegiĺ tevékenységęiket az előbbiek jegyében alapvetően a nyolcadik kerü|etben élő,
felnőtté váló fiataloknak és személyes környezettik probléméńhoz,többletnehézségeihezigazitja.

2. Méľei Feľenc Főváľosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
Székhely: 1088 Budapest, Vas u. 8-10.
Nyilvántartĺísi szám: 201|22

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetkorábban is foglalkozott
hasonló jellegű tevékenységgel, ismerte és ismeľi az igényeket, a régió és a főváros koncepcióit,
stratégiai elképzeléseit, rendelkezik azza| a szakértelemmel, melyľe szükség van egy ilyen komplex
feladat megoldásához.
Az Intézet a projekt keľetei között koze| 20 millió Ft támogatást nyert az lfiűsźryi Integrációs
Szolgáltató lroda létrehozźlsára és iizemeltetéséľe. A projekt az EU tźtmogatźsátva| és az
Euľópai Szociális Alap társfin anszítozásźĺval valósul meg'
A pĄekt cé|ja: a hátľányos és halmozottan háúrźnyos helyzetíĺ fiatalok életminőségének javítása,
egyéni és közösségi kompetenciáik fejlesztése, minőségi információk nyujtása a fiatalok tĺírsadalmi
integráciőjátnak megvalósíĺísa érdekében. Blsődleges cél az iskolai lemorzsolódás csökkentése' a
szakképzésbe, a munkaerő-piacra történő sikeres belépésiik elősegítése, továbbá táľsas (szociális)
kapcsolataik bővítése, közösségi, közéleti részvételük fejlesĺése, családi életľe való felkészítése,
életpálya-teľvezéstik fudatosságának erősítése

3. Radaľ Ifiúsági Infoľmáciĺós és Tanácsadó Iľoda
Cím: 1108. Budapest, Mádi utca 773.

A Radar Ifiúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2010 szeptembeľ l-jén indul a Civil Ifiúsági Kör
Kőbźnyáért Egyesület szervezésében és a Kőbányai onkoľmányzattźtmogatátsával Kőbányáln. Aziroda
segítséget kíván nyujtani elsősorban kőbányán |akó, tanuló, dolgozó fiatalok számźra, bármilyen
felmerülő problémájukban. Az ingyenes szźmitőgép és internet hasznźt|at mellett rendelkezésükre áll
állandó pszichológiai, jogi tanácsadás. Az iroda szolgáltatĺĺsai ingyenesek, és az anonimitás is
biztosított. Az információkon tul a|tematívźúpróbálunk nyújtani a fiataloknak a szabadidő eltöltésében
( fi lmklub, spoľtesemények..)

ł. , MuľŤi.. ľĺü^ĺlĺaĺeiÉĺili:.ľiataMtanácsäoô Iľo a
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A Budapest Fővaros XV. keľĹileti tnkormźnyzat Egyesített Szociális Intézmény Újpalotai
Csaladsegítő Szolgálat Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Iľodája (MUFTĐ 1991 októberében
nyílt meg.
Az intézmény alapvető céIja a 16-25 éves hátriĺnyos helyzetii munkanélkiili fiatalok szźtmára
tanácsadás a továbbtanulással, munkakereséssel kapcsolatos problémáik teľén.
Az iroda éľtékĺendje, mĺĺkĺjdési alapelvei :

o a nyitott familiĺíľis légkör,
. az éľtékek széles skálájának befogadása,
. az átlagostól való eltérés elfogadása.

5. Kompánia Alapítvány
székhely: l133 Bp., Kárpátutca 38.
Adőszźm: | 8087 097 - 1 - 4 |

Cím: 1095 Bp., Mester utca 8.

A Kompánia Alapítvany l997-ben jött létľe azza| a cél'|al, hogy tevékenységével
hozzájaru|jon a fiatalok lelki egészségének, önismeľetének fejlesztéséhez,
veszé|yeztetettségének csökkentéséhez. Folyamatosan töľekszik arľa, hogy gyeľmekek és
kamaszok szérnźlra komplex, életkorukhoz és problémáikhoz valőban igazodő pľogramokat,
szo|gá|tatźlsokat kínálj on.

Iskolai és iskolán kívĺili pľogramjaik keretében évente 1500-2000 fiata|t érnek el.
Módszerfüben kiemelt szerepet kap koľtarssegítés, melynek lényege, hogy az életkori
ktizelség, az é|ethelyzet és a kommunikációs stílus hasonlósága segít az érze|mi
bevonódásban, a motiváltság növelésében és hatékonyabban mozgósítja a fiatalok
személyiségét. A koľtáľssegítők tevékenységüket folyamatos szakmai háttéľtámo gatás,
snlp erv íziő mellett v é gzik.
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