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Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat
Képviselő-testiilet e számár ĺ

Tisztelt Képviselő.testiĺlet!

Előzmény
A Képvise|ő-testiilet a20|I. október 6-i ülésén, a38712011. (X.06.) szźlm,űhatározatában fogadta el a
,,Józsefuárosi Lakhatási, Életviteli, LelkĹsegítségnyujtási, Egzisztencia-teremtési Kĺĺzosségi
Pľogram''-ot.

A LÉLEK-Progľam elfogadását követeőn annak végrehajtasa érdekében a Képviselő-testtilet több
döntést hozott. A 408ĺf0I1. (X.20.) száműhatározat 5. pontjában a LELEK-Progľam foglalkoztatási
és lakhatási részprogľamjának központjaként a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálatot jelölte ki. A
Progľam végľehajtásához a Városüzemeltetési Szolgźůat részére a Budapest, VIII. kerület Koszorú u.
4-6. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló ingatlant telephelyeként biztosította, iroda és
szálláshely kialakítása cé|jábő|. A 14 férőhelyes LELEK Iđáz 2011. december l-jén működését
megkezdte.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-tęstiileti ülés időpontj a: 2012. januar 19. . sz. napiĺend

T árgy : Javaslat a LElEK-Programhoz kapcsolódó lakások kĺieltiléséľe

A napirendet nyílt iilésen kell targyalni, a hattttozat' elfogadásĺához minősített
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YáľosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi /
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatźrozati iav as|at a bizottság számźlra:

A Városgazdálkodási és Pénzügvi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés megtiárgy a|ásátt.



A 409l20|l. (X.20.) számű határozatźtban dontött az egyéni esetkezelésért' a Programban ľész|vevő
önkoľmányzati és külső szervezetek részvételének kooľdinálásáért felelős szakmai műhely' a r,ľlnr-
Pont kialakitźsárő| és működtetéséľől. A Déľi M. u. 3. szäm a|atti LÉLEK-Pont 2011. novembeľ 1-
jétől működését megkezdte.

A 461lf0|1. (XI.17.) száműhatározat 10. pontjában dontött azon 10 db önkormányzati tulajdonban
álló lakásról, melyek a LÉLBr-pľogram keretében, szo|gá|ati szá||ás cé|jźra haszná|hatőak fel. A
kij elölt lakások az a|źlbbiak:

Cím alapteľĺilet (m2) komfoľt fokozat
I Bauer Sándoľ u. 9-11. fsz. 1 34 komfort nélküli
f. Józsefu. 59.fsz.4. 30.52 komfort nélktili
3. Józsefu. 57.fsz.f. 24,76 komfort nélkĹili
Á VavAdám u.4.I. em.ff. f6 komfort nélküli
5. Vav Adám u. 6. fsz. 9. 25 komfot nélküli
6. Nasvfuvaľos u.26. I. em.f7 f7 komfort nélküli
1 Kőris u. 4la. fsz. I f5 komfort néktili
8. Kisfaludv u. l0-12.I. em. 18. 27 komfoľtnélktili
9. Luizav 34. % em. 76. 1Á komfort nélkĺ.il
10. Dobozi u. 17.I. em.20. 23.50 komfoľt nélkül

A 47412011. (XII.O1.) számű hattrozatában együttműködési megállapodások megkötéséről döntött a
Baptista Szeretetszolgźiat Egyházi Jogi Személlyel' valamint az Üdvhadsereg Szabadegyház
Magyarországga|. A civil szervezetekkel az egytittműködési megállapodások megkötése megtöľtént.

A 49|1200|. (Xil.l5.) számú határozatában a Program további feladatainak megvalósítása érdekében
támogatási szerzodés megk<itéséről döntött a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal (a továbbiakban:
NEFMr).

Támogatási szerződés
Az előterjesztés I. számú mellékletét képezo támogatási szerződés szerint a NEFMI a Józsefuárosi
Önkormányzatot I50 millió Ft támogatásban részesítette a modellkísérleti program megvalósítása
éľdekében'

A,tźmogatźlsi összegbő| 103.557.500,- Ft f0 db önkormányzati tulajdonban álló lakás felújítására,
LELEK }JźLZ 20 féľőhellyel t<jľténő bővítésére, 46.44f.500,- Ft a LELEK-Pont és a LELEK Hźlz
működtetésére, a hajléktalanná válás megelőzését cé|ző intézkedések megtételére és a LÉLEK-
Progľamban résztvevő hajléktalanok képzésére, továbbképzésére fordítható. A tiámogatás
felhasználásának kezdő időpontja 201 1 . december l 9., véghatáľidej e f0I2. május 3 l .

Tájékoztatom a Képviselő-testtiletet, hogy a hajléktalanná' vá|ts megelőzését cé|ző intézkędések
körében a Polgármesteri Hivatal és a Kisfalu Kft. munkatársai2012.január 9. napjátő| megkezdték a
jogi és műszaki jellegrĺ kérdésekĺe fókuszáló helyszíni bejaľást sajátos ,,környezettanulmány''
kiegészítésével megkezdték. AZ ellenőrzés során felméľésre kerülnek az <inkormźtnyzati bérlakásban
élők egyéni é|ethe|yzete, az ún. hajléktalansági veszé|yzőnában élő családokat személyes
tźljékoztatására kerül sor a kerületi szociális háló nyujtotta lehetőségekľól.

Javaslat új lalcások kijeltiléséľe
A 49112011. (XII.15.) számű képviselő-testületi hattlrozat 6. pontjában foglaltak végľehajtása
érdekében _ további önkormányzati bérlakások kijelölése, melyek kizźttő|ag a LELEK-Pľogram
keretében haszná|hatők felé _ a Kisfalu Kft. az alábbi lakások kijelölését javasolta.

Cím alanteľĺilet (m2) komfoľt fokozat
I Dusonics u. 14. f. em. 1 f4,16 komfort nélkü
f. Dusonics u. 16. I. em. 17. )Á',7\ komfort nélkü
3. Ká|váriau. 10/b.I. em. 18. Ą. komfoľt néIkü
4. Kźł|váriau. f6, fszt' 9. )45 komfort nélkü



Kőris u. l1. fszt. 13. 25 komfort nélktili
6. Mapdolna u. 12. fszt.2. 33.\f komfoľt nélktili
7. Maedolna u.41. fszt. 4. 26,28 komfoľt nékiili
8. Tömĺj u. 23/b. fszt.6. ?55 komfortnélküli
9. Tömő u. 56.fszt. |9. 24;7 komfortos
10. Tömő u. 60. fszt. |4. 24.7 komfoľtos

A fentiekben felsorolt összesen 20 db lakásból 18 db lakás kialakítási és beľendezési költségére a
NEFMI-vel kötiitt támogatási szerződés alapján biaosított tĺámogatasi összeg nyújt fedezetet. f db
lakĺás kialakításának anyag- és berendezési kiiltségét szintén ezen támogatĺási összeg biztosítja, a
kialakítĺíshoz szükséges munkaerőt természetbeni adományból biztosítható.

Kérem a Képviselő-testtilet döntését a lakĺások kijelölésére vonatkozóan.

Javas|at LELEK udz ll kialakításá ľa
A LÉLEK-Program célul tűzte ki a hajléktalan emberek foglalkoztatźsttt, fogla|koztatźsának
elősegítését, valamint lakhatási kcirülményeinek megteremtését. A munkaeľó.piaci reintegráció soriín
érdemi eľófeszítések szükségesek a munkaerő-piacról kikerült embeľek és csopoľtok minél nagyobb
részénekaktivizźiásźlrąvisszajuttatásfu aamunkavi|źęäba,

A Józsefvarosi Viĺľosüzemeltetési Szolgálat vezetőjének tájékoztatása szeľint, mely a LÉLEK-
Program gyakorlati fejlesztése és csiszolĺísa során a szakmai team megállapítĺĺsait tarÍa|mazza az
alábbiak:

Az eredeti teľv szeľint a LÉlpr-pont diszpécserként műktidik, az egyes hajléktalaĺrok lelki, fizikai,
szellemi állapotának felmérése, és annak megfelelő irźnyítźsa itt töľténik.
A legsúlyosabb esetek kĺízis-ellátásbą a korlátozottan munkaképesek az egyĺittműktidő paľtnereknél -
Baptista Szeretetszolgálat, Üdvhadsereg - elhelyezesre, a munkaképesek pedig a LELEK Házba
keľülnek, és munkába is állnak.

Tapaszta|at, hogy a középső eset-kategóriőtbataĺtoző hajléktalan embereket elveszítik, ők a látótéľből
egy időľe kikeľĺilnek. Nehézséget okoz ugyanis számukľa a munkába állas, mind motivációs,.mind
logisztikai, mind adminisztrációs szempontból. Felvetődhet persze az,hogy ők is kerüljenek a LELEK
Házba, ám ez szakmailag feloldhatatlan problémát okozna a Hźz rehabilitációs tevékenysége során.
Nehezebb, talán lehetętlen lenne a mĺĺr teljesen munkaképes együttmíĺködők felkészítése a Program
utoIsó állomásálra _ önálló lakás .' ha állandó visszahúzó erőt jelentene számukĺa a náluk ľosszabb
állapotban lévő csoport demotiváló ereje.

Mindezek a|apjźn megállapítható, hogy hiźnynk egy szint a lÉlEr-progľamból, melyet pótolni
sziikséges. Ez pedig egy olyan, a LELEK Ház és a Városüzemeltetési Szolgálat kĺizvetlen
vonzásköľzętében lévo szźi|ás, mely ,,zsilip'' funkciót tölt be.

A meg|évő és a Program szerint még kiépítendő kapacitások és az arľa biztosított fonĺĺsok ęzze| nem
növekednek, tekintettel aľrą hogy a LELEK Hźz 6 férőhellyel történő bővítése elegendő, annak
éľdekében, hogy a munkaképes és a rehabilitáció végső fazisában lakó egykori hajléktalanok
elféľjenek.
A további 14 fos kapacitást egy másik, önálló telephelyen cé|szeru kialakítani LELEK Hátz |I
elnevezéssel. Akik ide bekeľülnek, azt azért teszik, hogy eldőlhessen: alkalmassá válnak.e adott idő
a|atĺ a LÉLEK Hazba való továbbköltcizésre, vagy pedig a Progľam egy alacsonyabb szindén
igényelnek még törődést.
Ennek megfelelően aĺF,tFlr Hláz ll-ben a maximálisan eltölthető idő 3 hónap. A bent lakók közel
vannak a munkahelyĺikhöz, ami erős motiváció arľą hogy ne ,,tévedjenek el'' munkába menęt.
Tapaszta|at szerint ugyanis a munka hatása a reszocializálásban és rehabilitációban ugyanolyan
mértékű, mint a biztonságos és kényelmes lakhatrís lehetősége.

Szervezelileg a lÉlEr Ház II a LÉLpr-progľamon belül, az illetékes szakmai vezetés irényitása
a|aI1, a LELEK Ház a|renďszereként működne.



A LÉLEK lťráz II kialakításrára javaslom a Budapest, V[I. kertilet Szerdahelyi u. 5. szám alatti
önkormrányzati tulajdonban álló ingatlant, mely mérete' felépítése és logisztikai illeszthetőségét
tekintve alkalmas a feladatellátiísra.

Azingat|an összes teriilete 207 m2',l db helyiség és 3 db lakás található. 2 |akĺísnak (fsz. 1. és fsz. 3.)
jelenlěg is bérlője van, melybő| az egyik 61 m2 alapterületíi, komfoľtos, a másik lakás 40 m2,

alapteľĹiletű, komfoľtnélkii|i. A z béľlő előzętesen hozzájárult ahhoz, hogy a kerĺiletben más
bérlakrásban keriiljenek elhelyezésre.

A LÉLEK Haz II kialakítĺási költségére javaslom az e|íĺzÍjekben ismertetett támogatĺísi szerződés
mellékletét képező költségvetési teĺv beruhźnás cím sort megielölni,melyből a LELEK Hĺáz II nívós
kialakítĺísa l4 férőhellyel és a LELEK Házból hiaľtyző 6 féľőhelyes bővítés elvégzése megvalósítható.

A telephely váItozás miatt az előzetes kötelezettségvállalás összege a Képviselő.testület 491.120l'|.
(xľ. 1 5.) számű határozatában meghatározott összeget nem haladhatja meg.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a NEFMI tájékoztatćsa szeľint fenti szakmai elképzelést és
annak megva|ősításźtt elfogadta az e|oterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint, melynek
alapján a támogatási szerződés módosítĺását szükséges kezdeményezni.

2013. januźr 1.jén tĺibbek köztitt hatá|yba lép a Magyarorszźtg helyi önkormányzatairőI szóló 201l. évi
CLXXxx. törvény 23. $ (5) bekezdés |2. pontja, mely szeľint: a kertileti önkoľmányzat feladata
kĺilönĺĺsen: a tertiletén hajléktalanná vált személyek ellátĺĺsrának és rehabilitációjának, valamint a
haj léktďann á v á|ás megelőzésének biztosítasa.

A Szeľdahelvi u. 5. szźtm a|aÍt kialakítrísra kerülő LÉLEK HazII_ hasonlóan a Koszorú u. 4-6. szźlm
alatt múköd-ő LÉtEK Hálz-hoz - a Józsefuarosi Vrárosüzemeltetési Szolgálat telephelyévé válik,
melynek alapjan szükséges a költségvetési szerv alapító okiratrának módosításą valamint a szervezpti
és mtĺködési szabáIyzaÍźnak elfogadásą figyelemme| az á||amháztartaső| sző|ő 20|1. évi CXCV.
törvény és az á||anhź.zl'artásrő| szóló törvény végrehajtĺásráľól szóló 368lf011. (XII.31.) Koľm.
rendeletben foglaltakĺa. . $-ában foglaltakľa.

A Képviselő-testiilet döntése a helyi önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény 2. $ (2)
bekezdésén, valamint az á||arnhánafiásról szóló törvény végĺehajtĺásĺáról szóló 36812011. (XII.3I.)
Korm. rendelet 5. $ és 13. $-án alapul.

Mindezekalapjĺánkéręmaza|ábbihatźtrozati javaslatelfogadását.

Il,ł,ľÁnozłľt JAVASLAT

A Képvise|ő-testĺilet rigy dönt' hogy
|. az a|źbbi önkormányzati tulajdonban álló lakrások kizzľő|ag a LELEK-Program keretében,

szo|gźl|atiszalláscé|jźtrahasználhatóakfel:

Cím alapteľület (m2) komfoŕ fokozat
I Dusonics u. 14. f. em. I 24,16 komfoľt nélküli
z. Dusonics u. 16. I. em.17. 24-75 komfoľt nélkiili

Kálvária u' l0/b. I. em. 18. z5 komfoľt nélkiili
4. Kźiv źlria u. 26. fszt, 9, 24.5 komfort nélküli
5. Kőľis u. l1. fszt. 13. 2.5 komfoľt nélkii
6. Masdolna u. 12. fszt.2. 33,12 komfoľt nélkü
7. Mapdolna u. 41. fszt. 4. 26,28 komfoľt nékĺi
8. Tömő u. 23lb. fszt.6. t55 komforfnélkül
9. Tömő u. 56. fszt. |9, 24;7 komfoľtos
10. Tömő u. 60' fszt. |4. 24.7 komfoľtos

a49|lf01l. (XII.l5.) számÚhatźnozat 6. pontjában és ezen hatźtrozat l. pontja szerinti lakasokból
18 db lakás felújítási és berendezési kĺiltségének, valamint 2 db lakás felújítĺísi anyag- és
berendezési költségének - összes felújítrási költség 49.|57.500,- Ft, berendezési költség
15.000.000,- Ft - fedezetéĺil a Nemzeti Erőforrás Minisztéľiummal, 307461201I/SZOCSZOLG
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iktatószámon köti'tt támogatési szerződés mellékletét képező költségvetési teľv beruházás cim
szerinti trámogatĺĺsi összeget jeliili meg.

a 491l20|l. (XII.15.) szźmíhatározaÍ l.a) pontja szerinti LÉLEK Ház 20 ferőhely bővítésére
vonatkozóan úgy dönt' hogy

a) a Koszorú u. 4-6. száma|atti szallĺíshelyet 6 féľőhellyel bővíti.

b) 14 férőhelyes szálláshelyet alakít ki a 35325 hľsz-ú, teľmészetben a Budapest,' VIII. kerület
Szeľdahelyi u. 5. szĺĺm alatti önkormźnyzati tulajdonban álló ingatlanban LELEK Ház II

elnevezéssel és annak feladatai ellátása céljábó|, melyet a Józsefvárosi Városüzemeltetési
Szolgálat telephelyéiil jelöl ki.

A felújítási és berendezési költség fedezetéül - összes felújítasi költség 30.000 e Ft, beľendezési
költség 8.000 e Ft - a Nemzeti Erófonĺás Minisztériummal, 30746ĺ20||lsZoCsZoLG
iktatószámon kötött támogatźsi szerződés mellékletét képezo kĺiltségvetési terv beruházás cím
szeľinti támogatiási összeget jelöli meg.

E pont szerinti telephely váitozás az e|őzetes kötelezettségvállalrás összegét, azaz a 49|lf0||.
(XII.l5.) számű képviselő-testtileti hatarozaÍban meghatáĺozott összegét nem haladhatja meg.

felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőjá't ahattrozat l-2. pontjában meghatĺáĺozott lakásokra és a
3. pontban meghatĺĺrozott felújításokľa vonatkozó vállalkozísi szerződések megkötésére.

felkéri a Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőját, hogy a Szeľdahelyi u. 5. fsz l. és a fsz. 3. szám a|atti
lakások bérloinek elhelyezésére készítsen eloteťesztéSt a Vráľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
201f. februźlr havi masodik ülésére.

a) ahatélrozat 3.b) pontja a|apján felkéri a Józsefuĺárosi Vlĺrosüzemeltetési Szolgálat igazgatőját,
hogy készítsen előterjesztést a Józsefvĺáľosi Viĺrosüzemeltetési Szolgálat alapító okirat
módosítĺísára a Képviselő-testület 2012. évi februaľi első üléséľe.

b) a hatőrozat 3. pontja a|apjan felkéľi a Józsefvĺĺrosi Vĺáĺosüzemeltetési Szolgálat igazgatőját,
hogy készítsen elóterjesztést a Józsefvárosi Viírosüzemeltetési Szolgálat Szeľvezeti és Működési
Szabá|yzatźra a Képviselő-testiilet 20|2' februźlr havi második ülésére.

a határozat a|apján felkéri a polgármesteľt a Nemzeti Erőfonás Minisztérium felé a trámogatási

szerzódés módosítĺása iranti kéľelem benyújtására.

Felelos:
|., 2., 3., 7. pont esetén polgáľmester
4., 5. pont esetén Kisfalu Kft. ügyvezstő igazgatőja
6. pont esetén Józsefváľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hatráľido:
|.'2.,3.,4.,7.ponÍ. esetén f0|2. január |9,
5. pont esetén a YőrosgazÄá|kodási és Pénzügyi Bizottság 20|f . februźr havi masodik ülése
6.a) pont esetén a Képviselcí-testilIet20|2. febľuáľ havi első ülése
6.b) pont esetén a Képviselő-testiilet 2012. februaľ havi mĺĺsodik ülése

A döntés végrehajtĺását végző szervezeti egység: Pénzllgyi LJgyosnźiy, Kisfalu Kft., Gazdálkodasi
Ügyosĺály, Józsefvárosi Vĺĺrosĺizemeltetési SzoI gálat

Budapest, 20|2. január 18.

7.

Törvénvesséei ellenőĺzés:

,ĺ, "ftiźú
- Dr. Mésár Erika

a jegy zőt helyettesítĺí a|jegy zó





,1 CI- uti l ćy-ľę
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arnelyet egyľészr.ől

TÁ lĺ ó'cx ľÁ s ĺ szoRzÖu tĺs

a Ncmzeti Erőforľírs MiniszŕérĺuIn
székhely: 1055 Bur|apest, Szalay u. 10-14.
képviselĺí: So|tész Miklós
Szociá t is, csa |ád - ós i fj ú sá gĺi gyéľt fctctős Áltam tiŕká ľ
mint Tánrogató,

másrészľől

szäln|avezeĹő neve : M a gya ľo ľsztĺ gi Vo| ks b ank Zr t.

szánrla szálna: I4t00309-I02I3949.01000006
mint Kedvcznónyczett

kötöttęk a nrai napon, az alábbi feltételekke|:

1. A tálnogatás lryrijtĺ{sánal< e!őznlćllye!, köľiilnrónyci:

2. A szclz.ődés t.áľgya: Lakliatási, É|etviteli, Lelki-segítségnyújtasi és Egzisztenoia-terenrtési

Közösségi Progľanr (LELDI(.Progľam) mode|lkíséľleti program (a továbbiakban: szakmai

pl ogľarrr) m egvalósításá hoz p ón zÍi gyi tá nl o ga tĺĺs bĺztos Ítĺ{ sa.

f,Ĺ, Kedvezlnéllyezett a szakntqi progranlban illeĺve a kö|tségteľvben ľészletezettek szeľint

r,állalia, hogy:
- l03.557.500 Ft-ot a sz*knrai pľogľanrball szrlepló 20 db łinkonnányzati tulajdonban

álló takrĺs felrijításáľa,I,ńLI}K I.Iálzf0 fóľŕíhcllyel tiĺľtĺlnő lrőr'ítóséľc foľdít.
. 46'442,500 Ft.oĺ a lÉĺ,urc-ponl és a ĺ-Élprc-náz nrűkÔdtetésrc, a haj|éktalanná válás

ntegclozését cé|zó intézkedésekľe és a ĺ,nlnx.Pľogľantban rósz.tvcr,ő hajlé|tta|anolĺ

kćpzósóľc, tová bbkópzćsćľc foľc||t.
(továbbiakban egyĺitt: szal<mni l.e|aclat).

f,2, 
^ 

I(eclvezllrényezntt kijeIenti, hogy
- a tállrogatási dokurrrerrtációball foglalt ac|ato|<, és dokulnenttlnrok teljes kĺiľĹĺek, valódia|< és

hitelesek;
- a szal<lrrai ĺ-elaĺ|at táľgyában tánlogatási igényt ruásh'oI nent n;,ĘÍoĺt bc ezzę| egyidejtileg,

illelőleg l<oľábball.

f ,3. Szerződo felek .ielell szeľzoclést Keclve nllen}czettlrelc a szakmai fęlac|at ĺeljesítése soľán

Íb|neľĹi|ő költségei 3.l;.potlt szeľilrti nléľtékii, l00 %-os it)tetrzitású tálrrogatása táľgyában kötik.

név: Budapcst Főr,áľgs.-yĺII. |<eriilet JĺĎzsefváľosi offit$lä,iiý/í
Połg'{{łn€si€ři-trłłvłłał*ť"5Y ,|:^ot[. cĄłc..w. /€'. l,T''o
székhe|y: 1082 BudapcsĹ, Baross u,63-67. ĺ-* i:}łj{.i.\

képviseiő: dľ. I(ocsis Máié potgáľmesteľ 
^ | r' 1a # \E"*. 

"üŔcégjegyzékszám/nyi|vántaľt, szálp: Fłł1Ą5 ?|1 s ). Ą1. \tż,.ry
adószám: 1€50s€0$*.42t 

("ú 

^,fflr"ta' Yźł *.no
statisztikai szánje|: t5508009-84łł€;ls.0ł ,{ ĺ-+ 5 ľ) 4T - dB,fHJ2ž;

* ľĆĺ
łĺa14, ll.l
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3. A tĺĺnrogatĺĺs tisszcgc, foľľílsłt:
3,1, A támogatás összege: 150.000.000,. Ft, azaz száziitvcnnrillĺó foľint, az alábbi, kienrelt
e|óirányzatok szeľilrÍi bontásban:

3,f, A tánrogatás folľása: a Magyar Köztáľsaság 20ll. évi költségvetésérő| szóló 2010. évi
cLxx. tĺ!ľvény l, sz. me|léklete szeľinti, xx. NEFMI fcjczct,20. cím, 16. alcím,01.
jogcínlcsopoľt ,,Szociális alap és szakosított cllátások'' elnevezésii fejezeti kezelćsťí

előiľányzata (1. ľészĺ.eladata), nenr fcladatfirranszirozási köľbe taľtozó e|ofuänyzat.

3.3' A tán.logatás foľľásának ÁIlL azolrosító szánra: 2,?L2s6

3.4. A tánrogatás cĺsszege tafiaLntazza az általános foľgalmi adót.

3'5. A Kedvezlnényezett a jelen szerzódés aláírasával rryilatkozik aľľól, lrogy a jelerr szeľzódés
2. pontja szeľinti cél tekirrtetében adólevondsi jog nem illeli meg, és az ądóterlĺeĺ másra neľn

hđľíĺja dĺ,

4. A támogaíás fo|yósĺtĺĺsa:
4,|' A Tánrogató a támogatás összegét két ľészletben utalja ät aRedveztlrényezett adatai között
ľ<ĺ gzí tett szál.riáj ár a,

A 'ľárrrogató a tálrrogatás ĺ)sszegéből 4| '266,000 Ft-ot, azaz negyveneqymillió-
keĺtő'szrjzhatvanhaĺezeľ .foriłllot a jelen szeľz,odés aláíľásától szamított 30 napon belĹil' rrrÍg

108.734'000 Ft-ot, azaz sztizlułolcmil\ió-héĺszĺźztlarlnincnégyezeľ foľinĺoĺ az e|ozo\eg folyósított
ĺárnogatásIész|et felhasználásál.ól, legkésöbb 20Í2. ápľilis lO.ig benyújtott szaknrai
ľćszbeszámoli és pénzĹigyi ľészelszánrolás elfogadását követo 30 napon beĺü| utalja át a

Kedveznrélryezett ad ata i között xĺ gzíĺett srÁn|ájźn. a.

4,2' A Kędveznréltyezet]L ĺudonrásul veszi,
összľgéľt feltétel nélkĹil és teljes rrréľtékben
hogy ki a szaľrlaturlajdonos.

5. Á ĺ.łĺ nlo gatás felh nszná|ásána|ĺ szabályai:
5.l. A Kedvezlrrényez,e|t ĺuc|onlásu| veszi, hogy a tánrogatásĺ kizárő|ag a jelell szeľzödésbell
nreghatáľozoĺt cćlľa, a .jelell szeľződés l. szátllťt rnellékleteként csatolt költségteľvben
nreglratározott tételek szeľillti bontásball vala'minĺ a 2. sz' nlellékleĺkénĺ csaĺoIt szabn.ąi
pľogramban nleghaĺćłĺ,tlzotlak' ,ľzel,iltĺ haszrlál|rat.ia ĺ.el. A Kec|veznrélryezett lcízárólag a

ĺánrogatás Íblhasz.nálásárrak időtaľtanra alatt felrrreľült és a cél nregvalósításálroz szoľosan és

közvetleniil kapcsolódó koltségeket szánrolhatja el.

lrogy az általa nregadott bankszáulláľa átuta|t

objektív felelősségge| taľtozik ftiggetlerlĹil attól,

Szakfeĺadat szánla 1ämogatás éltékü
működési célú kíadások

ťK].K i73)

Tánrogatás énékĺi
felha|moási cé|ú kiadások

(K'l'K 283)

Osszesen

879a42 HajlćkÚalanok
lrentlakásos szociálĺs
c|látásának lĺĺlnrplcx
támoqatása:

46.442.504 Ft 103.5s7.s00 Fr 150.000.000 Fr

Osszesen 46.442.500 Ft 103.557.500 Fr 150.000.000 Fr
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5.2. A támogatás felhasználása soľálr a Kedr,eznrényez-ett a költségteľV egyes l<Öltségvetési

somin rögzí1eft összegtől lefc|é korlátlan nréĺékben eltéľhet. A KedvezményezetÍ a jelen

sz.eľződésben a tánrogatás felhaszná|ásra nreghatározott véghatáľidőig a Tálnogatóhoz benyújtott

- indokott íľásbeti tlyilatkozata alapján a kottségteľv fósoľain (fösoľnak tekintendĺí: a köItségteľv

|. . 7 , , C. . D., illetve a do|ogi kiadások | .-7 . rész|eĺező somin) ľiigzített összrgek az éľintett

soľon teľVezeÍt összeg legfeljebb IO o/o-.łlva| léphetők tú| (a költségteľv nrás fősoľainak

llregtakaľítása teľlréľe, a táInogatás Íbösszegén be|tit). Az elĺéréseket a Szociális és

Gyóľmekjóléti Szolgáttatások Főosztáty vezetője (vagy akötelezettségvállaló) Kedveznrényezett

ľéizletes lndoklása álapján elfogadja vagy elutasítja. A Kedveznlényezett tudomásul veszi, hogy

az e nréľtéket megtlalađó eltéľésľe csak a jelen szeľződés mindkét fél álta|i módosítás útján van

leheĺőség a jelerr szęľződés 9.5. pontjának fĺgyelelnbevételével.

5.3' A tálrrogatás felhasználásának
lĺcz<lő iĺ|őpontja:
véghatáľidcjc:

201L december 19,

2012. ntdjus 31.

5.4. A Kedvezményę7,ett a tánogatott ĺevékenység nregvalósításába az a|źbb ťelsoľolt

közľenrĹĺködőkiin túl csak a .ľanrogató elózetes íľásbeli engedélyéve| vonlrat be

kĺizľerniiködóket' A tamogatott tevékenység megvalósításába bevont kiĺzľenrĺiködok a jelen

szezodés l. szárnú nrellékletében meghatáľozott tevékenységeket valósítják neg.

A tánlo gatott tevékenység megvalósításában ľészt vevő ktizremiiködők:
. Józsefváľosi Váľosüzenreltetési Szolgálat

5.5. A felek a je|en szeľződés teljesítése éľdekében kapcsolattaľtó szenlélyeket nevezĺek nreg:

a Táĺrrogató ľészérol:
Glryczy Gel lért főosztá|yvezłtő'hęlyettes,
tel. : 795 -3 l 4 3' qe l'leľt' ghyczyŕ.Đnefm i. gov.h u

a Kedvezmétlyezett ręszéľol :
Rinrán Edina alpolgáľn.Iesteľ,
te|, : 4 59 -2f6 8, ľlltl a11Eiił j12z=s e ĺVa ľo s. h u

6. A tánlogrrtás fclhasznátásának c|lenőrĺ,ósc, bcsz,ámo|ási kötclczcĺfsóg:
6'l. A tániogatási igény jogosultságát é.s a támogatás ĺ.elhasz-llálrásćĺ a Tánogató a felhasználás

lĺezcĺo ĺoopontjatót á uäs'emoló beilyújtásála a jelen szeľzńdésben ľögzített határidőt ktivetö 5

év elteltéig, báľnrikoľ, báľhol ellenoľizlreti.

6,2' A Kedvezményezet| kötetes a tálnogaĺási össz-eget elki'ilönítettcn keze|ni és a tánrogatási

<ĺssz-eg í,elhaszlrálásáľa nézve elkĺilönítetÍ száInviteli nyilvántartást vezclni' illetoleg a

fellraszrrálárst clokumentáló szánllákaĺ, lrizonylatokat, egyéb okiľatokat a 
.ľánrogató Vagy egyéb

ellenőrzésľe jogosutt szeľr,ek' által ellellőľiz|.lető nróĺJon kezellli és nyilválrtaľtani, valanrint a

lreszámo|i uónýĺ;tasĺľa a je|cn szeľzodésben ľĺigzített hatáľidőtől szánrított 5 éi'ig nlegfelelően

llregőľizni' A.Kedveznrényezett ezen túl is köte]es tnitlclen, az e||ęnőtzóslrcz sztik.séges

felr,ilágosítást és egyéb segítségeĺ nregadni.

6.3' 
^ 

Kc.cĺr,ez'llrényezett a tánlogatás ĺethaszná|ásáľól legkésĆibb 20ĺ2. jri|ius 3ĺ-ig köteles

szat<lrrai vógbcszáIrro|ĺĺÍ és pćńziigyi vógclszámoIást készíteni és átadni a T.árnogató

szal<Illailag i|ĺeĺékes főosztálya iszociálĺs és Gyeľnlekjóléĺi Szo1gáltatások Foosztály) lészéľe' 
.ł





20.l6.0t. Szociĺí|is alĺlp ćs szakosítoĺt cl|áÍások, nlóĺ|szcrtallí felaĺlatolĺ lántogaĺása
Ä,u.r:zzĺzss Ügyiľatszám 3||74('|20|t/.s7.ocszoLc

A länrogató ľészéľol a szaknrai beszálnoló és pénzügyi elszáInolás elfogadásal.a va|anrint a

teljesítés igazn|ásra a Szociális és GyeľIrrekjóléti Szolgáltatások Főosztályanak vez.etője
jogosult.
6.4. A beszámolóll ak és az elszánrolásnak a következőket kell taľtalmaznia:
a) Szakmai beszánroló: szaknrai éľtékelés a tánrogatás céljának nregvalósulásáľól,

b) Az 54t2}|l. (lx.l.) NEIłMI ľetrde|et 9.$ (3) szcľint az elsz-ĺmoláshoz csątolni kell a

könyvelés biz.onylatai alapján kitöItött, a feltĺjntetett acĺatok valódiságát, az eľedeti

bizonylatokkal való egyez.őségét és az eľedeti lrizorrylatok záradékolásának rnegtöfténtét

tarrrisító, l<önywĺzsgáIő á||a| kiadott ĺgazolással ľende|kezo szánrlaösszesítőt.

6.5. A KedvezĺlrényezetÍ' a beszárrrolót és az e|szátrrolást ťrgy köteles elkészíteni, lrogy az
alkalnras legyen a tánrogatás felhaszrrálásárlak ľészletes ellenőľzéséľe. A Tánrogató a beszárrrolót

és aze|szÁmolást a beéľkezést követő 60 rlapon belül megvizsgá|ja, és dönt annak elfogadásáľól,
il|etve elutasításáľól. A Támogató clontésérőlr és azesetleg jogosutatlatrul igénybe vett tálrrogatás

visszaÍizętésének ktitetezettségéről 5 napon belüI íľásban éľtesíti a Kedveznrényezettet. I{a a

Kedvezményezett a beszánrolásľa, elsz-anrolásľa vonatkozó kötelezettségét lratáľidőrc nem

teljesíti, va1y a hatáľidőben beĺryújtott beszánroló, elszárnolás taftalnra nenr llregfelelo, úgy a
Tánrogató hatáľidő nregjelĺilésével íľásban felszólítja a Kedveznrényezettet a lriany pótlására,

vagy a beszánroló, etszánrolás egyéb nródon töľténo kon.ekciójára. A beszárrroló, elszánolás
elfogadasára fent rögzített hatáľidö ez esetbelr egy alkalomnral legfeljebb 20 nappal

nreglrosszabbítlrató. A felek ľögzítik, lrogy a pótlás, koľľekció elnulasztása lęlretellenné teszi

atrtrak megállapítását, lrogy a támogatást a Kedveznrényezett ľendeltetésszeľiien lraszrrálta.e fel.

A Kec|veznrényezett tudomásul veszi, hogy nrindaddig, anlíg a jelen szeľz.ődésben fog|altak

szeľint, teljes köľűen et nenr szánrolt a [ánrogatás összegével, azollos cćlľa újabb vagjl ĺovábbi
támogatásball nell1 ľészesíthető'

6.6' A Kedveznrényezett a jelerr szelľzodés aláíľásával nyi|atkozik aľľól, hogy a jelen

szeľződésben lrreglratáľozoft elszánrolás alapjául szolgáló dokunreIrtutlro\< az alábbi cínren

találhatóak nreg:

l0B2 Budapest, Baľoss u. 63.67.

7. Á Tánlogató elá|lásio fc|mĺlIrdásĺ joga' a tĺĺlnogatĺis visszaíizctése:
?'|. A Tánrogató a jelen szeľződéstől va|ó elállásľa vagy a szeződés azolrtrali hatályťt

ĺblmondásáľa j ogosu|ĺ, lra:
a) a Kedvezményezeĺ't jogosulatlalrul vette igénybc a táĺrrogatást, Vagy
b) a jelen szeľzőc|ésben a megvalósításľa meghatáľozott kezclő időponttól szanrított hár.onr

hónaporr bclĹil a támogatott tevékenysćg nenr kezdocĺik rrreg, Vagy a Kedr,eznrénye7śtt a

támogatás igéllybevételét nęki felróIlató okból nem kezdenrényezi, és késedelnrét ezerr idő
alatt íľásban setrr menti ki, vagy

c) a Kedvezllréllyęzett a tálrrogatásľól szóló cĺolrtés taľtalmát éľdenrlrcn befo|yásoló valitlan,
hanris vagy lllegtéveszlö adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatol tett a ĺánlogaĺasi
i gé ny beny újtásal<oľ, vagy

d) olyan ktĺľülnrény nleľül fel, vag5' .iut a Tálrrogato tuclomásáľa, anre ly alapjárn az
á|lamháztanás lnűkodési ľencljéľől sző|Ó 292/2009. (xll. 19') l(oľlll. ľendeleĺ ll4. $ (l)
bekezdésében foglaltak szeľint nenl kcithettĺ tárrrogatási szeľződés, vagy

e) a tállrogatotĺ feladat nłegvatósítása lrreglriťlsul, taľtós akaclályba Ĺitközik, vagy a .ielen
szeľződésben íbglalĺ ĺ.jtenrezésltez képest jelentos késedeltltet szenved, VaBY





20.|6,(||, Szĺcirllis nlĺp és szakĺlsítotl cl|átások, nrĺlĺ|szłrĺani feladatok ĺłiľlogntása
Än,r:ztlzsĺ, ÜgyÍraÍszánl30146|f0| l/SZocsZoLG

Đ a Keclveznrényęłśtt neki ťelľó|rató okból megszegí a jelerr szeľződésből, illetvę az azza|

kapcsolatos jogszabályokból eľedő kötelezettségeit' így külonösen nem tesz eleget

ellbnoľz-éstĺi,ěsi ktitete"ettségének, és cnnek kĺjr,etkeztében a támogatott tevékenység

szabályszeľii megval ósítását nen,l l elret el l enoľiztli, v agy
g) a Kedvezményei-ett a jeten szerzödésbelr nreghatáľozot7 va1y a szeruődés nregkötésének

feltételeként jogszabály álta| előílt nyilatkozatok báľmelyikét visszavonj a, vagy

lr) a Kedvęzményęzętt a jelerr szeľződésben nreghatározoĹt beszálnoló, elszánrolás

benyújtásának határ.idejét elnrulasztotta, vagy a besznmolót, elszánrolást atrnak nenl

lnegfe|elő teljesĺtése miatt a Támogató nenr fogadta el, vagy
i) a Kcdveznr ályezett Észéľöl vagy a Kedvęzményezettľe tekintęttel haľmadik személy

reszéről nyĺjtot bíztosíték megszűnik, megsemmisül, vagy éľtéke egyébként

számottevően csökken, és a KedvezményezetÍ. megfelelő új biztosíték, vagy az

éltékcsökkenésnek megfelelĺĺ további biztosíték nyújtásáľól a Támogató által nlegszabott

hatáľidőn belül nem intézkedik, vagy
j) a Kedvez'lnéľryezett a ĺĺinlogatási igény benyijtásának és a jelen sz-eľzódés nlegkÖtésének

időpontja közötti időszakban nenr .fblelt meg a7 állarnháztaľtásľól szóló |99f. évi
xxXvIII. töruélry (a továbbiakban: Áht') l5. $-ában nreghatáľozott ľendezett munkaügyi

kapcsolatok kĺĺvetelnrén y éne|<, vagy
k) a-Kedl,ezményezeĺt a Támogató áIlat előírĺ biztosílékot ą Tánogató áItal megielalt

haĺáridőig nenx va.gl nem meg[blelően nyújĺoĺta be.

?.f , Ifa a Kedvez:rényezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Tánrogató olyan köľülményről

szereztudonrást' amely a jelen szeľzodés fellnondását, illetve azaÍilo| való elállást l.negalapozza,

a .ľánrogató 
felfÍigges zti a tán-logatás folyósítását, és eľľol a Kedvęznrényezettet íľásbali

tájékoztatja.

7,3' Ha a .ľánrogató 
a jelen szeľződéstöl elátl, a Kcdveanénye.zetÍ' az addig ľésizeľe fotyósított

támogatás ĺĺsszegét - u ľolgá'ĺ Töľvénykönyvben meghatáľozott kamatnak nregfelel<i kamatta|

növętt nréľtékben _ k<ĺtelei a Tálnogató által nreghatátozstt (l0032000.01ff03f8-50000005
számťl) szálnláľa a szelzodésszánl és az 1.ĺł,r azonosító nregielölésév9l .l5 napoll belül

visszafize1ni. A kaniatszámítás kezc]ő időpontja a támogatás folyósításánal< elso napja, utolsó

napja a visszaľrzetési kötelezettség teljesítésélrek napja. ĺ-Ia a TámogaĹő a ielen szeľződésĺ

fe1iilonclja, a Kędvezlnényezett azáadig folyósított tánlogatásból a jogosulaĺlanul igénybe veĺt

támogatás összegét - a Polgári Töľvénykönyr,ben nreghatáľozott kamatnak rrregfe|elo kanlatta|

nĺir,eit mél:tékbeń . kötelei a .Iänlogató á|tal meghatáľozoĺt (10032000-0|2f03f8.50000005

számú) szárĺláľa a szeruodésszanr és az ĺł'rur azonosíĺó megielöléSével 15 napon beltil

visszafizetlri. A kamatszámítás kezdo idopontja a tánrogal'ás jogosulat|an felhasználásfuial<

kezdi napja, utolsó napja a visszaĺ'-rz-etési kĺitelez.,ettség ĺeljesítésének napia.

7.4' A T.ánlogató a jelen szeľzőcléstől ľészben is etá|lhat, ilĺeĹve azt ľészben is fe|mondhada. A
,I.álrrogató az clá|lĺiś, felrlrondás soľán figyelellrtre veszi kĹilörlĺisen az eltelt időt, a nregvalósult

fcladat llrćľtélcét és a l(edvcznrélryezett magataľtásárrak felľóhatoságát.

7.5, A Kedr,ezlrrényę7''etÍ Ĺuclomásul l,eszi, hogy az á||an"lháztaľtásľól szóló l992, évi XXXVIII'
tĺĺľvény 122lA. t (i) bekezdésében llleglratáľozott okból a tánrogatásol<ľa való jogosultságból, a

|f2/A' $ (2) bekęzdésében llleglratáľozoĺt okból a jelclr szeľződésllen lrreglratáľozott

tánrogatáśsal éľintett e|oiľányzatok ľenĺlszercbő| az ott n]eghatáľozott nrócĺon és icloľe kizÁrhatő.
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7,6, Anremyiben a tánrogatásból f€l trenr haszrált tisszeg nraľadt Vissza, úgy a^ a

Kedveanéllye7śtt az ę|szántolási hatáľidőt követo 15 ttapon belüI koteles visszafizetlli a

Tánrogató iészéľe a TátrrogatÓ.által nreghatározott (l0032000-0\ff0328-50000005 szánrú)

szálnláľa, a szeződésszam és az AI{.l. azonosító nregjelölésével.

7.,t. A Kedvezmérryezett tudomásul veszi' trogy amennyibelr a jelen szeľzodésben adott

nyilatl<ozata ellerrére a tánrogatás felhasználása során a fizetelldö adójából ľá átháľított vagy az

áitala megállapítotĺ adót levonta, va1y a keletkező adóteľhet másm áthárította, a levonásba

he\yezetÍ, vagy áthárított és a Támogató által is tárnogatott általános foľgalrrri adó összegének

megfelelő támogatast koteles a Tárrrogató tésrerc a Támogató által nieglraÍátozstt (l0032000.

01220328.50000005 szánrú) számláľa, a szeződésszÁm és az ÄHT azonosító nregjelölésével 15

napon bęlül visszafizeüri a Po|gáľi Törvérrykörryvben nreglratáľozott kamatnak megfelelö

katnattal növelt niéľtékben. A kanratszámítás kezdó időponda a támogatás jogosulatlan

felhasználásának kezdó napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

7 '8. A Kedvezm ényezett tudonrásul veszi, hogy anrenlryiben a tátnogatott tevékenység

összko|tsége _ a zátőbeszánroló és végelszarnolás elfogadása alapján _ csökken a jelen

szerződés 2. szĺźmú nzellékĺeĺeként csatolĺ kÓltségtervben foglaltakhoz képesĺ, a tárnogatás

ĺisszegét a 
.Iänrogató 

egyolda|ťl íľásbeli lryilatkozattal csökkeirti az ĺĺsszköltség csökkenésének

aľányábaľl, több támogatási forrás esetén az ercdeti támogatási aľányoknak nregfelelően. A
KedveznrényezetĹ tuclomásul veszi, lrogy a Támogato fenti rryilatkozata a jelen szeľz<ĺdés

nródosításának nrínĺĺsül. Ameruryiben a tánrogatás összegének csökkentese éľinti a
Kedveanényezętt tészéľe a jelen szrľződés alapján folyósított tálrrogatást, a Kedvearrényezetl'

köte|es a csökkentéssel éľilrtett tánrogatásľészt a Tálrrogató,által nreglratálozott (10032000-

01220328-50000005 számťr) szánrlára, a szerződésszáln és az AHT azonosító megielolésével l5
nrunkanapoll belĹil visszafizetni.
.|.g' Anrennyiben a Kedveanényezett a jelen szerződésben nreghatáľoz'ott visszafize[ési

köte|ezettsége teljesítésével késedelelnbe esik, köteles a késedelern idejéľe a Polgáľi

T<iľvénykönyvbcn trrcglratáľozott késedelrrri kamatot fi zetlri.

8. I}izÍosító|ĺok:
8.l. Anrellltyibelr a Kedvezményezett hatal.idon belĹil nęm teljesíti a tánrogatás vissz-aÍ.izetéséte a

jelerr szeľződésberr nreghatálrczott kotelezettségét, a visszaťlzetési |<otelez-ettség éľvényesítése a

9.1. ponÍban nleghatáľozott felhatalrnazás ťldán beszedési rrregbízással toľténik. A
Kedvezményezett kije|enti, hogy a bejelentetteken kír,ül további bankszarrrlája nillcs; ezzel

összefliggésbcn kcĺtelezettséget vállal aľra, lrogy ha új bankszállllát nyit, azt 8 napolr beliil

bejelenĺi a .ľánrogatónak, egyúttal csatolja az ťlj bankszán|fua votratkozó _ a 9.l. pontban

nreglratálozott taľtallrrú . beszedési rrregbízás berryúitásáľa szólĺi ĺ.elhatalnrazźst, és egyidejťrlcg

nyilatkozi k a felhatalmazások éľvérryes ítésćlrek soľľendj éľol.

8.2. A KedvezttrényezeÍÍ tuĺĺonrásul r,eszi, lrogy a tát.tlogatás tĺsszrgébłil elvégzctt beľuházást

Iegkésőbb a beszálrtoló benyújtásáľa a jclerr szerződésben eloiľt llatáridőig a szátnvitelľő| szóló

2000. évi C. toľvérry szabá|yaí szeľint koteles aktiváIni. A Kecĺvezlrrényezett a bertlházással

tétręlrozott vagyotlt - anrennyibeĎ az a Kedveznrényezelt tula.jdonába, ille[ve vagyotlkez-elésébc

keľĹit . a beszállloló benytljtásáľa a jelcn szeľződésben előíľĺ ltatáľidoĺol szánrított legalább 8

évig köteles a táI.l.logatás céljállak megĺbleloen hasz,nálni, ,ís azĺ a beszánroló bcnyťrjtásáľa a
je|en szeľzcĺclésben előíľt lratáľidotot szánlított 8 éven bclĹil csak a .I.ámogató 

előzetes
jĺiválragyásával és a foglalkoztatásí, illetve a szolgálĺaĺási és az egyéb l<öĺelcz-etĺ'sćgel<

átválIalásáVaI, áĺľu|.lázásár,al idegelrĺtheti el, adhatja béľbc vagy nlás lrasználatálra, illeĺve
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Ĺeľhelheti meg. A Támogató a jóváhagyás feltételęként kikötlreti, hogy a kötelezettségek
źttvćń|a|ásánlak biztosítása éľde|<ébęn a beľuházással létrelrozott vagyon elidegenítése esetétl az új

ĺulajdonos a KedvezmérryęZeÍL helyébe . rész|eges elidegenítés ęsetén a Kedveanényezett nrellé
., bérbę vagy más módon töľténĺj liasználatba adás esetén - e jogviszony fenná|Iásfuak idejéľe .

a Kedvezlrréllyezett nrellé a jelen szeľződésbe lépjelt be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról
egyoldalú nyilatkozatot tegyen' A Tánrogató előzetesjóváhagyásával aszo|gáWatási és az egyéb
kotelez.etĺségek átvá|lalása né]kül is lelretséges az ido előtÍ elhasználódott vagy elavu|t
vagyontáľgyak pótlással egytittjáľó teljes vagy leszleges elidegenítésę vagy selejtezese.

8.3' Alrrennyiben a Kedveznléltyezett a tálrrogatas te|jes összegét vagy annak egy ľészét táľgyi

eszköz beszerzésrc, il|etve egyéb beľuházás nlegvalósításála foľdítja, kiiteles a támogatás

segítségéve| beszctzeÍt, illetve bővített táľgyi esz|<özöket és a je|en szeľződésberr megjelölt
céloknak nregfeĺelőelr miiködtetnli. A Kedvezményezett mtiködtetési kötelezettsége koľében a
táľgyi eszköztsaját költségén fenntaľtja, ľendeltetésszeluen üzenrelteĺi, és az adott táĺgyi eszköz
kezelésérc vonatkozó szabályok szeľint javíĺtatja, ílletve folyamatos karbantaľtásáľól
gondoskodík. A KedveznréIryezett az e|őzöeken túlnrenően is köteles a táľgyi eszköz
állagmegóvásáľól és r,agyolli szenrpontťl véc|elméľől folyamatosan gondoskodni.

9. Bgyéb ľendel|<ezésck:

9.l' A felek ľögzítik, hogy a Kedveznrényezett a jelen szeľződés aláíľasáig a Támogató részél.e

áĹadta az alábbi dokunrentumokat, és a Kedr'ęzmélryezett a je|en szeľzodés aláíľásával

nyilatkozik arľól, lrogy az ę c|okumentumokban, r,alamint a jelen szęrződés megkĺitésének

feltételeként jogszabály vagy a Támogató által nreghatáľozott, a Kec|vęzményęzętt áLta|

benyújĺott egyéb ĺlokunrelrtulnokban, nyilatkozatokban fog|altak a jelen szrrződés aláírásának

időpond ábarr változatlanul fenná| lnak:
- adat|ap a tánrogatás igényléséhez a Tálnogaĺó áIta| meghatáľozott foľIrráball;
. aZ á||amlráztaľtás működési rcndjéľol szőlő f92/2009 (XII.l9.) Korm' ľendęlet 1l3. $.ban

meghaĺáľozott nyi latkozatok a Tálnogató által nreglratáľozott foľnrában;
- a Kedvezn.lél.ryezet| képviselőjének |<özjegyző által tlitclesítet1 aláírási címpéldfulya vagy a

Kedveznlényerstt |cépviselőjének Ĺigyvéc| által ellenje gyzęttaláíľás nrintája;
- a Kedve anény eu:tt képviselő.i ének aláíľási jogosultságát igazo|ó okiľat;
- a KedvezInényezett száln|avezető pénzintézete á1ta| ellelljegyzett, a jelen szerzĺĺdés 6.l.

pontjában nreghatfuozott e|Ienőľzési véghatáľidővel nlegegyező hatá.időig a Támogató
javźta szóli' valanrelrnyi * jogszabáty alapján beszedési lnegbízással nregteľhelhetó _

fizetési szÁnl|á.iára vollatkozó, csak a Tánrogató íľásbeli |lozzájáru|ásával visszĺvonható,
lreszedési nregbízźsra felhatalrnazó nyilatkozata pénzjigyi fedezrthiány miatĺ netl1

tc|jesíthető ĺ.izetési megbízás esetéľe a l<ovetelés legalább haľllrincöt napľa való soľba

állítására vonatl<ozó ľendetl<ezéssel egyiitt; anrennyibelt a Kedvezlnényezett ti'bb
lrankszálrrIával ľencĺet|<ezi|<, egyicĺe.iĹileg rryilatkozik a felhatalnlazźsok éľvényesítésének

soľreIld.jéľől.

9'2. A l(edvealrélryeZeLL a jelen sz-eľzódés a|áírásáva|

a) llyiIatlĺozik aľľĺil, l'ogy a tálrrogatási igényben fog|alt adatok, inĺ.oľnlációk és

dokturelltullrolĺ teljes köľĺĺek, valóc|iak és hite|esek;
b) nyiIatkozik aľľóI, Irogy nenr á|l a nregsztinĺetéséľe iľányuló, jogszabályban nreglra(álozott

cljáľás, vagy adósságľendezési eljáľás nincs l.olyamatban;
c) nyilaĺkozil< aľľól, l'ogy a ielen szeľzocĺés aláíľásárlal< idopontjában lrincs lejálr

escclékességťl, nreg nen.l fizetett |<łjztartozćlsa, és ttlclonrásul vcszi, ltogy ac|óazonosító
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szátnát a Magyaľ Allalrrkincstáľ és a ,l.ámogató felhasználják a koztaĺozas
bekövetkezése tényének és összegének nregismeľéséhez, il|etve a |ejáľt köztaľtozások
te|jesítése éldekéberr;

d) tudonrásu| veszi, hogy lejáľt esedékességű, meg tren.l ľtzetett kłjztaĺ1ozás esetélr az
esedékes tárrogatásból a Kedveanényezettet teľhelő köztaftozé.s összege visszataľtásľa
és a köz,taĺĺoz'Äs jogosultjának átutalásľa keľül, ęz azonban tlem éľinĹi a
Kedveznrényezett jelen szrľződésben vállalt köte|ezrttségeit;

e) hozzájátu| alrhoz, hogy a Magyaľ Allanrkincstáľ á|ta| nrtiködtetett trronitoľing
rendszeľbett nyilvárrtaľtott adatailroz _ azok konstľukciós foľľásainak elltelyezkedésétől
Íiiggetlenül . a jogszabáIyban nreg|raĺáľozott jogosultak, a Tárlrogató, az Állarrri
Szfunvevőszék, a KoľmányzaLi Ellenőľzési Hivatal, azEutőpai Tárnogatásokat AuditáIó
Főigazgatóság, a NemzetgarÁasági Mínisztéľiunlr és a csekély összegű tárrrogatások

nyilvántaľtásában éľirrtett szervek lrozzáféljenek;
Đ tudomásul veszi, lrogy a tánogatási igérry szabályszeľiiségét és a támogatás

rendeltetésszeľii felhasanálását a Tárrrogató és a jogszabályban nreglratáľozott egyétl
szrľvek ellenőľi zlretik;

g) tudonlásul veszi, hogy a támogatás Kedvezmélryezettjének nevéľe, a tánrogatás cé|jára,
összrgéľe, továbbá a tálnogatasi pľogľanr nregvaĺósítási lrelyéľe vonatkozó adatok
nyilvánosságra hozlratók;

h) nyilatkozik aľľól, hogy nregťelel az Äht.15. $-ában o 
'"'1dęzÍtt 

nrunkaügyi kapcsolatok
vonatkozásáuan mefliatźrozott feltételeknek' valamint az Aht' 15. $ (12) bekezdése
szeľint vizsgá|andó joei szrntély, jogi szenrélyiség né|küli szsrvezet adatait
ręndelkezésľe bocsátia.

9.3. Amennyiben
a) a.ielen szeľzodésben a nregvalósításra tneglratáľozott kez-dö időponttól szamított lráľonr

hóna1ron be|űl a tánrogatott tevékenység nenr kezdödik ĺneg, vagy a Kedvez-mélryezetĺ a
tarlogatás i génybevételéĺ neki felľólrató okból nerrr kezc|enrényezi ;

b) olyan kĺĺľĹilnrélry nreľül fcl, atnely alapján az á||anháztaľtás működési rendjéľöl szóló
292/f009. (X||. l9.) Kourr. tenclelet ||4. $ (]) bekezdése alapjáll nenr ktjthető

tálrrogatási szerződés;
c) a Kedveztnényezett a jelen szeľződésbetr ĺneghatáľozotI vagy a szeľződés negkötésériek

Íbltételekélrt jogszabá|y által előíľĺ' nyilatkozatok báľmelyikét visszavonja;
d) a tárnogatotĺ tevékenység megvalósítása nreg|riúsul, taľtós akadályba ütktjzik, a .jelen

szeľzodésberr foglalt ütenrezéshez képest j c|entős késedelnret szenved ;

e) a tánlogatott tevékenység összköltsége csökkerr a jelen szeľződćs 2. szánui mellćkleĺekéłlĺ
c.ľ a ĺ o I ĺ kÓ l t s é gt e ľ v b e n fo gl a ĺ t a kh oz laé pe's ĺ ;

Đ a Kedveznrényezett adó|evonásĺjogában változás következik be;
g) a KedvennényezelL adataibalr, a.ielen szeľzodés rrlegkötésélrek feltćteleként jogszabály

va1y a .|.ánrogat'ó álĹal eloíľt, a Kedveznléllyczett által berryťrjtoĺ'1 nyilalkozatban,
dokunrelrtunrban, a tárnogatás fe|tételciben Vagy a jelen szeľződćs teljesítésével
össz-efti ggő k<iľülmérrybe ri váhozás következilĺ be,

h) az elszálrrolás alap.iául szolgáló dokulrrelrtulrrok jelen szrľződésben nreghatározott
fe| lelhetőségc llregváltozik

azt a Keclve zĺ.rlérlyeze|Í a tudonrásál.a jutásÍ körletően 8 napon belĹil köteles íľásbali [rejelenteni a

Támogatórrak.

9,4, A'I.ánlogató a 9.3. pontban nrcghatáľozott be.jelenĺćs alapjálr 30 tra1ron bclül llregleszi a

szĹikséges inĺézkedéseket.
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9.5. .|elen szeľződés nródosítása a Fe|ek kĺjzös akaratábÓl - figyelembe véve a 7.8' pontlran
foglaltakat - kizáľilag íľásban töľténhet. A Kedveznrérryezettnek a sz.erzodés-módosításr.a
iľányuló kéľelnrét íľásban, ľészletes indokolással e|látva kelI a Támogató részére előteľjesztenie.
Kedveznrényezett kizáró|ag olyan indokka| kezdeményezhet szerzodés-módosítást, amely a
tárnogatás megítélésének k<jľülményeit utó|ag nem változtatja meg. Szeľzodés-nródosítás
keľetében soľ keľttllret küIönösen a támogatási cé| megvalósulását nenr veszćlyeztető hatáľidő-
nródosíĺas, a feIađat költségvetésénęk módosu|ása, valanrillt a Kedveallényezett adólevorrási
jogosultságában bekövetkezett vá|tozÁs nriatt, amely rnódosítást a Kedveznrényez-ett az eredeti
vagy a koľábban módosított tálnogatási szeľződésben a támogatás felhaszná|ásáľa meghatáľozott
véghatáľidő leteltéig íľásban kezdeményez|leti. A támogatás fellrasználásáľól történő beszámolás
hatáľidejének nrócĺosítása szintén íľásban kezdenrényez|lető az erędeti vagy a koľábban
lnódosított támogatási sz-eľződésberr meglratáozott beszámolási hatáľido leteltéig.
A Tánrogató jogosult a Kedvezményezett nerĺ kellően megalapozntt szsrzódés-módosítási
kéľelnrét elutasíkni. AIrrerrnyiben a módosítás szükségessége a Kedveznlényezettnek felľóható
okból ered, úgy az eset cisszrs köľiĺlnrényeit méľlegelve a .ľámogató jogosult választani a
szelződés.nródosítás és szĺľződésszegés esetén alkalmaz-ható jogkövetkez'nrények (elállás)
lĺözött.

9,6, A ťelek ľögzítik továbbá, hogy a je|en szeľződéssel összel.üggo adatok rrem nrinosü|nek
iizleti titoknak, nem tarÍhatóak vissza iizleti titokľa hir,atkozássa|, atlrennyiben azok
megisnrelését vagy nyilvánosságra hozata|át töľvény közéľdekböl elľendeli. A fentiektől
ettéľően azonban a Tálnogató lrem hozhatja nyilvárrosságra azokat az adatokat, amelyeknek
megismeľése a Keclvezményezett iiz|eĺi tevékenységérrek végzése szempontjából aránytalan
séľellnet okozna - így különösen technológiai e|jáľásľa, mťtszaki megolc|ásľa, know-how-ra
vonatkozó adatokat -, amennyiben azok nyilvánosságra bozata|át a Kedvezményezett a

tálnogatás fęlhasználásáľól tör.ténő beszállrolással egyidejiĺIeg kífejezetĺen és elkĹilörrítettclr

megtiltotta' A KedvezInényezetttudomásul veszi, lrogy a fenti ti|aloln nem vonatkoz,hata9.2,e)
pont szeľintjkőzzétéÍę| köľébe eső adatokľa.

9'7. A KedvezmélryezetÍ tucĺonrásul veszi, hogy a tániogatás felhaszná|ása során - szükség

szeľilrt - lnegfelelően alkallnazni köte|es a közbeszrl.zésckre vonatkozó jogszabáIyokat. Azĺ,
hogy a l(eclveznlényezett eleget tett-e a közbeszeľzési jogszab/rlyoknak, a Támogató a

|<izbeszerz.ésekl'ol szóló 2003' évi CXXIX. töľvény (a továbbiakban: Kbt.) |7/C. $-a alapján
közrśtett dokun:entulnokbóI ellenőľzi. A Kedvez-lrrényezett köteles _ a kôzbeszerzési eljárás
lezdľá,gdĺ lcoveĺťí 30 łlapon beltil, de legkés(Íbb a jelen szeľződésben nreglratáľoz.ott beszámoli
benyťljtásávat egyidejtileg_ az ellenőľzŕshez. (az e|jtnás beazonosításához) szükséges adatokat a

Tánlogatĺ5 reszéľe íľásball szolgáltatlli. A ĺ(edveznrényezstÍ tuclonrásul \,eszi, hogy a ĺ.enti

ellenőľzés soľán a Tánrogató bekéľheti a l(edveznléllyezett vagy a KedvezlrréllyezeI|' által a

támogatott tevékenység nlegvalósításába lrevont közlęnrűlĺödő á|tat folyĺatott kcjzbeszeľzési
eljáras soľán a l(bt' 7. $ (2) bekezc|ésélren nreg|ratározottak szerint keletkezett c|okunlentulrrokaĺ.

A KedvezlrréllyezeL| l(öteles a Tämogató által kéľt clokunrentutrrokaĺ a 
.l.ánrogató 

á|ta| ľregadotĺ

hatáľidőig benyrijtani. A Támogató továbbá jogosult a Íbnti c|okunrentullrol<at a helyszínen
ellerroľizrr j.

9.8. A l(edvezméllyezetÍ' a ĺálnogatott felacJat kÍvitelezŕse soľáIr - a nlédia nregjelenéseknél,

ľerrdezvélryeken, kiaclvállyokon, kcinyvekcn, az ezekke| kapcsolatos ľeklárrr és PR anyagokon -

köÍeles a .ľánrogató teljes nevénel<, valallrilrt a tánrogatás 1én1'6p"1. kifogástalan
nyonrđateclrnikai kivitelezésbell t<jl1éllő lllegielentetéséľe, lrrelynek további ľészleteiről - igény
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esetén . a felek a jelen s7rtződés aláíľását k<ivctően külön szerződésberl állapodlratnak rrreg. A
Kedveznrényezett a Támogató nevének feltülrĺetéséľe, ilĺetve használatáľa kizárólag a jelen
szerzódés hatálya alatt j ogosult.

9,9. A felek a jelen szrľződésből eredő esetleges jogvitáikat e|sósoľbarr táľgyalásos ritoll
kötelesek ľendezni.

9.l0. A jelen szeľződésben nelTl vagy nem kellő részletességgel szabáLyozott kérdések
tekintetében a magyaľ jog szabá|yai - elsősoľban a Polgal.i Ttiľvérryköl7yv, az állam|rázÍaľtásrol
szó|ő |992, évi XXXVl|l. töľvélry, aztl||anhźtztaľĺás rrttikodési rendjéľől szóIó 29212009. (Xil,
l9.) Koľnr. ľendelet _ az irányadók.

A fulek a je|en, l0 olda|bó| á||ő szeľzodést elolvasták, nregéftették, nrajd, nrint akaľatukkal
mind ell lren megegyezőt j óváhagyó l a g Íĺák a|á.

A szeľződés 5 db eredeti, egynrással teljes egészében nregegyező példányban késziilt, anrelyből
4 db a Támogatórrál, 1 db a Kedveznrél1yezetttlél nraľad.

Mcl|ćltlctck:
I. A tátrrogatás céljával kapcso|atos szakmai pľogľaln
il' Ko|tségteľv
IlI. Számlaosszesítő
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Telefon: '19546-44

Budapest F.ővĺíros VIII. kerĺilet
Józsefváľosĺ önkormá nyzatPolgármesterĺ Hĺvatala

dr. Mészár Erika részére
/'ljew.?.ő

Budapest
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Tárry: Válasz Támogatásĺ Szeruődéssel kapcsolatos megkeľesésre

Tisztelt 4Jjegyző Asszony!

Hivatkozva 20t2. janruíľ l7-én kelt 28.408/201I. iküatószámú leveltikben foglďt

megkeľesésre, az a|ďbbiakćll üíj ékozüatom.

Budapest Fővĺáľos VIII. keľület Józsefuĺłrosi onkoĺnrínyzat és a Minisztéľium kt'zött létrejött

30746ĺ20t1.ĺszocszolG iktatószźlmű szeĺzíidésben vállalt LÉLEK Ház 20 férőhellyel

történő bővítésének:

. Budapest, VIII. keriilet Koszoru u. 4-6. sz. a|att miĺködő 14 férőhelyes lÉlpr Hĺz
bővítése további 6 ftrőhellyel, és

- Budapest, VIII. kerĺilet Szerdahelyi u 5. sz. alatti ingatlanon történő 14 ferőhelyes

LÉLEK lťLáz II. szállás kíďakíĺásĺáľa

vonatkozó módosítrási kérelmiik a szalanai indoklások ďapjĺĺn elfogadható. A kérelmtikben

je|zett megvalósítĺás módosítása mindenképpen érinti fenti iktatószámú Tĺámogatási
I.cvđdn: 1051 Budapd,Afudánla uu 3. Td{on: U?953137 Fos 795-łl6&t
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Szelzödést, ezert kérem, hogy a sz.ęrr'ődés-módosíüási kérelmükhöz _ a Józsefuárosi

onkormĺínpat Képviselő-testiiletének diintését követően _ a fenti változtatĺłsolĺftal a mär

benyujtott szalĺnđ pľogramot és a költségtervet módosítani és benyujtani sáveskedjenek.

Tájékonatomo hogy a tĺámogatási szerződésben meghatáĺozott felhalmozasi (103.557.500'. Ft)

és működési (46.442.500,- Ft) költségek közötti átcsoportosíüísra nincs lehetősĘ és ezt a

költségterv módosításáľuíI figyelembe venni szíveskedjenek

Kérem tájékoaaúsom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2012. jaĺuőt |8.

főosnályvez.ető

Iłl€ún: 1051 Bad@,Akadhďauq 3. Tdcłoał UI953I37 Foľ". 7954ół,3
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