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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I.

Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

20L3. januźlr 30-źtn a|áírásľa került a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Pľogram III.'' (a továbbiakban: MNPIII) (azonosítő szám: KMOP-5.1.1/B-I2-k-2012-0001) megvalósítására irányuló Támogatási
Szerződés a Budapest Fĺíváros VIII. kęrület Józsefuárosi onkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési ÜgynČ'kség, mint tźtmogatő képviseletében eljĺáró Pľo Regio Közep-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit KöZhasznú Korlátolt Felelősségú Társaság között' Az a|źlbbiakban ismerteteÍt hatátrozatok
végrehajtłísatovábbi döntést, intézkedéstigényel az a|źbbi témakörökben:

A) T4/ I Közteľületi ĺáľtalomcsökkentő szolgáltatások
B) Saját teljesítéskeľetébenmegbizźsi szerződések megkötése
C)

Tl / Épüleĺfelújításhozkapcsolódó
T 4l1

^)

Ktizteľületi áľtalomcsökkentő

trársadalmi pľogramok

szolgáltatások

A Képviselo-testület a 65/f0L3. (II.27 .) száműhatźlrozata 11. pontja a|apján elfogadott a ,,Magdolna Negyed
Projekt III. megvalósításában ľésztvevĺĺszervezetek együttmfüödési rendszere'', amelyet a Képviselőtestület a 189/20|3. (v.22.) hatźlrozatával módosított, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Polgrármesteri Hivatal HumĺínszolgáltaĺásiÜgyosztźiý projektmegvalósítĺíséľtfelelős szgvezetkéntjelölte ki többek között a ,,T4/1Közteľületi áľtalomcsökkentő szolgáltatások'' projektelem megvalósítására. A szo|gáltatás beszerzéséľea Józsefuráľosi onkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabáiyzat (a továbbiakban:
Szabá|yzat) IX. Része szerinti Kbt. éľtékhatártel nem érő beszerzési eljráľĺás keľült lefolytatásrą tekintettel
arľą hogy aszo|gźitatás megrendelésének becsült nettó értéke3.275.085,- forint.
Ajánlattevő feladata a ,,T4/I Közterületi áľtalomcsökkentő szolgáltatások'' projekt teljes lebonyo|itása, azaz
Magdolna-neryedben tartózkodó kábítószerfiiggők és veszé|yeztetett csoportok tagai számáranyrijtott ellátas' melynek cé|jaaz intémlényekkel kapcsolatot kereső és a látenciában maľadó szenvedélybetegek (eryüttes teljes kerületi létszámźtaszakértőkkb. f000-2500 fĺire becsülték 2072-ben, amely a lakosság 2-3Yo-a
volt) ellátása asszertív utcai megkereső munkával. Ajánlattevő legalább két f(i, felsőfokú végzettség(iszociźy
lis munkással biaosítsa aszollgáůtatźtst, oly módon, hogy egyszene a2 fó szociális munkás hetente

osszesen 16 őrában asszertív utcai megkeľeső munkát végez a Magdolna-negyedben. Ąánlattevőnek a heti
szolgáltatásnýjtás során igazodruakell a célcsoport eléľhetoségéhez.Egyőra 60 percet jelent.

A

SzabáIyzatf0.7. pontja alapján akozbeszerzési értékhatárt el nem éróbeszerzési eljáras keretében az

aján|attéte|i felhívás (elóterjesztés 1. számú melléklete) 2014. augusfus 14-én aza|äbbi ajánlattételre felkért
szervezetek felé elektronikus úton megküldésre került, valamint a wwwjozsefuaros.hu honlapon ís megje.
lent.

Az ajánlattételi határido 2014. augusnlx f5. |f.00 őra volt. Ajanlattételre felkéľtszervezetek:

Mozgástér Alapítvány
Iránvtu Ifiúsási és MentálhisiénésAlapítvánv

ENIT Szolsáltató Betéti Tarsasás
Közhasznú Alapítvány
Dľos-free Gyósyult Szenvedélvbetesek Alapítvánva

T iszta Jövőért

TT64
TT37

115f
1143
1078

Budaoest
Budapest
Budapest
Budaoest
Budapest

Rózsalevél. u.

5.

Radnóti Miklós u. 74l A. v./37.
Szilas park 2.

Tábomok u. 11/B.
Hernád u. 33.

Az

ajźn|attételrefelkért szervezetek kiválasfásának szempontjai közĺitt szerepelt a kiírásnak megfelelő
szakmai tapasńa|at, szakmai múlt és hog1 szolgáltatásuk Budapesten elérhetó. Az aýĺ.iattételi felhívásľa
meghatározott hatráľidőig egy aján|attevő, aMozgástér Alapítvány nyújtott be ajĺánlatot (2. szttmu melléklet).
A Mozgástér Alapítvány ajźn|atanęttő2.670,-Ft /őra (bruttó 3.391,-FtJőra), összesen: nettő 3.f46.]f0,-Ft,
bruttó 4.|23.334,-. Azaján|atokbirá|ati szempontja: legalacsonyabb összegű eIlenszolgáltatás szeľinti elv.

Javasoljuk, hogy a Bizottság a beszerzési eljárás eredménytelenségérevonatkozóan hozza meg döntését,
tekintettel arra, hogy azajánlattevo ajáriata nem felel megazaján|attéte|i felhívás szerintí műszaki-szakmai
alkalmassági követelmények, mivel a referenciaigazo|ts és a munkatársak szakmai gyakoľlata nem fedi a
felhívásban foglaltakat, ezért a benyújtott l db. aj ánlat érvénýelen.
Egyúttal javasoljuk, hogy az MNPIII projekt keretében vá|la|t kötelezettségek teljesítése,azaz ezen projektelem me gvalósítása érdękébęna beszerzési elj árás i smételt me gindítasát.

B) Saját teljesítéskeľetébenmegbízási szerződések megkiitése

Az MNPIII ,,T5/1 A Fiumei út és a Dobozi utca közötti területek megújításához (FiDo) kapcsolódó szociális

program'' elnevezésu projekt (a továbbiakban:''FiDo projekt'') végľehajtásához szükséges megbízási szerződések megkötéséről a Képviselő-testtilet 65lf013. (II.f7.) szźtmuhaÍározata 6a). pontja és Városgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság 750lf0l4' (VII.21.) számllhatfuozata 1. pontja döntĺjtt.

A

döntések alapján rendelkezésre źtIlő 4 fó, heti 40 őrában és a 4 fó' heti 20 fuában megbízási szerződés
keretében a ,,FiDo projekt'' jelenleg hétköznapokon és szombaton |2-f0 óra között tart nyitva a kömyékbeli
fiatalok számáĺa. A ,,FiDo pľojekt'' vasárnapi, If-20 őra közötti működésének biztosítasa és a hét többi napján töľténo nyitva tartás megerősítése érdekében2 fo,heti 40 őrában, megbízási szerzodés keretében feladatot ellátó szociális szakember megbizása indokolt bľuttó 1400 Ft/óra megbízási óradíjjal 2014. novembeľ l5.
napjától 2015. május 30-ig, mivel a jelenlegi |étszźrrla hét utolsó napján toľténő nyitva tartást nem képes

bifosítani.
C) T1 / Epület-felrĺjításhoz kapcsolódó társadalmi pľogramok

Az MNPIII ,,T1ll Társadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, parkok takarítása),, projekt lomtalanítási projektelem végľehajtásához szükséges megbízási szerzodések megkötésérol a Képviselo-testület
189120|3. (v.ff.) száműhatározata 1. pontjában döntött. A 4 fő, 15 alkalomľa sző|ő, a lomtalanítások
1.

szakmai irtnyítása feladat ę|Látásárasző|ő,határozott

idejű megbizási szerződése2013.|f.3l-én lejárt.

Mindezekľe tekintettel a projektek eredményes végľehajtása érdekébenindokolt a lomtalanítások szakmai
irányítása feladat e|látására megbízási szerzodések megkötése 4 fŕĺvel,összesen 20 alkalomľaszőlőanf014,
november l5-től 2015. május 30-ig, bruttó 20000 Ft/főlalkalom megbizási díjjal. Egy lomtalanítasi alkalommal csak2 fo dolgozik egyszerre.

2. A Képviselő-testület 6512013. (II'f7.) szźműhatározatának 7. pontjában jóváhagyta a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezetí és MrĺkodésiSzabáIyzatál.,
amely rögzítette az MNPIII., valamint annak fenntartási időszakához kapcsolódó feladatokat. Ezen belül
különösen a ,,Tl Épület-felújításhozkapcsolódó, a lakosság bevonását segíto programok'' kapcsán a ,,T|/7
Társadalmi akciók megszewezése (lomtalanítás, parkok takarítása),, és a ,,T|/2 Helyi kornyezettudatosság
elősegítése (zöld udvarok kialakítása)'' projektek végľehajtasát, valamint a,,T3l2 Szonrszédsági ľendőľ pľogram'' önkormányzati végrehajtásának ellenőrzésével és kapcsolattaľtźsáva| összefüggő feladatokat.

A Képviselo-testület 463/f0|3. (X[.18.) száműhatározatának 7. pontja módosította a8/2013. (I.23.) számú
hatźlrozatával elfogadott - a 65lf0|3. (II.2,|.) és a 463/f013.(xll.l8.) számuhatározataival módosított ,,Magdolna Negyed Projekt III. megvalósításában résfvevő szervezetek együttműködési rendszerét'', oly
módon, hogy a ,,Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése - K6'' progľamelem megvalósító szervezete
a Józsefuáľosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat (a továbbiakban: JKFVSZ)'

A

Képviselo-testti1et 58/f014. (Iv'f2.) száműhatározatźnak 2. ponda módosította a8120|3' (I.23.) számil
hatátozatával elfogadott - a 65120|3. (II.27.) és a 463l2013.(XII.l8.) száműhatärozataival módosított _
,,Magdolna Negyed Projekt III. megvalósításában résztvevo szervezetek együttműködési rendszerét'', oly
módon, hogy kiegészitette a ,,T3l7 Lakossági tájékońatás, tanácsadás'' pľojektelemet ,,T|l3 Szomszédsági
Hźnfe|ugye|ők'' feladattal, és programelem megvalósító szervezetekénta JKFVSZ{ jelölte ki.
fenti feladatellátás maľadéktalan megvalóSítasa érdekében l fóvel heti 40 őra idotartamú feladatellátásľa
vonatkozó megbízási szerzőđésmegkötése projektasszisztens feladatokľa, 2014' november l5{ől 2015.

A

május 30-ig. bruttó 1100 Ft/óra megbízási őradijja|.

u. A beteľjesztés indoka
T

4l

^)

I Közteriileti áľta|omcsökkentő szolgáItatások

A

,,T4l7 Kozterületi ártalomcsökkentő szolgáltatások'' elnevezésű pľojekt lebonyolításához szakmai feladatok ellátása', tárgyilbeszerzési eljárás eľedményéro|aBizottság döntése szĹikséges.

B) Saját teljesítéskeretében megbízási szerződések megktitése

A rendelkezésre á11ó munkaero kapacitás

nem teszi lehetové, hogy a,,FiDo pľojekt'' vasámap is nyitva tartson, azonban a szabadtéľi sportpáIyák, a kölcsĺjnozhető eszközök iránti nagy érdeklodés,továbbás a beruhá.
zts és a pá|yák, eszközök használóinak binonsźęa szĺikségesséteszi a vasámapi nyitva tarĺás biaosítását. A

vasámapi nyitva tarttshoz szociális szakemberekkel szükséges szemé|yzetet biaosítani - 2 fő,heti 40 őrában
- megbizási szerzodés keretében 2014. november t5.től 2015. május 30-ig, amelyhezbizottsági döntés szükséges.

c) T1 / Épü|et-felújításhozkapcsolódó táľsada|mi pľogramok
1. Az MNPIII ,,T1/1 Tarsadalmi akciók megszeÍyezése(lomtalanítás, paľkok takarítása)'' projekt lomtalanĹ
tási projektelem megvalósításaf0I3.|2.31-ignem kezdődött meg. A pľojektelem kapacitásainak összhangba
hozata|a megtörtént a ,,T4/3 Családfejlesztési szo|gáItatás'' Iakáskorszeľťĺsítési
pľogramjának igényeivel, így
azérintett 56 épületben zaj|anakalomtaIanitálsi és építésitörmelék elszállítási közösségi munkálatok.

A

Családfejlesztési szolgźitatás projekt igényeinek megfelelően megbízási szerzodések megkötése sziiksészakmai irányítása feladat e||átására2O14. november 15-tő| 20l5. május 30-ig, amelyhezbizottsági döntés szükséges.
ges 4 fóvel, osszesen 20 alkalomraszólő,lomtalanítasok

2. A JKFVSZ MNPIII keretében végzetÍ.megnĺivekedett feladatainak biztosítása érdekében 1 fő, heti 40
óľábalr, lllegbĺzási szerzodéssel fogla|koaatott projektasszisztens felvételéľeés foglalkoaatása szükséges
2014. november l5-től2015. május 30-ig, amelyhezszintén bizottsági döntés szükséges.

III. A dtintés célja, pénziigyi hatása
^)

T 4l

I Ktizteľületi áľtalomcsökkentő

szolgáltatások

A

döntés céL1a a ,,T4lI Kozterületi ártalomcsökkentő szolgáltatások'' projektelem keretében a ,||4l| Kińe.
rĺileti ártalomcsökkento szolgáltatasok'' elnevezésű pľojekt lebonyolításához szakmai feladatok ellátásď'

tárgyűközbeszerzési éľtékhatártel nem érőbeszerzési eljáľás eľedményénekmegállapítása.

B) Saját teljesítéskeľetébenmęgbízási szęľződések megkiĺtése

A

döntés célja a ,,T5ĺ1 A Fiumei út és a Dobozi utca közötti területek megújításához (FiDo) kapcsolódó
szociális program'' projekt megvalósítása. A 2 fővel, f014. novembeľ l5-től 2015. május 30-ig kotött megbízási szerzodés ĺĺsszegea munkavállalói és a munkaadói járulékokkal egyĹitt 3 800 597,- foľint, amelynek
fedezete az eurőpai uniós tamogatás, a Támogatasi Szerződés f . szźmu melléklete szerint az onállóan nem
támogatható szoft költségeken belül a ,,T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek''. Költség-besorolás és számviteli kategóľia szerint a,,SĄátteljesítés'', ,,54. Bérköltség'' és ,,56. Bérjarulékok''.

c) T1 / Épület-felrĺjításhozkapcso|ódó táľsadalmi pľogľamok
1. A dcjntés cé|ja a,,Tlll Táľsadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, parkok takarítása),, projekt megvalósítása. A 4 fővel, 2014. november 15{ol 2015. május 30-ig kötött megbizási szerződések ĺlsszege a
munkaváIlalói és a munkaadói járulékokkal egytitt 1 988 800,- forint, amelynek fedezete az európai uniós
támogatás, aTámogatási Szerzodés 2. számv melléklete szerint azoná|tőan nem támogatható szoft költségeken belril a ,,T1 Társadalmi progľamok''. Költség-besorolás és számviteli kategória szerint a ,,Saját teljesĹ
tés,,,,,5 4. Bérköltség'' és,,56. Bérj árulékok''.
2. A döntés cé|jaa,,Tlll Társadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, parkok takarítása),,, a,,T|l2He|yi
kömyezettudatosság elősegítése (zold udvarok kialakítása)'', a ,,T3lf Szomszédsági rendor program'', a
,,Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése _ K6'' és a ,,T|/3 Szomszédsági HazfelĹigyelok''projektek
megvalósítása. Az 1 fovel,20l4. november 15-től 2015. május 30-ig kötött megbizásiszerződés összege a
munkavállalói és a munkaadói járulékokkal együtt | 493 09f,- forint, amelynek fedezete az európai uniós
támogatás, aTélmogatási Szerződés 2. számu melléklete szerint az Onźů|őannem támogatható szoft költségeken belül a ,,Tl Társadalmi progľamok''. Költség-besoľolás és számviteli kategória szerint a ,,Saját teljesĹ
tés,,,,,5 4. Bérkoltség''és,,56' Béľjáľulékok''.

IV. JogszabáIyi környezet

A

Bizottság döntése a 20|4. november 6-áĺn hatá|yba lépett, a Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és
Müködési Szabá|yzatáról szóló 3612014. (xI'06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet l.1. pont l.1.3. alpontján alapul, mely szerint a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dĺjnt közbeszerzési ügyekben az
eljárás megindításáról, eredmény megállapításárő|,beszerzési ügyekben az eredmény megállapításárő1,bár_

mely onkormányzati szerzodés megkötéséľől, módosításáról, megszüntetésérol.

Kérem az a|ábbi határ ozati j avas l at

e l

fo g ad ás át.

Határozati javas|at
A Váľosgazdálkodási

L.

és Pénzügyi Bizottság rĺgy dönt, hogy

a) a ,,T4/| Ktizteľületi áľta|omcsökkentő

szolgáItatások'' elnevezésű projekt lebonyolításához

szakmai feladatok ellátása'' tárgyűl kőzbeszerzési éľtékhatáľtel nem érő beszerzési e|jáľást (a
tová bbia kb an : b eszerzési e|j árás) eľed mén ytelenn ek nyilvánĺtj a.

4

b) felkéľia polgáľmesteľto

hogy gondoskodjon a hatáľozat I.a) pontja szerinti beszerzési el-

járás ismételt megindításáľól.

Felelős:

Polgármester

Határidő: 2014. november

)

a)

10.

ł ,,Budapcsĺ-Jĺizsefváľos,Magĺ|ĺrlnaNegyeĺl PľĺrgľamIII.'

közötti

,,T5/1

A Fiumei út és Dobozi

utca

teľiiletek FiDo megújításához kapcsolódó szociáIis pľogľam'' pľojekt megvalósításához

kapcso|ódó feladatokľa f főve| megbízási szeľződést köt 2014.11.15. napjátó| 2015.05.30. napjáig,

a Fiumei rĺt és Dobozi utca köztitti teľületek megújításához (FiDo) kapcsolódó szocĺális pľogľam
megvalósítása táľgyában, heti max. 40 őrźlban, bľuttó f35.200,- FtlÍtilhő összegÍĺ dijazás e|lenében.
b) felkéľĺa Po|gáľmesteľt a hĺtźrozat2. a) pontja szeľinti megbízási szeľződések aláíľásáľa.

3.

Felelos:

Polgármester

Határido:

a) pont esetén 2014. november 10., b) pont esetén 20l4. november

l4.

a) a ,,Budapest-Józsefváľos, Magdo|na Negyed Pľogľam III." ,,T1/1Táľsadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, paľkok takaľítása)'' pľojekt megvalósításához kapcsolódó feladatokra 4 fő-

vel megbízási szerződést köt 2015.05.30. napjáig_ azza|,hogy az Onkoľmányzat elismeľi a2014.
szeptembeľ és 2014. októbeľ havi teljesítést-o a lomtalanítások szakmai iľányítása feladat megvaIósítása tárgyáłban, iisszesen legfeljebb 20 alkalomľa, bruttó 20.000'- Ft/főlalkalom összegĺĺ díjazás
ellenében.
b) felkéľi a Polgáľmestert a határozat 3. a) pontja szeľinti megbízási szerződések a|áírísára.

Felelos:

Polgármesteľ

Hatáľido: a) pont
4.

esetén 2014. novembeľ 10., b) pont esetén 2014. november

l4.

a) a ,,Budapest-Józsefváľos, Magdolna Negyed Pľogram III.'' keľetében a Józsefuáľosi KiizteľüIet-felügyelet és Városüzeme|tetési Szolgá|at által, mĺnt projektmegvalósító szervezet által e|látott,
a pľojektek megvalósításához kapcsolódó feladatokľa 1 fő projektasszisztenssel megbízási szerződést ktit 2014.11.15. napjátó| 2015.05.30. napjáig heti max. 40 óľában, bruttó 184.800'- Ftlfőlhő
tisszegiĺ díjazás ellenében.
b) felkéľi a Polgáľmestert a határozat 4. a) pontja szeľinti megbízási szeľződések z|áírására.

Felelos:

Polgármester

Határidő:

a) pont esetén 2014. november l0., b) pont esetén 2014. november 14.

5

A

dcjntés végrehajtásźtvégző szęrvezeti egység: Rév8 Zrt., Humánszolgźůtatási Ügyosztály, Jó-

zsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Józsefuárosi KözterĹilet-felügyelet
Városüzemeltetési Szolgźiat, Pol gármesteri Kabinęt

A lakosság

és

széles kĺjrétérintő d<jntések esetén az előterjesztés előkészítőjénekjavaslata akozzété-

tel módjára: honlapon

Budappst, 2014. november 7.
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BIzorrsÁG ELNÖKE
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.ł.ĺÁľr,a.ľrÉľBr,r
nrr,ĺĺÍvÁs
Kłizteriileti áľtalomcsökkentő szo|gáltatások'' elnevezésű

''T4ll feladatok ellátása'' tárgý,
szakmei

közbeszeĺzési értékĺlatárteI

lá'klagnď'sÉŕ Í!'|lŁtkÚr*tá:

ektlebonyolításźhoz

ą.l

ł*

(becsiilt értéknettó3 275 085'- FĐ

Budapest Főváros WII. kerület Józsefváľosi Onkormányzat közbeszęrzési értékhatárt el ŕéinérö
beszeľzési eljárást hiľdet meg, aIne|yben ajánlattevőként felkéľi Önt, illetve az Örr által képviselt
szewezeÍeÍ:

l.
Az ajánlatkérő neve, címe:
Budapest Főváros VIII. keľüIet Józsefváľosi Ônkormányzat
cím: 1082 Budapest, Baross u' 63-ó7'
2.

Áz ajánlatkérő nevében eljáľó szervezet neve' széküe|ye' telefonsáma, email címe:

Bud apest Fĺlváľos VIII. keriÍl et Józsefr'áľos i Pol gármesteľi

cĺm: 1082 Budapest, Baľoss u. 63.67.

Tel:
E-mai

Hivatal

06-l-459-2193

ĺ:

bojszak@jozsefvaros.lru

3.

Azajánlatkéľő á|ta|aszerzÍjđéshezrendelÍelnevezés:
Megbízási szerződés keľetébena KMOP.S.1.1lB.1z.k-20|2.-0001 azonosító szálnú, ,,BudapestJózsefváľos, Magdolna Negyed Pľogram III.'' ,,T4l| Köaeľilleti ártalomcsökkentő szo|gáltatáiok''
projekt Iebonyol,íttlsiLhoz asszeĺtív utcai megkereső munka szolgáltatasi feladatok ellátása.

4,

Ajánlattevőfeladataiľésdetesen:

Ajánlattevő feladata a ,,T411 KözteĺlJleti áľtalomcsökkentó szolgáltatások'' projekt teljes lebonyolítása,
azaz Magdo|na.ne$ledben tartózkodó kábítószerÍiiggok és veszélyeztetett csoponok tagjai izámáľa
nyujtott ellátás, me|ynek célja, hogy az inhéanényekkel kapcso|atot kereső és a |áterrciában maľadó
szenvedéIybetegek (együttes teljes keriileti |étszámát a szakértők kb' 2000-2500 foľe becsÜlik, amely a
|akosság f -3%o -a) el látasa asszertív utcai megkereso munkával.
Az asszer1iv utcai megkeľeso munka: egy.e1y meghatáľozott, jól köri.ilírt cé|csoport intenzív
gondozłsa, a cé|csopoľt tag|aival folyatoĺ heti többszöIi konzuItaciókkal.

A

projekt célja: a megkeľeso tevékellységgel sorsŁírs segítók, illetve közösségi véleményformálók

bevonása a gondoz4sba, valaĺrint a szociális- egészségĹigyi szolgáltatrásokat igénybe vevók szimának
növelése, az igénybevételgyakoľiságának ntjvelése, más szolgáItatĺisokba történő továbbutalásuk
lehetőségének megteremtése (hepatitisz C fertózés keze|ése, drogambu|ancia, absztinencia.orientĺí|t
kezelések).

Ajánlattevó |egalább két fĄ felsőfokri végzettségíiszociális mulrkássa,l biztosítsa a szolgáltatást, oly
módon, hogy egyszerre a 2 fő szociális mrurkás lretente összesen ló óľában asszeltív utcái lnegkeľesb
munkát végez a Magdolnaĺlegyedben. Ajánlattevőnek a heti szolgá|tatásnyújtás során igazodnň kell a
célcsopoľteIéľhetóségéhez.Egy óra 60 percetjelent.

Aján|atkérŕĺfelhívja az aián|attevők figyelemét arra, hogy ajánlatukhoz köte|esek csatolni
tájékoztató jelleggel a heti időbeosztás tervezett időpontjait a teljesítés időtaľtama a|att hónapok
szerinti bontásban.

A nyettes ajánlattevő a hcti fe|adatelĺátás konkrét időszakait a megvalósíĺĺstmegelőzőelr, |egkésőbb a
tát.gyhét megkezdése e|ótt 48 órával írásban (elektronikus |evélben) kötęles közdlni keĺl a pľojekt
szakmai kooľdinátoráva|'

A

Leljesíĺéstęľvezgl.t kezdůldl5pontja 2014. szeptenrbeľ

0l.,

befejezése 2015.05'30,

A

teljesítés

telvezętt.idoÍaľta]1;ą ąlaĺr.Pjál.r|aĺtevönek összesen 12ló Ólában kel| a sztl|gálĹa|źut biztusítalIr.

Ajánlattevó feladatelláĺása sbrĺfur az ajálĺlaĺĺritulifglhívłis 6. pr.llltja sz'eľinti teljesítési tlelyen fclkcľcsi a
nyí|t91í1idrogszcénákľa lehetőséget nyíljtó közterü|eteket, lakóépületeket, ingatlanokat és kapcsoĺatot
teremt a kábitószeľ-fogyaszlókka| és a veszélyeĺetettcsoportok tagiaival. A megkereső munka soľán
áľtalomcscikkgntéssel és'a'kezelés,gondozás lehetőségeivel kapcsolatos információkat nyújt a
ktienseknek, valamint eryéni éďvagy csopoľtos esetvezetést, gondoást végez' Tevékenysége soľán
szociális szolgáltatókkal
keril|eti egészségügyi.
szoľos szakmai kapcsolatot tart
(dľogarnbulanciákkal, nappali-, közösségi. és vagy alacsonyküszöbű ellátást riyujtó helyi

és

a

szervezetekkel, stb.).
Ajánlattevö besámolási kcitelezettsége keretéberr havi szakmai beszámolót és azok alapján - az a|ábbi
ütemezés szerint - összefoglaló jelentést készít, me|yekhez kapcsolódóan elkészíti az asszert[v utcai
megkeľesci munka alapjálr felľajzolható keľületí ,,szetlvedélybeteg-el|átási téľképet''(az adatok fonása
a keľületi ellátórendszeľ adatszoIgáltatása).

Az

összefog|aló

jelentések

és a

',szenvedélybeteg-el|átási

téľkép''.ekelkészítésihatárideje

(e|ektronikus formátumban) - kötbérteĺhes hatáľidők -:
jelentés és szerrvedélybeteg.el|átási téľkép:20| 4.12'3I
| . összefoglaló
2. összefoglaló

jelentés és szenvedé|ybeteg-euátási

térkép; 20 1 5.05.

1

.

5.

Ajánlatkéró megbízásából a projektet közvetleniil szaklnai koordinátoľ iľányitja' aki folyamatosan
nyomolr követí a szo|gáltatás teljesítését'il|eÍve - szükség esetén - szakmai konzultációt nyujt
ajánlattevó ľészére'

A

szakmai nlegvalósítas fe|adatainak rész|eteit a Táľnogatási szelződés mellékletétképező,,Teljes
Akcióteľületi Teľv 3ib kiitet''.e taĺIz|mazza,

Ajánlatkérő fethívja az aján|attevők ťlgye|mét arra, hogy aján|atukhoz kötelesek csato|ni az
asszcrtív utcai megkercső munka szakmai programjának leírását lega|ább 3 oldal (3*1800
karakter) terjedelemben.

5.

A szerzódés időtartama, teljesĺtésihatáridő:

Határozott idötartamri, a teljesĺtéskezdo idöpontja

20l4. szeptember 01' napja, vége 20l5. május 30.

6.

A te|jesítes hc|ye: ajózsefvárosi Magdolna.negyed teÍiilete
Népszínház utca _ Bauer Sándor utca (Teleki tér) - Fiumei út - Baĺoss utca . Kálvária tér - Baľoss urca
- Koszorú utca - Máryás tér - Nagy Fuvaros utca áItz| hatáľolt terület

7.

Azaján|atkérőpénziigyie|lenszolgá|tatásánakfeltétele:

Ajánlatkéľó elö|eget nem fizet.
A szerződés ťlnanszíĺozÁsa az Euĺópai Szociális Alap és Magyaroĺszág költségvetése forrásaiból
történik utófinanszÍrozással. Ajánlatkéľó a szerzódés alapjĺĺnaz általa teljesített ellenszo|gáltatĺĺst - a
megbízisi díj összegét - a ,,Budapest.Józsefoáros, Magdo|na Neryed Pľograln lII.'' (azonosító szám:

KM6P.5,1.l ,lB.12-k-2o12.0001) megvalósítása éľdekébenmegkötött

Tlĺmogatási szerzödésbó|

szárnazo forrás(ok) terhéle kívánja elszámolni.

Ajánlattevö táľgyhónapot követő

hónap 15. napjáig

a

telj€sítésigazolások a|apján

l

szamla

benyújtasára jo gosu lt.

Ajánlatkéľó nevében az e|őre meghatározott formátumli teljesítésigazolásokal az ajánlattevö által
elkészítettösszegzö lapok és arrrlak mellékletei alapján Budapest Fováros VIII. keľület józsefváľosí

Polgármesteri Hivatal Humánlszolgáltatási Ügyosĺály tjgyosztályvezetóje a \ezárt hónapot követó
hóľ,ap 15. napjáig állítja ki. A teljesítésigazolasok a szaĺĺlaelválaszthatatlari részei' A
te|jesítésigazolás, a szánrla benyújtasának ľendjét Ajánlatkérő Képvise|o-testÜletéllek 6512013. (|1'27.)
számú határozatának l l. pontjában elfogadott, a ',Magdolna Negyecĺ Pľojekt lII. megvalósíľásában
ľésztvevo szervezetek együttmŕiködési rendszeľe'' szabä|yozza.

Ajánlattevő a szfunla kiál|ítását megelőzőerr köte|es megkúldeni Ajanlatkérő ľészérea tárgyhavi
teljesítés dátumait, helyszíneit, az e|ért célcsoport számát benrutató clsszegzó |apot, valamilrt az
összegző lap mellékleteként a szo|gáltatfut igénybe vevők anoninitiĺsát biztosító forgalmi adatokat
|arta|mazó, valamint az esemétlyeket rögzító űr|apok másolatát, és szaklnai beszálnolót.
Ajfuláttevó szám|áját a te|jesítésigazo|ás(ok) kiálĺĺtását követően állĺthatja ki. A berlyujtott számla
ellenértĺikónek kiegyenlítráse 30 nlpos fizetési hotĺíridő meIlgtt.
A teljesítésigazolással igazolt utolsó szamla benýjtasának hatarideje: 20l5. május 30' napja.
Aián|ati áľ

Azajän|ati áľat forintban kell megadni' Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel |eírt
összege között eltérés van, akkor a bet{ivel kiĺÍtösszeget tekinti az Ajánlatkérő érvényesnek.
Az ajánlatban szereplő áľaknak Íix árnak kel| lennie' vagyis az Ajánlattevők selnmilyen formában és
senl nl i lyell hívaÍkozással sem tehetnek változó árat tańalm azó a)án|atot.
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok Erta|mazzanak minden járulékos költséget, fiiggetlenül
azok foľmájától és forrasától'

Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár lnellett a főösszesítĺín egyértelmű foľlnában

szerepeljelr az AF

Az

A %-ban

és összegszeľűen,

ajánlati árnak taľta|mazlria

valamint a bľuttó ár'

kell a te|jesités idótartama alatti árváltozásból eľedó kockázatot

és

hasznot is.

Az ajánlattevők csak rnagyaľ forintban (HUF)

tehetnek ajánlatot és a szeľzódéskcjtés valutaneme is

csak ez lehet.

Az

ajánlati ának ta.rtalmaznia kel| mindazokat a költségeket, amelyek az aján|at táľgyának
eredlnényíeIelős megvalósításá'|toz, az ajíłnlati fe|tételekben ľôgzített feltéte|ek betaĺtásához
sztikségesek, így többek közott rninderr il|etéket, díjat, bérletet, a hibák kijavĺtásához szükséges
költségeket is.

Az

ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tarta|rnazhat, minden egyéb fizetési mód

e|fogadhatatlan az Ajánlatkérô számára'

Az ajárlatok kidolgozásakor vegyék 'figyelembe, hogy az ajżn|ati áľnak teljes köninek
vagyis magába kell fog|alni minden ajánlattevői kifizetésĺigényt'

kell

lennie,

Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat óradíj formában (FtióĐ' va|amint a szerződés tárgyńnak

teljes ktirű megva|ósítására' a beľejezési határidőre rögzitett dÍjkent kell megadnia, forintban.
Ez utóbbi nem |ehet más đsszeg,mint az óľadíj ás a ľnegtartandó teljes ĺíraszám (1216 óra)
szoľzata.

8.

Szerződéstbiztosítómellékkłite|ezettségek:

Késedelmi kötbéľ: 5'000,- Fťnap.
Hibás teljesítésikötbér: nettó megbíási dij |o/ta.
Meghiúsulási kötbér: nettó me gbízási díj 20%-a'

9.

Annak meghatáľozása, hogy az ajánlattcvó tehet.e többváttozatú ajánlatot:

Aján attevö nem tehet többváltozatť'
I

aj

ánlatot.

10.

Ánnak meghatároz,á'sa, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részéreteheÍ-e

ll.

Az aján|atok e|bĺrá|ásának szempontja:

ajánIatot:
Ajánlatkérő táľgyi beszerzési eljárás vonatkozásában

nem teszi |ehetové ľészajánlatok tételét.

AjánIatkérő az ajánlatokat a ,,Iegalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás'' elve szerint bÍrálja el.

tf,

Kizáró okot alkalmassági követe|mények:
Kizáľó okok:

A.iánlattevô kizárásĺa kerüI, amennyibon az alábbi kizríró okok bármelyike vele szemben fermáll:

a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljáľás elr.ende]éséľől szóló bĺrósági végzést
közzétettek, vagy az eIlene indított felszámołási eljáľástjogerősen ehendelték' vagy ha a gazdasági

szeľePlo személyesjoga szeÍinti hasonló eljárás van fo.|yamatban, vagy aki szemé|yes joga szeľint
hasonló helyzetben van;
b. tevékenységét felfilggesaene vagy akinek tevékenységétfelftiggesaenék;
c. gazdasági' il|etoleg szakmai tevékenységévelkapcso|atbanjogeľős bírósági itéletben megállapított
bĺincselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez füzodő hátrányok alól nem lnentesült; vagy
akinek tevékenységéta jogi személlyel szemben alkalmazható bĺintetójogi intézkedésekől szóIó
200l' évi clv. törvény 5. S-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróságjogerős íté|ętében
koľlátoaą az eltiltás ideje alatt, vagy ha az aján|attevo tevékenységét más bíróság lrason|ó okból és
módon jogerősen koľlátozta;
d. egy évnélľégebben Lejárt adó., vámfizetési v.a1y táľsadalombiztosítasi jánrlékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkéľó székhelye szeľinti orság
jogszabályai alapján - neln tett elege! kivéve' ha megfizetésére halasztást kapott;

e. a20i3'június30-ighatálybanvolt,aBiintetőTöĺvénykönyvľiil szóló1978.évi [V.tórvényszeľinti
bűnszervezetben részvéte|- ideértve a bĺincselekmény biinszervezetben történő elkövetését is .'

vesztegetés, vesztegetés rremzetközi kapcsolatokban, hiltlen kezelés, hanyag kezeĺés'költségvetési
csalás, az európai közösségek pénziigyi érdekeinek megséľtésevagy péuznrosás bűncselekméný,
i||etve a Büntetó Törwénykönyvl.ől szóló f0I2. évi C. tölvény XXVII. Fejezetében megbatáľozott
koľĺupciós bűncselekmények, bĺinszervezetben ľészvétel ideéńve bűrrcselekmény
bűnszervezetben töĺtérró elkövetését is -, hűtlen kezelés, lralryag kezelés, költségvetési csa|ás vagy
pénztnosás bűncselekményt, illewe szetnélyes joga szeľinti hasonló bűncselekményt követett el,
.ítéletben megállapitást nyert, amĺg a
fe|téve, hogy a bĺincselekmény elkövetése jogeĺós bírósági
büntetett előéIethez fűződő hátrányok alól neln mentesült;
az adoÍt eljárásban előíĺt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésesorán olyan hamis adatot
szoIgáItat, vagy hamis nyilatkozatot tesz' amely a veľseny tis.Ztaságát veszélyezteti;

.

f'
g'

tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ga)nem EU-, EGT- vagy oECD-tagállanrban vagy olyan állalnban rerrdelkezik adóilletőséggel,
mellyel Magyarországlrak kettős adózas elkerülésérő| szóló egyezménye van' vagy
gb)o|yan szabáIyozott tózsdén nem jegyzett társaság, ame|ynek a pénzmosás és a tetĺorizlnus
ťtnanszirozása rnegetőzéséľől és megakadá|yozásáľól szóló 2007. évi cxxXVI' tölvény 3' $ y'
pontja szeřinti tényleges tulajdonosa nem megismer.hető.

Az eljáľásban netn lehet ajánlattevő vagy részvételreje|entkező az a gazdasägi szeľeplo, alnelyben
közvetetten

vagy közvetleniil több, mint 257o.os tulajdoni résszel vagy szavazatijoggal rendelkezik
jogi szernélyiséggel nem rendelkeżő gazdäsági társaság, amelynek

olyan jogi személy vagy

tekintetében a g. pontban meghatáľozott feltételek fennállnak'

Amennyiben a több' mint 25%a.os tulajdoni ľésszel vagy szavazati hányadda| ĺendelkező gazdasági
táľsaság társulasként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaiľa vonatkozóan kell a g. pont
ga) aIpontja szerirrti feltételt megťelelóen alkallnazni.

A d.

porrt szerinti adóÍjzetési kötelezettség alatt a belťold,i székĺe|yugazdasági szeľepló tekintetében
és a vámhatóság által nyilvánta*ott adófizetési kötelgzettséget kell éĺteni'

az á||ami adóhatóság

Az e. pont

szerirrti lrasonló bűncseleklnény a|atĺ. az Európai Unió lnás tagállamában letelepeden

ajánlattevö esetében
a,/ btlnszen,ezetben

részvétel bűncselekmény esetén a szeľvezett bűnözés elleni küzdelemról szóló,

2008. október 24-i 2008i841/IB tanácsi kerethatáľozat
bűlrszervezetben való részvételhezkapcsoIódó

2.

cikkében

meghatározott

bűncseIekményt,

vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés e|fogadása,
vesztegetés bíľósági vagy hatósági eljárasban, veszÍegetés elfogadása bírósági vagy hatósági
eljárasban bíincselekmény esetén az 1997. május 26-i talrácsi jogi aktus 3' cikkében
tne ghatározot1 koľru pciót'
c/ költségvetési csalás bűncselekmény esetén az Euľópai Közösségek pénzügyi érdekeinek
védelméről szóló egyezrnény l, cĺkke szerinti csalást,
pénzügyi ľendszeľek pénzmosás céljára való
pénzlnosás bűllcselekmény esetén

ö) vesaegetés,

d)

a

felhasználásának megelőzéséről szóló, l991.
cikkében meghatározott pénzmosást

június l0.i 91/308/EGK tanácsi iľányelv

1.

keil érteni.

A

d. pontban meghatáľozott időtaĺamot mindig
időpontjától kel| számítani.

a kizrĺró ok feĺrn nem

állásanak ellenőrzése

Igłzolás mridja; urcĺlctbcll, az ąjáďaltétęlÍ fęlhĺvás 3. sz. mel|éklete szerinti nyilatkoz'at a|áírásávo|.

13. Á'za|kalmasságĺkłivetelmények:
Az aján|attevók műszaki-szakmai alka|masságának megÍtél&éhezszĺikséges adatok:
M.l'

Ajánlattevő köteles csatolni az ajánlattételei felhívás feladásától vĺsszafelé számított megelözĺĺ

két év (feladásí időpont évl}rólnaptól szamított megelőző 2' év évlhó/ĺapjáig te{edő időszakot
vizsgálva) teljesített legjelentösebb szolgáltatásainak ismertetése.
A referencia meglétét a szerzödést kötő másik fel által kiadott igazolással kell igazolĺu.
A referenciaigazolásnak legalább a következóket kell tartalmaznia:
szolgáItatás tárgyáĺ, taľtalmának ĺövic ismertetését oIy módon, hogy az alkalmassági
minimumkövetelményeknek történő megfelelés egyérteIműen megríllapítható legyen,
. a teljesĺtésidejét (évlhó/nap) és helyét;
. a szerzódést kötö másik fél meg';.elölését;
. az ellenszolgá]tatás nettó összegét;
. nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az elöirásoknak és a szerzödésnek megfbielöen történt+?

. a

M.2. A teljesítésbe bevonĺi kívánt szakemberek (szervezetek) esetében csatolandó a szakember
végzettségét,képzettségétigazoló dokumentum egyszerü másolata, valamint csatolanđó a szakmai
tapasztalat ismertetésétis tartaLnazó, a szakember által aláírt szakĺrai <inéletrajz és ľendeikezésre
állási nyilatkozat.
A becsatolt szakmai önéletĄz az e|ílÍrt valamenĺyi szakmai tapasáalat meglétének igazolására
szolgáI, ezért ezt oly módon kell becsatolni, hogy az eloíľtszakmai tapasztalat mogléte egyértelműen
megá1lapítható legyen
Az aján|attevők mĺĺszaki-szakmai alkalmassńgának minimum követelménye(i):
Alkalmatlan az ajźn|attevo, ha az ajáĺLalrételi felhívás feladásától visszafelé sztltĺitott 24
hónapban (feladási időpont évlhonaplnaptől visszafelé számított megelőző 24, hónap hó/napjáig

M.1.

te{eđő időszakot vizsgálva) nem ľendelkezik legalább 1 db, egy szerződésen belül teljesített, legalább
1 000 000 Ft összértékĺĺ, jeien beszeľzési eljarás tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó
refeľencĺával, vagy önálló, vagy konzorciumban programként ĺnegvalósított egyéb forrásból történo
projekttel.

nettó

M.f,

Ajánlattevő alkalrnatlan, amennýbsn nem rendelkezik legalább az aläbbi teijesítésbe bevonni
kívánt szakembeľekkel:
. legalább 2 íö felsofoku végzettséggelrendelkozó szakembenel, akik rendelkeznek legalább l2 hónap
az utcai szociálís munka területén gyakorlattal.

Felstĺfohi végzewségalatt Ąánlatkéro az 7/2000. (l.7.) SzCsM iendelet 3. melléklet 10. pont
SzenvedéIybeteg ellátása l0.1. alpontja Közösségi

ellátas rendelkezéseit veszi figyelembe.

Gyakorlatként e]őírt idötaĺtam alatt Ajánlatkéró a gyakorlat vlzsgtĺIata során egy évet 12 hónapos
időtartamnak vesz ťlgyelembe.

|4.

KięészítőtájékozÍatás

Bármely gazdasági szerepló, aki jelen beszerzési eljárásban ajánlattevő lehet . a megfelelő ajánlattétel
éĺdekében. az ajánlattételi felbívásbaĺl' valamint anrak mellékleteiben foglaltakkal kapcsolatban
írásban kiegészĺtő (értelmezó) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérótől vagy az áIlala meghatáľozott
szervezettől.

Ajánlatkérő a kiegészítö tájékoaauís esetében ésszęríiidőnek tekinti az ajánlattételi batáridö iejaĺát
megelőzö harmadik munkanapot (t.ĺíjékoztalás feladásríra), feltéve, hogy a kérdésęk és kérések az
ajánlattételi hat{áridő lejártát megelozo negyedik munkanapig megérkeznek Ajánlatkéĺőhöz.

15.

Hiánypótlási|ehetöség:

Ajánlatkéľó

a

hiánypótlas lehetőségét teljes körben biztosítja.

Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő szánára biánypótlásra vagy felvilágosÍtás nyujtásara bataridő

van foĺyamatban, az ajánlatĺęvö pótolbat olyan bianyokat, amelyekĺe néme az Ajánlatkérő nem hívta
fel hiány.oótlásra. Ajáďatkérő nem ren<lel el újahb hiánypótlást, ha ajanlattevo a hianypótiása sonán
koĺábban nem szeľeplő gazdasági szeĺeplot von be az eljárásba és e gazdasági szeľeplőĺe tekintettel
lenne szükséges az újabb hilĺnypótlás'

16.
t7,

Á.jánlattételihatárĺdő:

2014' augusztus 25.' 12.00 óra

Az ejánlat benyújtasának címe:

Az ajániatot e|ektronikusan és papĺr alapon is (postai úton vagy szeméIyesen vagy futánal) be kell

nyujtani a 2. pontban megielölt, az Ajánlatkérö nevében eljríĺó szervezet e-mail címéĺeés székhelyéľe.
E-mail: bojszak@jozsefvaros.hu

l8.
19.

Áz ajánlattéÍel nyelve: magyaĺ

Bontás

időpontja:

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja:
Bontás helye: Budapest Fováros VIII' kerület Józsefvárosi Polgármesteń Hivatal Humánszolgáltatási
Ügyosztály, l082 Budapest, Baľoss u. ó3-ó7.
2014. augusztus 25.' 12.00 óľa

A

szerződéskdtés tervezett időpontja:
Pénzügyi Bizottság döntését követően.

20.

az

e|járás eredményét megállapító Vĺiĺosgazdálkodásí és

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Az ajánlatkéľő a beszerzési eljĺáĺásban ajánlattevók vagy ajánlattevők eljáĺó képviselőinek jelenlétét

biztosítja.

2|,

Az ajánlati kłĺtłittségminimá|is időtaľtama:
Áz ajánlattételi hatáńdö lejáÍtától számított ó0 nap-

22,

Áz e|jáľásban lehet-e táľgya|ni, vagy a benyújtott ajánlatokat táľgyalás nélkiil bírá|jĺĺk

f3'

A

el:
Jelen eijárásban a benyujtott ajáĺJatokat az Ajáĺilatkéľő táľgyalás nélkril bírálja el.

dokumentáció rendelkezésľe bocsátásának módja' határĺdeje' beszerzési helye és

pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérö beszerzési eljárásban krilön dokumeĺltációt nem készÍt. Az ajánlattételi felhívás e.mail.es
riton kertil kiktildésre, pénzĹigyi teljesítést nem ígényel'

f4,
A

Á,mennyiben a szerzŕidés EU alapokból Íinanszíľozott projekttel es/vagy programmal
kapcsolatos, úgy annak megielłi|ése:
,'Budapest-Józsefváľos, Magdolna Negyed Pro.gram III''' (azonosító szám: KMOP-5.1.1/B-i2-k-

20l2.0001) végrehajtására, a Nemzeti Fejlesztési Ugynökség, mint támogató képviseletében eljáró Pĺo
Regio Közép.Magyarországi RegionáIis Fejlesztési és SzolgáLltató Nonpľoťrt Közhaszĺú Koĺlátolt
szervezet és a Budapest Fóváros VI]I. kenilet Józsefuaĺosi
szęrzódésésannak
onkormányzat,mintkedvezményezettközött2013'január30-ánaláíńTámogatási

Felelösségtĺ Tlłrsaság, mint közremĹíködő

mellékletei szerinti

kapcsoiódik'

.:r4/l Közteriileti

áĺtalomcsökkentó szolgáltatások'' megvalósításához

25'
a)

Egyéb információk:
Az aján|at. tartalomjegyzéket követő - elso oldalaként feloivasólap szeĺepeljen, amelyben
közölni kell az értékelésalá kerijlő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt mintában
meghatározottak szerint, Az aj:ánlati áĺat, azoĺadijal és a teljes összeget nettó és bruttó összegben is
meg kell megadni.

b)

Az ajániatot 1 eredeti és 1 másolati

péIdányban, valamint elektroníkus formátumban

kell

benýjtani, Amennyiben eltérésvan az aján|at,,eredeti'' és ,,másolat'' példánya kozott, az ajánlatkérő

.ĺz,,cledtti'' péltJáĺlyttekillti irányarlórlak. Az ajánlatokat taItährrazó osomagôn a következő szöveget
ĺ<e||

c)

szerepe|tetni:

Közteľiileti áľta|omcsökkentő szolgáltatások'' _
ti|os''
"FeIbontani
''T4l1
A benýjtott ajánlatnak az alábbi foľmai követe|ményeknek kell megfelelnie:
- Az ajánlat credcti példányát xinóľľal, lapodlatóan Üssze kYll fűztli, a usulurlt naLl,iv:Áva| az

ajánlat első vagy hátsó |apjźthoz ľögzíteni, a matricát Ie kell bélyegezni,vagy az ajánĺattevő
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bé|yegzö, illetőleg az a|itíräs legalább egy
része a matricĺínlegyen;
- Az ajéln|at oldalszámozása eggyel kezdődjörr és oldalanként növekedjen. Elegendo a
szoveget vagy számokat vagy képet tarta|rĄazó oldalakat sámozni, az üres olda|akat nem
kell, de lehet. A címlapot és hát|apot (ha vannak) nem kel|, de lehet szźlmozni' Az
aján|atkérö az ettól kismértékbeneltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a ĺA, lB oldalsáln)
is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyéľtelmĺien
azonosítható' Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást k,iegészítheti,ha ez az
ajánlatban való tájékozódása, illewe azaján|aIra való hivatkozása érdekében szĺikéges;
- Az ajánlatnak az e|e1én tartalomjegyzéket kell Íartalmaznia, me|y a|apján az ajánlatban
szerepItí dokumelrtumok oldalszám a|apján rnegtalálhatóak;

. Az ajánlatot két, _ az ajánlati felhívásban meghatiĺľozottszámú pé|dánybalr kell beadni,
az eĺedeti aján|aton meg kell jelölni, hogy az az eľedeti;
. Az ajánlatban iévő, mirrden dokumentumot
Qryilatkozatot) a végéĺalá kell ímia az adott
gazdá|kodó szeľvezetnél eľre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ylek, vagy szeméIyeknek
aki(k) eľre ajogosult szemé|y(ek)től íľásos felhatalmazást kaptak;

' Äz ajźn|at minden

olyan oldalát, amelyen _ az a1án|at beadása elótt * módosítást hajtottak
végre, az adott dokrrmentumot a|áíl.ó személynek vagy személyekrrek a módosítasriál is
kézjeggyel kell e|látni.

d)

Élvénytelenaz aján|al, ha az Aján|aĺtevő a jelen felhívásban |neghatáľozott kizáró okok

e)

Az ajánlatnak tartalrnaznia kell ajánlattevo a|ábbi iratait:

hatáIya alan áll.

.

az

ajźLn|atoÍ'aláíľó va|amennyi

círnmintájának másoIata.

személy érvéllyes aláírási cĺmpéldányának vagy

Đ

Az

B)

Amennyiben valalne|y igazolás vagy nyi|atkozat nem magyar nyelven keľü| benyú.itásra

f6.

Ajánlattételi felhĺvás megkii|désének és a w.wwjozsęfuaros'hu olda|on a megietenés

ajfuiIattevót

ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcso|atban felmerült tisszes ktiltség az

teľlreli.

magyaľ nyeIvĺĺfoľdĺtása is csatolandó.

időpontja:

2014.

augusztrrs

Budapest,20l4' augusáus
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2. számú melléIdet

Fe|olvasóIap
,,T4/| IKözterii|eti ártalomcsökkentő szo|gáltatások'' elnevezésű projekt lebonyolításĺĺhoz
szakmai feladatok el|átáĺa'' tárgyri, kiĺzheszerzéĺiértÉkhatárteĺ lrem érö beszsrułási oljĺíľásban

Ajánlattevő neve:
Aján lattevő székhe|ye:

Telefon
Telefax:
E-mail:
K[je|ö|t kapcsoIaťtar.tó:

Kijelö|t kapcsoIattaltó elérhetósége
(telefon, fax, e-mai l):

Az ajhl|atrevő

álta| kéľtellenszolgáltatás

óradíja (netto Fťóra + Afa = bruttó
Fťóm):

Az ajín|attevő által kéĺellenszo|gáltatás
teljes összege a szerzodés időtartamára
(nettó Ft + Afa = bĺuttó Ft):

IKeltezés]
[cégszerű aIáírás]

3. számú

melléklet

T\TYILATKOZAT
Köztcľülcti áľta|omcstikkcntő szolgáltatások'' clncvczésiĺpľojckt lebonyolĺtásához
''T4/1
sza|ĺrnĺi fe|sdĺtok ellĺítĺĺsa''tárgý, közbeszerzési értékhatárt el nenr éľ<i beszelzési eljóľósban

aján|attevő nyi|ätkoz'm' hogy ve|em/az á|ta|am képviselt

szeľvezetteVgazdasági társasággal szemben az alábbi kizáró okok nem áIlnak fenn:

a. végelszámoĺá.s alatt á|l, vagy vonatkozásában csőde|járá's elrenr]elésérŕj| szĺilń hírńsági végzést
közzétenek, ya1y az ellene indĺtott felszámolási eljárastjogerősen elrende|ték, vagy ha agazduági

szeľep|ő szeméIyes joga szerinti hasonló eljałás van folyamatban, vagy aki szemé|yes joga szerint
hasonló heĺyzetben valr;
b. tevékenységét felfliggesztette vagy akinektevékenységétfelfriggesztették;
c. gazdasági, illetoleg szakmai tevékenységévelkapcsolatbanjogeľos bíloságí ítélętben megál|apított
bűncselekméný köVetett el, amíg a btĺntetett eloé|ethez fĺiződő hátrányok alól nem mentesü[t; vagy
akinek tevékenységéta jogi szemé|lye| szelnben alkalmaáató bÜntetőjogi intézkedésekrő| szoló
2001. évi clv. törvény 5. $-a (2) bekezdés b)' vagy g) pontja alapján a bíľóságjogeľős ítéletében
kor|átoztą az e|tiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevö tevékenységét mas bíľóság hasonló okból és
nlódon jogerősell koľlátozta;

d. egy évné|l.egebben |ejárľ adó.' vámfizetési vagy tarsadalombiáosíĺási járulékfizetési
kôtelezettségének - a letelepedése szeľinti oľság vagy az Ąán|atkérő székhe|ye szerinti ország
jogszabályai a|apján - nem tett e|eget, kivéve, ha rnegfĺzetéséĺeha|asztást kapott;

e. a20l3. június 30-ighatályban volt,aBüntetoTörvénykcinyvróI szóló l978. évi IV. törvényszeľintí

biinszervezetbell ľészvétel- ideéĺtve a bűncse|ekmény bűnszeľvezetben történő elkövetését is -,
Vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hiitlen kezelés,hanyag keze|és, költségvetési
csalás, az euľópai kozósségek pénzügyi éľdekeinek niegsértése vagy pénzmosĺĺsbíincselekményt'
-_lfetvé ä-BÜlltER'-TffiIýł_ônyüŕőIśńIďf0T2.7JvTC. töívéĺtyXXvl[Terżěr'56en rrtegilatälozott_korrupciós bíĺncse|ekmények,bűllszeľvezetben ľészvétel ideérwe büncselekmény
bűnszervezetben töĺténő elkövetését is -' hiitlell keze|és, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy
pénznrosás bűncselekméný, illetve szemé|yes joga szerinti hasonló bíĺncselekménýkövetett el,
fe|téve, hogy a biincselekmény elkövetésę jogerós bírósági ítéletbelr llregá|lapítást nyert, amíg a
bĺinteten e|oéIethez fűzödo hátrányok a|ól nem lnentesiilt;
f, az adott eljárásban előíĺt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésesorán olyan hamis adatot
szolgá|tat, vagy hamis nyĺlatkoztot tesz, alnely a verseny tisztaságátveszé|yenei;
g' tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósu|:

-

ga) neln EU.' EGT- vagy oECD.tagállamban vagy olyan állatnban ľendelkezík adóillet<iséggel,
Inellyel Magyaľoľságnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van' vagy
gb) olyan szabályozott tőzsdén nenr jegyzett táľsaság, amelynek a pénzmosás és a tenoľizmus
finaIlszíľoása megelőzéséľól és megakadályozásáľól szóló f00.|' évi CxxxVI. törvény 3. $ r)
pontja szerinti tényIeges tulajdonosa neln lnegismerhető.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevo vagy

részvételľe jelentkezö az a gazdasági szerepló, amelyben
vagy közvetleni'jl több' mint 25%.os tulajdoni résszel vagy savazz:Í'i jogga| rende|kezik
o|yan jogi személy vagy jogi szelnélyiséggel nętn ľelrdelkezłĺgazdasági társaság, amelynek
közvetetten

tekintetében a g' pontban meghatározott feltéteIek fennálInak.
Amennyiben a több, mint 2SYo-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendeikezó gazdasági
tálsaság táľsulásként adózik, akkor az ilyen tá.rsulás tulajdonos tríĺsaságaiľa vonat]<ozóan kell a g. pont
ga) al porrtja szeľi nti feltételt megfelelően alkalmazni.

A d.

pont szerinti adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyĹi gazdasági szereplő tekíntetében
és a vámhatóság áltaI nyilvántaltott adóÍizetesĺ kötelezettséget ke}l érteni'

az á||ami adóhatóság

Az e. pont szerinti hasonló
ajálllĺtevő esetében

bĺĺncseleklnény alatt az Euľópai

Ullió más tagállarnában

lete|epedett

a) bíĺnszervezetben ľészvételbűncselekmény esetén a szervezett biittözés elleni küzdelemról szóló,
2008. október 24-i 2008l84|/IB tanácsí keÍethatározat 2. cikkében meghatáľozott bűnszervezetben
való ľészvételhez kapcso|ódó bűncselekméný,

Ď/ vesztegetés, vesżtegetés e|fogadása, hivatali vesztegetés' hivatali vesztegetés elfogadása,

vesztegetés bíľósági vagy hatósági e|járlásban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban
bĺltitŚě|ékményesetén äz l997. május 2ó-ĺ tanácsijogi aktus 3. ĺ;ikkébenmeghatáľozott konupcíót,
c/ költségvetési csalás bűncselekmény esetén az Eulopai Köz<lsségek pénzügyi élťekeinek véĺ|elméről
szóIó egyezmény 1. cikke szeľinti csalást,
d/ pénznosás bűncselekmény €setén a pénziigyi ľendszeÍek pénzmosás céljára való fe|használásának
megelőzéséről szóló, l99l. jrinius 10-i 9ll308/EGK tanácsi iľányelv l. cikkében meghatározott
pélrzmosást
ke|I érteni.

IKeltezés]
[cégszeľfĺaláíľás]
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1.

az alábbi fe.ltételek mellett.

Előzmények

A ,,Budapest.Józseńláros, Magđolna Negyed Program III.'' (a továbbiakban: MNPiII.) pľojekt
(azonosító szím: KMOP-S.I'1/B-l2.k-20l,2-0001) a vonatkozó Támogafułsi szeľződést és
annak mellék|eteit a Nemzeti Fejlesaési Ügynökség, mint trłmogató képvise|etében eljáró Pro

Regio Közép-Magyarorszźĺgi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonpľofit Közhasznú

1.z'

Kor|átolt Felelősségii Társaság, mint kijzremiikĺidő szervezet és a Budapest Föváros VIII'
keľtiletJózsefvárosionkormányzat,mintkedvezményezettközött20I3.január30-án
irtźlka|á.
A Képviselő-testület a 6512013' (II.fl') szám,ű hatźrozata 11. pon1ia alapján elfogadott a
,,Magdolna Neped Pľojekt [ll. megvalósításában résztvevő siervezetek égyüttműkôdési
rendszere'' a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hívatal
Ilumánszolgáltatási Ügyosztálý (a továbbiaklian: PM HUM) projektmegvalósításért felelös
szeľvezetnek (PMVSZ)jeliitte ki az a|ábbi projekt vonatkozásában:
,,T4 Táľsada|mi pľogramok'' pÍogľam keretén be|ül ,,T4ll Köileruleti ártalomcsökkentő
szolgáltatásoĺ"'

1.3. A

szolgáltatás megrendelése éĺdękébenMegbĺzó
Köaeĺületi áľtalońcsökkentő
szolgáltatások'' elnevezésĺi pľojekt lebonyolításához 'J4ll
szakmai fe|adatok e|Iátása'' targyú,
közbeszerzési értékhatráľtel nem éĺőbeszeľzési eljárást fo|ytatott le, mely eljrĺľásban a
legalacsonyabb összegíi ellenszolgáltatĺist taľtalmazó ajanlatot Megbizott tette. Erre tekintetteI

Megbízó Képviselő-testĺllete Váĺosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottsága a '......tf0l.4. (..'.)
sánlúhatározataszerintabeszerzésieljárásnyertese.aMeBbízott'
Fe|ek fentiekre tekintettel azalábbi szeľződést kötik

z.
'lI

A szerződés tárg-va
A Megbízó megbízza Megbízoľat az a je|en szerződéskötést megelóző beszerzési eljárrís
ajánlattételi felhĺvásában és annak mellékleteiben meghatiĺtozot9 T4ĺ1 KÓzterületi
ártalomcsökkento szolgáltatások'' projekt teljes lebonyo|ításäva|, nza7 Magdolna.negyedben
taľtózkodó kábitószerfriggok és veszélyeztetett csoportok tagiai számára nyújtott el|átásával,

melynek célja, hogy az intézményekke|kapcsolatot keresö és a látenciában maradó

szenvedélybetegek (egytittes teljes kerületi létsánát a szakértők kb. 2000-2500 fore becsÜlik.

amely a lakosság f.3%.a) ellátása asszertív utcai . ĺnęgkęrgsó

munkával,
eredményfelelősséggel. Nem terjed ki a célcsoport vonatkozásában az eľedményfelelósség- a
megbízáši szerzódésijelleg okán - az elérni kívánt

eredményre.

A szolgáltatás kĺilönösęn,

:

dę nęm kizárólagosan magában foglalja az alábbiakat:

Megbízott legalábl': két ľo, fetsófoků végzettségliszociális munkással biaosítja a szolgáltatást,
oly módon, hogy egyszerre a 2 fó szociális munkás hetente iisszesen 16 órában asszertív utcai

mégkeľeső munkát végez a Magdoĺna-neryedben. Megbízott vál|a|ja, hogy

a

heti
szoigíltatásnyújtása soĺán igazodik a cé|csoport elérhetoségéhez' Egy óra 60 percetjelent.
Megbízott a Magdolna negyedben felkeresi a nyíltszínidĺogszcénákalehetőséget nyůjtó
közterĺileteket, lakóépĺileteket, ingatlanokat és kapcsolatot terelnt a kábitószer-foryasztókkal
és aveszé|yeztetett csoportok tagjaival. A megkereső munka során áľtalomcsökkentéssel és a
keze|és, gondozas lehetóségeivel kapcsolatos információkat nyújt a tlienseknet valamínt
eryéni és/vagy csoportos esetvezetést' gondozźst végez. Tevékenysége során szoĺos szakmai
kapcsolatot taľt a kerületi egészségügyi- és szociális szolgáltatókkal (drogambulanciákkäl'
nappali-, közösségi- és vary alacsonyküszöbli ellátást nyújtó hélyi szerveżetekkel' stb.).

Megbízott a szolgá|tatás nyújtásáĺól Megbĺzó fe|é beszámolasi kötelezettséggel taĺozik,
melynek keretében havi szakmai beszámolót és azok alapján - az a|ábbi iitemezés szerint összefog|aló jelentést készít'meĺyekhez kapcsolódóan elkésziti az asszertív utcai megkereső
munka alapján felrajzolható keľületi ,,szenvedé|ybeteg-ellátási térképet''(az adatok foľrása a
keľiiIeti ellátoĺendszer adatszolgáltatása).
Az osszefog|aló jelentések és a ,,szenvedélybeteg-e||átási térkép''-ek e|készítésihatárideje
(elektronikus formátumban)
l . összefo glaló j el entés és szenvedélybeteg-ellátási Íérkép: 20 | 4. |2.3 1 .
2. összefoglaló jelentés és szenvedéIybeteg.ellátási térkép:201 5.05.l5.
:

Felek ĺôgzítik, hogy a fenti hatłridok kötbérteľhes batĺíľidőknekminosü]nek.
2.f
2.3

.
'

3.

Megbízott a megbíást elfogadja.
Felek rögzÍtik, hogy Megbízott feladatait a Megbizó külcin megbí.zasa a\apjtn a T4l1 projekt
szakmai koordinátoľ iranyításával látja el.

A teljesítés idtĺtartama

Felek a jelen szerződést a teljesítésig kötlk azzal, hogy Megbízott teljesĺtésének szigoľú (fix)
határideje 20l5. május 30. napja a 2'l. pontban foglalt résaeljesítésihatáridók frgyelembe vételével.
Megbízott az utolsó szam]a benyújtasĺĺľa20l5. május 30. napjáig jogosult

4,
4,|.

Felekjogai és kötelezettségei:
Megbízott a'szo|gáltatast az ilyen tevékenységet ellátó személyektől általában elvárható
gondossággal és kel]o körültekintéssel, a legiobb tudása szerint, a mindenkor hatályos
iľányadó

jogi és szakmai szabá|yoknak, elóírásoknak és iránymutatásoknak megfelelően,

a

Megbízó éľdekeinekelsődlegessége alapján kÜtclcs cllá(tli. Megbízott kijelenti, hogy a
szolgá|tatas nyujtásahoz szükséges humánerőforľással rendelkezik' így' a szükséges

4.2.
4.3

'

4.4.
4.5.
4'6'

szaké' ľtęle'm és végzettség biáosított a szerződés teljesítése soľán.

Megbízott a szo|gáItatást jelen szerzódésben foglalt feltételekĺek megfelelően, Megbízó

mindenkori utasításainak megfele|ően köteles nylijtani
A Megbízott a Megbizó utasításaitól csak akkor térhet e|, ha azt a Megbízó éĺdekefe|tétlenül
megkövete|i és annak elózetes értesítéséremár nincsen mőd; ez utóbbi esetben azonban a
Megbízót utólag, haladéktalanul értesíteni taĺtozik.
A szakszenítlen vagy célszenĺtlen utasĺtások esetén a Megbízott kłjteles a Megbízót értesíteni
erról. Amennyiben a Megbízó továbbra is ragaszkodik az utasításhoą ákkor a Megbízottat
nem terheli az utasításbó| eredő káréľt való fele|osség.
Megbĺzott kijelcnĹ.i, hogy lleĺrr fizct, illcĹvc szárttu| cl a szeĺzűdésteljesítésévelijsszefiiggésberl
olyan költségeket, melyek adóköteles jöveđelménekcsökkentésére a|ka|masak; továbbá a
szerződés teljesítésénekteljes idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbĺzó szÁmära
megismerhetóvé

teszi.

Megbízó jogosult bármikor a teljesítést ellenőrimi.

:

4.7.

Megbízó köteles a jelen megbíás\ szerzódés teljesítéséhezsziikséges mínden rendelkezésre

4.E.

Megbízott csak a jclcn szerzódéskötést mege|őzó beszet'z.jsi cljátásbau tctt ajánlatában

4.9'
4.10.

4.l

1'

á1ló infoľmációt, dokumentációt, vagy eryéb anyagot a Megbizott rendelkezésérebocsátani'

i

teljesítésbe.

''
meg|elölt közremiĺködot, szákembert vonhatja bp a
Felek álta| okozott károk tekintetébęn a káľtéľítési
felelősség az alábbiak szprint alakul;

.a

Felek';egmásnak okozott közvetett vagy közvetlen károk tekintetében a Polgłári
Törvénykönyvről szó|ó 2013. évi v. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint felelnek.
Ha a szerzódés teljesÍtésesorán bármikor olyan körÜlmény á|| e|cĺ, amely akadá|yozza, vagy
gátolja a Megbízott a határidóre történő, vag7 eryébkéĺtszeĺződésszenl teljesĺtésben, a
Megbízottnak haiadéktalanul írásbaĺ értesíteniekell a Megbízót a késedelem várható
idótartamaról és okáról, il|. a szerződésszeriĺ teljesĺtéstokozó egyéb okľól és annak váĺható
következményeiről' Az értesítéselmulasztásából eĺedő kárért felelősséggel taĺtozik.
Egyik fél sem követ el szerződésszegést ha kötelezettségei teljesítésétvis maior akadźiyozzz
meg, amely a szęrződés aláírásának időpontja utrín következett be'

4'|2' Fetek rögzítik, hory

Megbízott felelös

az álwla

nyujtott szolgáltatas minôségi

megfe|e|öségéért, szakszerűségééľtés teljes köľűségééŕ.Megbízott kötelezettséget válla| arra,
hogy a teljesítés során a leheto legnagyobb mértékűgondossággal jár el. Megbízott kijelenti'
hogy tudomása van arról, hogy EU-s ťoľrásból támogatott pĘekt megvalósitásában vesz részt:

4.l3.

,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negled Program III''' (azonosító sám: KMOP.S.I'1.lBI 2-k-2012-oo0l ).
Megbízott küIön dljazas né|kül köteles k<izremúködni a T4ll pĺojekt megvalósítási
időszakában zajló rendszeres éľtékelésben,az MNPIII'zárőbeszámolójának elkészítésében,
va|amint a híánypótlások teljesítésében mindaddig, amĺg a Megbízó álta| elkészítendő
zárójelentést a Pľo Regio Közép-Maryaľoľsági RegionáIis Fejlesztési és Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt felelősségú Táľsaság, mint közreműködő szervezct el nem
fogadja.

5. Megbízofti díj' ĺizefésifeltételek
5.1. A Felek megállapodnak, hogy Megbízottat a 2'l.

5.2'

pontban meghatározott szolgáltaĺłs
teljesĺtéséért
óránként '..... Ft+Afa, azaz ..'-..,'.. foľint*az adóÍizetési kötelezettség napjaĺ
érvé4ygłáfa 4é4ék9megbízłsi di| illoti meg (''Megbízási Díj'').
A Megbíási Díjat banki áÍutalás útján kell megťrzetni a
banknál vezetett
számri bankszĺm|ájtłĺaa havi összegzö lapok alapjĺin aláírt teJjesítésigazolások
szerinti bontások részösszegei alapján kiáĺlítottszámla kézhezvételétkövető 30 napon belül.
Fe|ek a megbízási dijat a tényleges teljesítésalapján havonta lételese'n elszámolják. A
Megbízási Díj tarÍa|mazzl a fe|adat ellátásával kapcso|atos valamennyi dijat és költséget, ide
ér|ve kiilönösęn az általa bevont szakéľtök, közremĺĺk<'dók' egyéb teljesítésisegédek díját is.
Megbízó nevében, a Projektmegvalósító Szervezet vezetője dr. Bojsza Kľisżtina, a PM HUMy

5.3'

Megbízott a kiállíton számla mellé köte|es mellékelnĺa tríľryhavi teÜesítésdátumait,

Megbízott

a tárgyhavi teljesÍtéstkövető |5 napon be|ül á|lítja ki' az etóĺe
meghatáľozott formátumú teljesítésigazolasokat. A ,teljesítésigazolások a számla
iigyosztá)yvezetője
elválaszthatat|an

részei.

''

:

lapot, valamint az összegzó |ap
mel|ékletekénta szolgáltatást igénybe vevők anonimitását biztosító forgalmi adatokat rögzító,
valamint az eseményeket rögzíto üľlapok másolatát, és szakmai besámolót, továbbá a 2'1.
pont szerinti határidőkben az összefoglalójelentést és a szenvedélybeteg-e||átási térképet'
teljesítésigazolás, a szłmla benylijtásának rendjét a Megbíző Képviselő-testületének
65/f013. (11'27 .) számt határozatźmak l l . pon$ábaĺ elfogadott, a ,'lr4agdo|na Negyed Pĺogram
III. pľojekt megvalósíĺásában részwevó szervezetek egyĺiťtmĺikodésirendszere'' szabáIyozza.a kiállított összegző lap és teljesítésigazolások alapján bavonta egy szám|a
Megbízott
benyújtásárajolosult a tlirgyhónapot kiiveto hónap 15. napjáig. Megbízott az uto|só számlát
20l 5' május 30. napjáig köteles benyújtani. Jr4egbízó előlegět nemťtzet'
Felek ľögzítik,.ho'!ý a je|en szeĺzodés az Uj Széchenyi Terv Közép-Magyaľországi operatív
Progľam (KMOP-5.l'llB-12) keretében megkötött
Magdolna Negyed
',Budapest-Józsefváros,
Program III.'' (Azonosító szám: KMOP.5.1.l/B-l2.k.20l2-0001) Támogatasi szerzódés
támogatási forrásábol valósul meg, utófinanszĺrozással.
Késedelmes fizetés esetén a Megbízó köteles a Ptk.6:155.$-ában foglalt késedelmi kamat

he|yszíneit az e|ért cé|csoport számát bemutató összegzó

5,4, A
5.5.
5.6'
5.7.

megfizetésére.

?

,1.,:t

::.:::r:1: :'
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.
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6.
ó'1.

]
A szeľződés mefszűnése, megsziintetése
Jelen szerzódés aütomatikusan megszünik a 3. pontban megjelölt határozott időtartam

6.2.

.indokolással
Tekintettel a szerzödés határozott időtartamara, jelen szerződést kizírólag
el|átott' a másik félhez ctnżett írasbeli nyilatkozattal lehet felmondani a másik féI sú|yos
sze;zödésszegése esetén. A felmondas a szerzöđést azonnali hatállyal megszilnteti.
Meghízó kiköti a sz.ęrz"idéstŕi| való ęlállás iogźtt ana az esetľe, ha a Megbízott e|len a
szeľződé.kotést követóen' felszfuIlrrliisi, vége|szánolási, hivatelbó| töľlési, i|Ietve eryéb, a

6.1'
6'4.
6.5.
7.
7 '1.

.

é|teltével.

megszüntetésre irányuló eljáľás indul.

Jelen szerzódés báľnrely okból tdrténő megszĺinćsckor a Mcgbízott kötclcs clszímolni.a
Megbízóval:
Jelen szerztidés

megsziinit amennyiben

a Támogatrĺsi Szerződés

Szerzödéstbiztosítómellékkötelezettségek

Amennyiben Megbízott neki fe|ĺóható módon az előzetes eryeztetések alapján meghataĺozott
2.l. pont szerintí teljesítési határidók tekintetében késedelembe esik, úry a .Megbízó
kötbéiigényt érvényesíthet.A késeđelmikdtbér méÍtékenaPonta 5.000 Ft'.de maximum a
teljes nettó megbízĺsi dij |\Vo-a.
Mégbíżotthibás teljesítésesetén alkalmanként a hibás teljesítésselérintett nettó megbíási díj
l%-ának megfeleló hibás teĺjesĺtésikötbér ľlcgfizctúsúrckijtclcs'
Megbízott a szerződés teljesítésénekmeghiúsulása esetén a teljes nettó megbízási díj 20%';
kötbéÍ megĺlzetéséľe
ĺának megfelelő méÍtékiĺ
Megbízott fe|e| a kötbéren feltil felmeriilt, neki felróható károkéĺ'
totbeľt a Megbízott a Megbízó 8 napos fizetési kötelezettséget tartalmazó írásbeli
fetszólítása alapján átutalássa| köteles megfizetni. Amennyiben a Megbízott a felśzólítas
kézhezvéĺe|étkövetó 3 napon belül érdemi - dokumentumokkal tényszerrĺenalátámasztott
kimentést nem tesz' akkor a kötbérigény elismertnek,m'iq.ő9ĺi|. Megbízott reszéról és

'2'
7 .3.
,7.4.
,7.5. e

7

b.ĺrmely okból megszűnik.

kötetes.

'

-

beszámítható.

8.
8'1.
8.2.

Kapcso|attartás
AjóIen szerzódéssel kapcsolatos kommunikáci6kizáró|ag íľásos formában (ajánlott levél, fax,

vagy e.mail) töľténik és az älábbiakban meghaLłrozott személyek által, illetőleg e személyek
ľészéretdĺténókézbesítésesetén tekinthető érvényesnek.
Felek megá|lapodnak abban, hogyjelen szerzódés teljesítésesorán kapcsolatlaĺtäsraaza|ábbi

szemé|yekjogosultak:

:

''

Megbízó részeről:
Név: dr' Bojsza Kĺisztina (PM HUM)
Telefon: +36 | 459f192
E-mail : bojszak@ozsefu aros.hu
Megbízó áltat kÜelött szakmai koordinátor
'Olaszy-. Csaba
Telefon:
E-mail: olaszy@gmail.com

Név: .

Megbízottĺészéról:
Név:
Telefon:

8.3'
8.4'
9.
9,1

.

Ľ-lnall:

Megbízo részeró| a te}jesítésigazolásáľa jogosult személy: dľ. Bojsza Krisztina (PM HUIrĄ
Felek vállalják, hogy folyamatosan fenrrtaĺtják fenti személyek elérhetőségétvagy azok
helyettesítésérőlhaladéktalanu1 gondoskodnak. A kapcsolattartók személyébenbek<ivetkezett
váliozást szerzódó Felek kötelesek 3 munkanapon belül a másik félnek lrásban bejelenteni.

Vegyes és záľó rende|kezések
Jelell szeĺződésre a magyar jog iraltyadó. A jelen szeĺződésbennem szabályozott kérdésekrea
Ptk., va|amint a támogatási szeĺződés reIidelkezései alkalmazandók.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9'6.
'l '
9.8'
9

,Ąmennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése érvénýe|en vagy érvénytelennéválik, ez
nem érinti a szerződés többi ĺende|kezésénekérvényességét'Ebben az esetben a Felek az
érvénýelen ľenđelkezéstolyan érvényes és végrehajtható rendelkezésse| helyettesítik,
amelynek gazđasági célja leginkább megfelel az érvénytelen ľendelkezés céIjának.
Felek megá|lapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens

jogszabáIyba ütközĺle, v^gr a beszeľzési eljáÍás k.'telező éĺvényudokumentumának
tarta|mával, vagy a támogatási szerződéssel e||entétes lenne, akkor jelen szeĺzödés fentieket
sértő rendelkezése helyébe - minden további jogcselekmény, így különösen a szorzodés
módosítása nélkül - a megséÍtefÍ krite|ezö érvényll jogsz'ahá|yi rendelkezés vary beszeľzési
dokumentumi, ilĺetve támogatási szerződési rendelkezés keľül. Fentieket kell megfeleloen
a.|kalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely ĺendelkezése a
szerződés része és azt sziivegszerűeĺ a sznrzodés nem tarta|mazła (az adott rende|kezés a
szerződés részétképezi).
Felek megállapodnak abban, hogy a verződés teljesítésének teljes időtartama alatt tu|ajdonosi
szeÍkezetét Megbízott a Me gbízó számáĺa megismerhetővé teszi.
Jelen szerződés megkötésére írásban kerül soľ és kizĺrólag írásban, mindkét fél á|tali aláfuással

módosít}ató'
Aje|en szerződés elválaszthatat}an Észétképezi a szerződéskötést megelózö beszerzési eljáľás
valamennyi dokumentuma fizikai csatolás hiányában is.
Felek a je|en szerződést, mint akaratukkal míndenben megegyozőt, jóváhagyólag írtéúĺa|á.
Jelen szerzódés aza|áirásäva|léphatá|yba'

le|en szeĺződés készült
elolvastak,

'..''..

éĺelmeaeŁés mint

oldalon,

ó

erymássa| egyezt5 pé|dányban, melyet szerzödő felek

akaratukka| mindenben megegyezót he|ybenhagyó|ag

Budapest, f014. ........ .....

Megbĺzott

Budapest Fóváros VIII. kerüIet
Józsefo árosi tnkormányzat
képvise.letében
dr. Kocsis Máté

polgarmester

Megbfuó

Fedezet:
Pénzü gyileg ellenj egyzem:

Páris Gyu|áné
pénzügyi ügyosztályvezető

Jogi szempontbó| eIlenjegyzem:
Danada-Rimán Edina

jęwző

nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyzó

... Dátum:

Budaoest.20l4'

írtak a|á.

2, szńmű mellék|et

Felolvaĺílep
Kiĺzteľĺiletiáľtalomcsökkentő szolgáltatások'' elnevezésű projekt |ebonyo|ításÁhoz
''T4l1
szakmai feladatok e|látása'' táľgyti, ltözbeszerzési éńékhatáĺtel nem érő beszerzési eljárásban

Ajáĺlattevő neve:

H0t 6s\Ei-dR r+tÉírĺvl p1

Ajanlattevőszékhetyel ÁĄ6

Telefon 06 *

Ą bv\fl?ěsT,

eä+snJ.eudl u.5.

fot I - 262-)55

Telefax:
E-mail:

Kijelölt kapcsolattartó:
KijelöIt kapcsolattartó elérhetőségo
(te|efon, fa:ĺ' e.mail):

Az

ajiánlattevő áltál kéÍtellenszolgáltatás

óradíja (nettó Ft/óra + Afa = bruüó Ft/
óľa):

ľ,{o?Gs

9IEP.@ |.|a?GfisTEtą. coH

ťdcsep lSĺVrc'p
a6. Lo'q- 2ô)-' ) 55

?.6}o ł- }2Ą

Az ajánlattevő áltď kéÍtellenszolgáltatás
teljes <isszege a szęrztidés ídótattalĺĺan b.Tq(.7
(nettó Ft + Afa = bľuttó Ft):

Keltezesl

I.}."J.ť-ä"' Łol t a"1ął^,J." fŚ

.

zo + &]6.

3'5a,r ĺł/dBn
6,{

\ = ą''l?ą>b\\

u^

TĄ

,'Ĺ^.".'.,.'.'...

,ĘĹ'ĺ:fulffiľ

[c€gszeBł'alallas]

3. szńmri melléklet

ITYTLATKOZAT

,,T4l1 K<izterületi árta|omcsłikkentő szo|gáltatósok'' elnevezésű projekÍ |ebonyotításához
szakmai fe|adatok e|Iátása'' tárg5Ą közbeszerzési éľtékhatrírtel nem éľő beszerzési eljárłsban

fĺ]es.ęK....tgĺv.dM....juo,"ouvő

nyĺlatkozom, hog3ĺ velem./az á|talam képviselt szervezetteU
kizĺró okok nem ńIlnak fenn:

gazdasĺigi társasággal szemben az alábbi

a. végelszamolás alatt Átl, vary vonaÍkozásában csődeljĺíníselrendeléséľőIszóló bíľósági végzést
kózzétettek, vaw az ellene indított felsámolási eljárast jogeľősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szerep|ô személyos joga szeľinti hasonló eljárrás van folyamatban, vagy aki szeméýes joga szerint
hasonló holyzetben van;
b. tevékenységét felfiiggesztette vagy akinek tevékenységét felfilggesztették;

c. gazdasági, illetóleg szakmai tevékenységévelkapcsolatbanjogerős bírósági ítéletbenmegállapított

ĺ

ąĐ
ĺ
I

I

i

,

blincse|ekméný követett el, amíg a bĺintetett előélethez fűzödő háĺányok alól nem mentesiilt; vagy
akinek tevékenységéta jogi személlye| szemben alkalmazható bĹtntetójogi intézkedésekől szóló
200l. évi CIV. törvény 5. $.a (2) bekezdés b), vary g) pontja alapján a bíróságjogerős ítéIetében
korlátozta' az eltiltĺłsideje aĺatt, vagy ha az ajanlattevő tevékenységétmás bíróság hasonló okból és
módon jogeľősen korlátozta;
degy évnélrégebben lejĺłrtadó., vámfizetési vary taľsađalombiztosíüási jriľulékfizetési
köt€lezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az aján|aÍkétó székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján - nem tett elegęt, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
e.a 2013' jrinius 30.ig hatályban volt, a Büntętő Törvénykönywől szóló 1978. évi Iv. tiirvény

szeľinti btinszervezetben részvéteĺ- ideértve a bűncse|ekmény brlnszeľvezetben

kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek penzii5li éľdekeinek megséŕésevag;l
pénzmosás brĺncselekményt illetve a Biintető Tőwénykönyvröl szóló 2012. évi C' ttirvény

í
i
I

i

i
I

l
i

@
I

ĺ
I
I

I

XXVII.

Fejezetében meghatlĺľozott komrpciós biĺncselekmények, bűnszervezetben részvéto| ideértve bünoselekmény blinszervezetben történó elk<ivetesét is -, hlitlen kezelés, hanyag kezelés,
kôltségvetési csalás vagy pénzĺnosĺísbůncse|ekménytillewe személyes joga szerinti hasonló
bťincselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény e|követése jogeĺős bírósági ítéletben
megallapítiist nyert amíg a büntetett előélethez frlzodő háfurínyok alól nem mentesü|t;
f. az adott eljánisban előíľt adatszolgáltatlłsi kotelezettség teljesÍtése soriĺn olyan hamis adatot
szolgáltat vagy hamis nyilatkozatot tesz. amely 'a veľseny tisztaságrít veszé|yezteti;
g. tekintetében a következó feltételek valamelyike megvalósul:

ga) nem EU-' EGT- vary oECD-tagállamban vagy olyan államban ľendęlkozik adóilletósegge|,
mellyel Ma5larorságnak kettős adózás elkerüléseröl szóló egyezményevan, vagy
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett tĺíĺsaság,ame|ynek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszĺrozása megelőzéséĺől és megakadályozÁsáró| szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. $ ľ/
pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhetĺi.

I

I
I

I
I

I

ł
I

i
ĺ

történő

elkövetését ís. -, vesztegetés, vesztegctés nemzetk<izi kapcsolatokban, hĺĺtlenkezelés, hanyag

l

Az

eljarasban nęm lehei ajánlattevö vagy ľészvételrejelenikezö az a gazÁĺĺ;źryiszereplő, amelyben
közvetetten vagy kĺlzvetleniil több, mint 257eos tulajdoni résszel vary szavazatl joggal rendelkezik
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rende|kező gazdasĺgi társaság, amelynek
tekintetébęn a g. pontban meghatározott feltételek fennállnak.
Amennyiben a több' mint 25Yo.os tulajdoni ľéssze|vagy szayazati hányaddal ĺendelkezó gazĄasági
tíľsaság társulásként adózĺk, akkor az ilyen tiírsulás tulajdonos ĺársasĘaira vonatkozóan kell a g. pont
ga) alpontja szerínti fęltętelt megfelelően alkalmazĺli,

A

d. pont szerinti adóftzetési kötelęzettség alatt a belft'ldi székhetyü gazdasági szereplő tekintetében
áItal nyilvántaÍtott adóÍizetési kötelezettséget ketl éľteni.

az állami adóhatóság és a vámhatóság

Az

e. pbnt szeľinti hason|ó bűncselekmény a\att az Euĺopai Unió más tagállarnában letelepedett

ajráhlattevö

esetében

: -rriri:y".
,1i..

a) bl|nsrnĺ,łezetben részvéte|bűncse|ekmény esetén a szeruezętt biinözés el|eni kiizdelemről szóló,
2008. október 24-i z|J08/841.lIB tqnácsi kcrcthatrírozat 2. cikkében me8hotórozott bűnszcrvezetben
va|ó részvételhez kapcsolódó bÍincselelcnéný,

ó,/ vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogađĺsą

vesztegetés bírósági vary hatósági e|játásban, vesztegetés elfogadása bíľósági vary hatósági eljánísban
bűncselekmény esetén az 1997. május 26-i tanácsijogi aktus 3. cikkében meghatározott komrpciót,
c/ költségvetési csalás biincselekmény esotén az Európai Ktizösségek pénzügyi érdekeinek védelméľöt
szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalríst,
d/ pénzmosás bűncselekmény esetén a pénzuryi ľendszerek pénanosás céljára való felhasmálásinak

megelőzeséről szóló' l99l. június l0-i 9ll308/EGK lanácsi irányelv

l'

kell éľteni.

---rf
'rf/k
:.,ľ.yZ....::?-\..
t

pénzmosást

IKeltezés]

bV"}.!-ł 30łą o-*."}^" ?5

cikkében meghatáľozott
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Az Utcai Megkeľeső szo|gá|tatiís keretében az eĺ|átottak köre
Az Utcai Meokereső ellátás szakmai tańalma. szolgá|tatásaĺ. a szolgáltatásnyliitás

módia. ľendszeresséoe
Az Utp'ai Megkeľescí E|ĺátás várható következményei, eredményessége és.

4.

éńékelése
5' Az Utcai Meqkereső ellátás ioénybevéte|ének módja
6. DeĘ.9gráfiai mutatók. szociá|ĺs je|lemzők
7. Más intézményekke|tłirténő együttműktidés. kapcso|attartás
8.. A szolgá|at és az igénybe vevők közötti kaPcsolattartás rnódié.
9. Az Utcai Megkereső ellátás körében e||átottak iogai és ktĺte|ezettségei:
10. Az Utcai MPgkęlesó ellátást végzők jogai é.Ĺkłitelezetts_égei:
11. A szolgálat szervezete. szakmai |étszáma. szakképzettség szeľinti meggsz|ása
Mellékletek

1.

Az UtcaÍ Megkereső ellátás célja, feladata

Az Utcai Megkereső szo|gá|tatás cé|ja a szenvedé|ybetegek és kÖzvet|en környezetĹlk
miné| szélesebb körének eléréseés elĺátása, a szerhaszná|atnak, va|amint járu|ékos

áńalmainak a csökkentése, a vá|tozás e|indítása és segĺtése,az éIetvite|be|i vá|tozás
ösztönzése.

1164 Budapest, Rózsa|evé|' u.5. l mozgasteľ@mozgaster.mm

l

htĘ://W1ŕJw.mozgaster.c'm

Az Utcai Megkeresó szolgáltatás |ényege az egészségügyi és szociá|is szo|gá|tatások
megĺsmertetése,használatuk ösztönzése, megkönnyĺtése a szenvedélybetegek,
addikto|lgiai prob|émávaI küzdő populációk számára.

Az Utcaĺ Megkereső szo|gáltatások sajátos módszerei' eszközei, e|járásai a|ka|masak
|ehetnek az igénybevevő -kóros szerhaszná|ata miatti- stl|yosabb testi-le|ki
károsodásainak, szociális és egyéb vesäesěgeinek megelőzésére. A segítö kapcsolat
motivációs tényezö lehet a hosszabb-rovidebb absáinencia-időszakok kialakulásához,

egyben alkalom nyĺ|hat az igénybevevó további gyógyító.segítő rendszerekhez,
juttatásához.

A fentiek alapján a szo|gáltatás cé|ja, hogy a kiiĺonfé|e árta|omcsökkentő

programpkkal,

szo|gá|tatásokkal:

o
r

elhárĺtani, cstkkenteni a kóros szerhaszná|attal együtt járó ártalmakat;
a szocĺális he|yzet ľosszabbodásának mege|ő,zései

a

a szenvedélybetegek vá|tozásának ösztönzése,

a

az egészségügyi áńalmak csökkentése, az egészségugyi sziiréshez, orvosi
e|

látás

a

h

felépülésük segítése;

oz v a|ő hozzáférés sze rvezése,

krízis-intervenció,

az

egészségÜgyi

vagy egyéb terápiás

keze|ésen,

szolgá|tatásban va|ó részvéte|ösztönzése

a

szenvedé|ybetegség okozta

pihenési |ehetőség,

a

é|efuite|te|

tisszefÜggésben kÜ|önösen

a

rövid

mosási, száĺĺtási, mosakodási |ehetőség, i||eNe a

folyadékhoz, é|elemhez jutás biztosĺtása

Az Utcaí Megkereső szolgáItatás keretében az ellátottak kiire
a nem akut veszé|yeztetó á|lapotú additĺv betegek,

l'|9A!'9rE.

ńrgPll'{lry

1t64 Budapest, Rózsalevé|. U.5. I mofgasteř.@moz9aster.com

akiknek

akik

a betegsége ambu|áns

l
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szake|látás mellett egyensúlyban tartható, és

éIetvite|ĺjkben valamínt szociá|is he|yzetük javításában ĺgénye|nek

segítséget;

a tüneteket mutató, de eddig addiktológĺai kezelés alatt nem

á|ló, íl|etve additív

prob|éma kia|akulása szempontjából veszé|yeztetett szemé|yek;

3. Az UtcaÍ Megkereső

eĺIátás szakmai tartaíma, szolgáItatásai,

szolg áItatásnyújtás mődj a, ľendszeressége

a

3.1. Megkereső és utcai munka, (sorstárs és kortárs segÍtők bevonásával)
3,2. t nÍo rmác iós, valami nt felvĺt ágosító szolgáItatások

Az alapvetö informácĺókhoz va|ó hozzáféréstminden érdeklódő számára

biztosítjuk,

szemé|yes tanácsadás vagy te|efonos tanácsadás keretében'
3.3. Teléfonos, informácÍós vonal fenntaĺtása

o|yan helyiségben tÖrténo hívásfogadás, aho| nyugodt korÜ|mények között, a hívóra
figyelve lehet beszélni' Az információnyújtás elsőd|eges mldszeľe a k|ĺensirányĺtás, az

igénybe vehető szolgá|tatások aján|ása.

A

krĺzisben lévók esetében fontos a

segĺtségnyújtás azonna|i megkezdése. Alape|v, hogy

az

álta|ános emberi,

le|ki

segítségnyújtástgyakorlati segítség egészĺtseki. A cél mindĺg az, hogy a krízisbe jutott
k|iens számára lehetővé tegye az önerőból

vall segítseg formájának és tartalmának a

fe|fedezését. A segĺtségnyújtónakkompetensek ke|l lennie abban, hogy meg tudja
állapĺtani a krízis formáját és intenzitását, továbbá veszélyeztető he|yzetben segĺtenĺe
]<e||

a krĺzisben levő mielőbbi megfe|e|ő intézményi el|átáshoz jutását'

ľiĺł'o.Megkereső munka
ii:.ijł.l!
i'llfii'1"
.,iiĄ'meglĺeresö

munka olyan segĺtő tevékenység, ame|ynek ń|1a azelĺátásiterületen é|ő'

ott éĺetvite|szeĺíjentartózkodó, vagy az el|átási terÜ|eten meghatározott céllal
"Ętőzködo'' - segítő intézménnyel kapcso|atot nem tartó droghaszná|ó
csoportokka|, közösségekkel történ<j kapcso|atfelvétel' A
célja a nehezebben e|érhetó csoportok el|átása, annak érdekében,
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szükségleteik, és meghatározhatóak

|egyenek

az e

azOkség|etekre adható segĺtőĺvá|aszok.

A megkeresó tevékenység mÓdja:
kozvetett

r

oktatásĺ intézményekben szóró|apok e|helyezése, kapcsolatépĺtésés
kapcso|attartás az erre kijelölt személlye|

o

az e||átásĺ terület

-

droghaszná|ók álta| gyakorta |átogatott intézményeinek _

Íelkeresése, szórólapok e|he|yezése

o

társintézményekkel va|ó kapcso|atfe|vétel

és kápcsotattartás, a

lehetséges

egyĺittmĹĺködésterü|eteinek meghatározása, |étrehozása

o

ĺnformáció e|juttatása a médiák segĺtségéve|(nyomtatott és elektronikus sajtó,
reklámok, hon|apok. chat)

o
r

kozvetlen

bizalmi kapcsolat kialakĺtása és fenntartása a célcsoportta| vagy a cé|csoport
egyes meghatároző tagjaiva|

. a

célcsoport szÜkségletei szerinti,

a

droghasználat ártaImait csÖkkentő

ĺnformációk megadása' eljuttatása az érintettekhez

. a

célcsoport eltátása

a

droghaszná|at ártalmait csökkentő

anyagokka|, egyéb ártalomcsökkentő

.

információs

eszkozökke| (pl. vitamin, óvszer)

a célcsoport tagjaĺnak informálása, tájékoztatása a pľob|émáikkal fog|a|kozó
egészségÜgyi, szociá|is intézményekszolgá|tatásaírl|, a szo|gá|tatások
e|érhetóségeirrÍ|, igénybevéte|éneklehetőségeirő|,

r
. r
A

szÜkség szeľĺnt az intézményi szolgáltatások e|érésénekelősegítése,

krĺzĺsĺntervencii,elsósegé|ynyújtás

közvet|en megkereső, tevékenység lehetséges szÍntereĺ:

|!lv.!'BJter

ń.qt,rttĺ..'
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a

az e||átasi terÜlet uĺcái, közteľületei

a

az e||átási tertjleten fe||elhető szórakozóhelyek

a

szotgá|tató központok

o

veszélyeztetettekegyéb szemé|yes környezete

(pé|dáu|: műve|ődési házak, bevásáľlókozpontok'
stb.)

3.5. Party setvÍce (pafti szeruiz):

.A partĺ szerviz olyan segĺtő tevékenység, amelynek cé|ja
a biztonságos szórakozás és a
biztonságos tánco|ás elősegítése az e|ektronĺkr.ls zenei partikon.
A pańi szerviz
szo|gá|tatásai a szermentes, a szereket kipróbátó, a|ka|mi

egyéneket

és csoportokat

droghaszná|atbó|

és rekreäciós haszná]ó

egyaránt célozzák, A szolgá|tatások elsősorban a

adódó ĺizikai és pszicho-szociá|is ártalmak csÖkkentésére
irányulnak.

A paĺti szeruiz tegfőbb szolgáttatásaii:

,

o biztonságos szórakozás szem|é|etmodjának átadása
o pihenéš|leheÍöség biztosítása
. a célcsoport szükség|etei szerintí, a droghasznáĺat

ártalmait csökkentő

információk megadása, e|juttatása az érintettekhez

. a

cé|csoport e||átása

a

droghasználat ártalmait csökkentó

anyagokka|, egyéb árta|omcsökkentó

eszkÖzökkel

óvszer, szőlőcukor, keksz)

(p|.: ásványvĺz, vitamĺn,

a cé|csoport tagjainak informá|ása, tájékoztatása a prob|émáikka|
egészségügyi,szociá|is intézmények szo|gá|tatásaíró|, a

elérhetóségeirő|, igénybevéte|éneklehetőségeiró|,
:,t
.

;ia

információs

fog|alkozó

szo|gáltatások

szÜkség szerint az intézményiszolgáltatások elérésének
e|ősegĺtése,
kr[zisintervencii, elsősegélynyújtás (ez utóbbihoz célszerű
akkreditá|t taníolyami
képesítésse|rendelkezni vagy a szolgá|aton be|Ü| 1 mentőorvossa| _
évenként
belsó képzéstszervezni)'
szęruiz szÍnterei: e|ektronikus zenei rendezvények, pańik

alternatĺv szab adidős

p

rog ramok

Á.gyrCÝgr.'
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'hasznáĺók bevonása a programokba (empowerment)' me|yek az
Alapĺtvány mindennapjaiban illefue projek szerűen je|en vannak.

1,

Az Utcai Megker*ő

órŕékelése

E[látás várhatő kiivetkezményei, eredményessége és

Azok a klĺensek akik Ętett popu|ációként vannak jelen a drogos szcénában a
szo|gá|tatás által megjelennek az e|látó rendszerben, á||andó kapcsoíatban |esznek a

szociá|is szakemberekkel, megfelelő információkhoz jutnak
|ehetoségeiró|

és a

az

e|látási terüĺet

későbbiek fo|yamán egy magasabb kÜszöbü e||átáshoz is

csatlakozhatnak.
Eľedményességnek tekĺntjÜk a kapcso|atban maradást azaz nyomon követést, valamint
a természetes támogató rendszerek megerősödését.

5.

Az Utcai Megkereső ellátás Ígénybevéteténekmódja

Az igénybevéteĺformája : önkéntes'
|ngyenes, térÍtésmentes:a segĺtségetkérók ingyen,
nólkü| vehetik igénybe a kĺjlönbözó

és mindenfé|e el|enszo|gáltatás

Utcai Megkereső szolgá|tatásokat

Életkorhoz, lakóheĺyhez nem kttött ezá|tal is bíáosĺtva, hogy rniné| szé|esebb ktrben
e|érhetó legyen' Az anonimĺtásbó| adódóan sem é|etkorĺ,sem |akóhelyi kor|átozás
nincs.

..

Nem absáinencĺa központú, de bizonyos szo|gáľtatások és módszerek természetes

:l.'. cé|ja (egyben eszköze) az absztinencia elérése'

'.'iii.'A szerhatás alatt lévő klienstő|, az á|lapota miatt szo|gáltatást nem |ehet megtagadni.

ára az á|lapotának megfeĺe|ő segĺtési módok kerüĺnek megaján|ásra' A segitői
celja a tÚ|élés biáosításán túl az absztinenciára való motivá|ás, magasabb
szo|gáltatások fe|é való kisérés.A k|iens fe|é nem elvárás az absztÍnencia.
;

a szo|gáltatás igénybevéte|éheze|égendő a segítséget kérőnek megadnia

' vagy megszó|ítási nevét, me|yre egy kódrendszert érdemes kia|akĺtani.

:lrttézményekke| va|ó
kapcsoIatfelvétel, ÜgyĺntézésaIkalmávalszÜkségessé vá]hat a

adatok megadása.

Az

a

kliens o|dhatja fe| írásban. A
adminisztrálása során bĺztosĺtanikell az anonimitást. és ennek ke|l
anonĺmitást

ri64 Budapest,

Rózsa|€vé|,

u. 5' I mofgaster@mozgaster.com

a|árende|ni minden dokumentációt.

igazodnia.

6,

ĺ http;//www.moz9aster.com

A dokumentációnak a Végfett tevéł(enységhezke||

Demográfial mutatók, szociátis Jeltemzők

Budapesti isko|avizsgálat 2005-ben az ESPAD kérdőĺv és módszertani
útmutatók
a|apján készÜĺtkutatás (Elekes' Paksi 2005b) a budapesti
9.10. évfolyamon17 tanuló

diákok drogfogyasztási szokásait vizsgá|ta. A vĺzsgálat eredményei
szerĺnt a fővárosi

Íiatalok 31,io/o-a próbált már életébenvalami|yen tiltott szert.
A kannabisz-származékok
é|etprevalencia értéke2g,3yo, az ecstasyé 9,3%, amfetamĺnoké
6,9%, inha|ánsok

esetében 5,1o/o,

LsDé 4g/o,

patroďluÍi értékepedig 4,8o/o. A többi szer
é|etpreva|enciĄa 4% a|atti' Elteľjedt az orvosi recept né|küli
nyugtató fogyasztása
(12,9vo), va|amint az alkoho| és gyógyszer együttes
fogyasáása (7o/o).Ati|tott drogok

éves preva|encia éĺtéke22,60/o, havi preva|encíája pedig

12,go/o. Azaz, a va|aha
va|ami|yen tiltott drogot kĺpróbálók koze|75o/o-a az e|í3zi5
évben is, 4O%-a pedig az
e|mÚlt hónapban is fogyasáott valami|yen ti|tott szen.

.'.

A rendőrségi

nyi|vántartás és a keze|ésben részesÜlt betegforgalom a|apján

a?5-34

'. évesek ktrében valamelyest e|teľjedtebb a prob|émás drogfogyasztás, mint a fiata|abb
a kÜĺönbség azonban nem je|entős. Kü|ön végeztek számításokat
|i..1'...fiorcsoportban,
az
..|ntravénás drogÍogyasálkra' Az egészségijgyi adatbázisban
627 főné|, azaza keze|tek
i.;1..
i.:

:;...

.42,7o/o-ná|,

a

rendőľség esetében 88 szemé|ynél, a nyi|vántartottak

iioglsztĺáltak intravénás haszná|atot. A közös

intravénás drogfogyasáók számát

6,3%-ná|.

ha|mazba í4 fő kerÜ|t. ĺgy Magyarországon

394í fóre

becsüljĺ]k, 2069-5813 kĺjzöttĺ

interval|ummal. A kapott adatok aĺapján va|ószínűsíthető'
hogy a problémás

túlnyomó része férfi, átlagéletkoruk 25 év körÜ|i, a 35 év fe|ettĺek
aránya

Többségük heroint, amfetamint vagy ecstasý fogyaszt.
KözÖttük a
!.1.-togyasztok aránya va|ószĺnűleg a|acsonyabb, az amfetamin-fogyasztóké pedig
bb' mint a kezeltek körében tapasztalható' Lakóhe|y szerint viszonylag

a nagyvárosok és a kisebb te|epülések között. Az
popu|áció
a
korüÍbelÜl 15-2o%-át jellemzi. Budapesti adatok
kezelési adatok fe|haszná|ásával muĺtip|ikátor módszerrel végzett
kutatás
osz|anak meg

haszná|at

4000 főre becsii|te a budapesti ismert és
Ętett opĺát-ĺogyasäók te|jes

Rózsa|evé|. u'
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.!ĺ$..p;!ĺzoos.ben készült becslés ugyanezen módszerrel. A regisztráÍt opiáĹfogyasztók
n, kva|itatív kutatás során kapott kezelésbe kerÜlés arányán
..'..ľ..'!ffo.

alapu|ó

;ri..ám!!ások 2669 főre teszik a rejtett és ismert opiát-fogyasáók
,';
lir,:,,'r..' ,

te|jes számát.

.:.A..'|.Ýa|itatív kutatásban (Márványkövi. 2006) résávevó 62 prob|émás szerfogyasztó
.ĺáJä|.becsléseszerint a te|jes popu|áció

31,8%.a volt kezelésben a kérdezett évben.

leńert és Ętett budapesti opĺát-fogyasztó popu|áció nagyságára vonatkozóan.A
tżámĺtások szerĺnt a budapesti problémás opiát-fogyasztók becsÜtt száma
1872,tó,
1201-2543 közötti

intervallumban' 1544 éves populációra vonatkozóan a
rejtett
népesség száma 1249 fő, te|jes száma pedig 1869 fő, í199
és 2539 fő közttti

konfidencia interva||ummal.

A

két év eredményeiben mutatkozó jelentĺis kÜ|önbség

valószĺnű|eg a második év pontosabb a|apadatainak tudható
be. Tehát feltételezzÜk,
hogy Budapesten a prob|émás opiátfogyasäó popu|áció nagysága
2ooo-25oo fĺĺkörü|
mozog.
Szocio-demográfiai jelIemzők

2002-2003-ban jelentős arányeltolódás jelentkezett

az

egészségÜgyi szake||átási

intézményekben keze|t kábítószer-fogyasztTk nemek szerinti
megosz|ásában: a férfiak
aránya az addigi át|agos 2:1-hez képest 3:2-re módosult. azaz
a nök ľészesedése
növekedett.

Az elmúlt két évben azonban ismét 2:1-re

á|lt vissza a férľilnő arány. A
Nemzeti Csa|ác.'.és Szociá|po|itikai |ntézeĺ2005-ös fe|mérése4o
szerint (Gyuris 2005),

me|yet szenv9.flé|y'p9.tegeket
'i::;ri".frl',"

.lntézményekben,.

'l

elĺátl szociá|is

ffikosĺtott szociális
|li.í!m.en"ti

intézményeknek kikÜldött kérdőíweI

intézményben folyik szenvedé|ybetegek

elhe|yezést, ápo|ást

|J{taciós intézményekben'
[äi'ĺtt elenyésző.
1|'e,.ł..9tthona;

'

és gondozást

Az ápolást és gondozást

Az átmeneti elhelyezést nyÚjtó

a kábĺtószer-fogyasáók

a nappaliel|átó
$9t'pi|itaciós

nyújtó

a

ránya

intézményekben pedĺg 25%'

11đ4Budapest Rozsałevé|. u.
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Az Utcai Megkereső elÍátás során együttműködő intézmények:

1'

Nyírő Gyu|a Kóľház

a.

Pszichiátriaiosztály

b. AddiKo|ógiaiosfá|y

c.
2.

Drogambulancia

Rehabilitációs és Drogterápiás Intézetek

a.
b.
c.

Ráckeresáúri Drogterápiás Rehabilitációs otthon,
Leo Amici 2002 Addikto|ógiaiA|apítvány
Kovácsszénája Mérfö|dkő Rehabilitációs otthon

3.

Józsefuárosi tnkormányzat Po|gármesterĺ Hivatal Szociális Iroda

4.

Rév Szenvedélybeteg.segĺtő Szolgá|at

5.
6.

Családsegĺtő és Gyermekjóléti Szolgá|atok

7.

Háziorvosok, védőnők

8.

Munkaügyi Központ Kirende|tségei, Álláskeľesők K|ubja,

9'

Pártfogó Fe|ügye|ői Szolgá|at, rendőrség, BV lntézet

Hajléktalan Szá||ó

10. Neve|ési Tanácsadó
..8,.

A

szolgáIat és az igénybe vevők köziitti kapcsolattartás módja

.A szolgáltatás során a szolgálat munkatársai otthonukban, |akó-,

i||. tartózkodási

.he|ytjktin szemé|yesen keresik fe| az ellátottakat, |ehetőség szerint te|efonon is tartják a

A szo|gálat az e||átottak számáĺa személyesen, telefonon és |evé|ben is
Az elérhetóségről a szo|gá|at fo|yamatosan tĺájékoáatást ad.

Utcai Megkereső elĺátás kiirében ellátottak iogai és kötelezeĺtségeĺ.'

ellátott jogosu|t

a

számára egyéniesÍtett formában megadott te|jes

kÖrű

joga van tájékoztatást kérni és kapni a szo|gá|at á|tal nyújtott szolgá|tatások
jellemzóirö|,

azok elérhetőségérő| és az igénybevéte| rendjérö|, va|amint az

e|látottakat megillető jogokról és azok érvényesĺtésérő|'

o

továbbá jogosu|t az
megadott titkos kód

anonimitáśiäĺlfiffi

alapján'

i

j..|.i;:i:.liii.i

iir.
Az e|látott alapvetó joga emberi méltóságának tiszte|etben taľtáea'
i' Az e|látott jogosu|t az elÍátással kapcso|atban a szotgá|tätónál,
.I

az

e||átottjogi

képviselóné|, ĺl|etve a szolgá|at székhe|ye szerint i|letékes városi jegyzőné| panaszt
tennĺ.

Az

a

szo|gáltatás ĺgénybevételekor köteles tiszte|etben tartani a vonatkozó
jogszabályokat és a szolgáltató működési rendjét.
ellátott

Az el|átott - amennyiben ezt egészségi, pszichés ál|apota |ehetővé teszi - köte|es az
eIlátásában közreműködőkke| képességeiés ismeretei szerint egyÜttműködni,
tájékoztatni oket mindarľó|, ame|y a szemé|yes esetkezeléséhezszÜkséges.
10.

Az Utcai Megkereső ellátást végzők jogai és kl5tetezettségei:

A

közösségi szolgáĺat munkatársának joga, hogy

a

szakmai|ag e|fogadott

pszichoszociá|is intervenciós módszerek közül - a hatályos jogszabá|yi keretek kozĺltt
szabadon vá|assza meg az adott esetben alka|mazandó beavatkozásiformát:
Joga van megtagadni az ellátást,

o

r
o

ha az igénylő pľob|émája nem a szolgálat kompetenciájába tartozik vagy az
á|ta|a kért szo|gá|tatás jogszabályba vagy szakmai szabályba ĺjtközĺk,

az ellátotthoz fűződó személyes kapcso|ata miatt,

ha saját egészségÜgyiá||apota vagy egyéb gát|l körÜ|mény kĺivetkeztében az
g||átásra Íizikailag aIkaImatlan,

!?oáĺ''ĺu't'ffi"negyÜttműködésiköte|ezettségétsú|yosanmegsérti'

lÍ'éstestiépségéta gondozott ellátása veszé|yeáeti.
.l?r!9nd*ott

ellátását csak akkor tagadhatja meg, ha

riPgzichés á||apotát károsan nem befo|yásolja, és

fej|ődésével

.

szerínt végezni,

ľnéltóságát, jogait
és

aktuális á|lapotát,
életkorát.

szakmaĺ tétszám

a, szakképzettség
szeri ntĺm egoszlása

fenntartója:
A|apÍfuány

székhely: 1í64 Budapest,

Az UtctiMegkereső

e|.

Rozsatevé|. u. 5'
szakmaĺ és pénzügyi

el| átás

A szo|gá|at je|tege:
tnálló szolgá|tatás
Az Utcaĺ Megkereső
El| átás

irányltását a fenntartó
Alapĺfuány látja

szakmai személyzete:

O.."*rn
szervezetife|épĺtés

és mĺÍkodésirendje

szerint gazdálkodĺk
a humán erŐforrásokkal.

tllellékIetek

r
o

1993. évi ll|. tÖrvén
ya szocĺá|is

tÖrvény)

112000. (|. 7.)
SzCsM rende|et
intézményekszakmaĺ
fe|adatairól

12

ĘazgatásrólésszociálísetláÍásokrol(Szociálĺs

a szemé|
nyújtó szociális
é.'űk;d-é:;; ff:H[i.st

!'.!tii.ľ:.lY.

ńtgľrt'gr|'

.tlÉą'gudapest Rózsa|evé|, u, 5. mozga*eí@moz9aster.com
I
I http://www.mozgaster'com

t

ĺ88/1999. (Xll. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyÚjtó szociális

......

intézmény és a fa|ugondnoki szo|gá|at működési engedélyezésérő|,továbbá a

...

szociälis vál|alkozás engedélyezésérö|

..-'

.

:

;Budapest, 2014. augusztus 24.

Fenntartó A|apítvány kuratlriumának elnöke

'Ę*ffi*$,.',1';11..

,IJ

łlÁÍnÁsrcÍnĺľÉI,oÁľy
AlulíĺottpÁcsrn

rsľvÁľ łr,.łľÁn@udapest, 197l. június l7', anyja neve: Schandl
Katďin Mária), 1l52 Budapest, Szilaspark 2.3/304. szám alatti lakos, mint aMoZGÁSTÉR
Kiemelten KłizhasznúAlapítvány (székhelye: 1164 Budapest, Rózsalevél utca 5')
kuratóriumának elnöke, az Alapítványt alĺJĺéntkęviselem, hogy az Atapíwrĺny előíľt,
előnyomott vagy nyomtatott neve alá vagy ftilé a nevemet iinállĺían bankszám|a Íe|ett az
elnökség va|ame|y tagiáva| egYiittesen - az alábbiak szerint írom:

dr' Holly Zsuzsanna Közjegyzői lrodája

1043 Budapest, Munkásotthon utca 8IC. 1l3'
Telefonszám: 06 1 3.1040.19
e-mail: holly@mokĺchu

I 102|

/

w2200/201 4. tigyszám

tanúsítom PÁcsER IsTv/łN ALADÁR ma8yar állampolgár
(Budapest, 1971. június |7,, anýa nevę: Schaĺrdl Katalín Mária), 1152 Budapest, Szilas paĺk
3ĺ304. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a felmutatott ó600785A számú
személyazonosító igazolványával, lakcíméta 347590HL számu lakcímet igazoló hatósági
igazolványával ígazo|ta" ęzeľ' az ,Áláírási Címpéldáný' megnevezésii okiraton sz.ľeplő
aláírásának valódiságát.
Az aláíľási címpéldány önmagában a képviseleti jog igazolasára nem alkalmas.
Az ügyfél tudomasul vette a közjegpőhelyettes tájékoztatását akőzjegyzőkől szóló 1991.
évi XLI. töľvény 122. $ (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakôl, vagyis a sze.mélyazonosság online ellenőľzésere vonatkozó rendelkezésekről. --------.-..---

Alulírott közjegyzőhelyettes

f.

----

Budapest, 2014. (ketnezeľ.tizennegyedik) évi augusztus hó 28. (huszoonyolcadik) napjĺán.----

Heti időbeosztás tervefett ĺdópontiai hlnaook szerinti bontásban
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Referencia ĺgazolás

AluiÍott Nägy zstlt Istváĺl, az Easy Leĺrning.Eungary Kft. (l I 14 Budapest, VillńDyi út 8'
adó számĺ L03 6? 326 -2 43) kfu viselój e igazolom,
hogy á Moł!ástéľÁlapĺtÝfuy (Székhęlyl 1164 Brrdapos! Rózsa|evét rr. 5.; aĺĺĺ5szám:
1 8 1 9 47 08 -2- 42;' képviselöj e : PécsgÍ IstVáĺ)'
megbízásunkból a

e

pályázati projeĘiének keretében, illegálls

legá|is szerek "Tá'ľíoP.3,L+Iat20|z4228Đ
okozta koclĺázat fe.tisneľ&étłÍsđtíedesi
fiiggősée męelőzćsét céhó

pľogľamot vdlósított meg.

A fęladat

e]látására 2014. április 1.-én kötött.sferzödést az Alapĺwány' teljesitette, a feladatok
teijes körü elvégzéséértjáľó aíJazás Epghalfldts a nęťtó 1 000 000 Ft összegęt, A
Mozgáster Alapítvány feladatąit szerztdés szpÍint végeztą a .kapcsotóđó đokumentációt
(tematika, beszámoló, fénykfuek

és jelenléti

ívek} hatśrĺdőbe1 ÉtađÍa.

Jelen igazolást a Mozgástér Alapítvány kéréséreadlam ki.

Budapesq 2014. augusztus 2ô.

ĺ/ry

Easy Learnĺng Iĺungaľy Kft.
Nagy Zsoit István
Ügyvezetó IEazEató

onéletrajz
Személyi adatok:

Néy:
Szü|etés:
Lakcĺm: l l52
T e|eÍon:

0

6

Hoľváth Edina
Mískolc, 1970. áprĺlis 29.
Budapes1, Szilas park 2.

-20-9262-7 55

Email:

horvath.edina@t-on Iine.hu

.

Munkák:

2005-töl HG.60 KFT outsourchĺngos HR vezető több termelö

vá|lala1nl,

zöldmezós beruháziísokná[, tanácsadó, ĺréner,coching foladałok

o

20044łjl oľmesteľ Vagyonvéde|imi Kft. HR vezető

a

l995-től Hardin Kft' szeľvezetfejIesztési

és HR

tanácsadó, HR vezető

(számos HR projectben vettem részt, lásd a meItékelt ľeferencia Iistát)

Egyéb munkÁk:

ELTE TFK:

a

l

a

l993 Budapesti Műszaki Egyetemen a Paksi ,Ątomeľômű humán

995

a képzési hatékonyság szervezeti paraméterei

biztonságtechnikai progĺam képzésiľendszerének kiaIakĺtása
TanuImányok:

Felsőíokú kéozés:

ł

|992-97 EL"IE BTK Pszichológia szak: Pálya- és szeĺyezętĺ
tanácsadás, Munkalélektan alkalmazasa a piacgazdaságban szakirány

Egyéb képzések:

r
.
o

2000-től Playback kéPzés,téma: spontaneitás és kreativitás

l995.töllntegratívpszichoterapeuta képzés
l992.től Pszichodramatista módszerspecifikus

képzés

Pszíchodľamatists asszisztens, Pszichodrametista vezetł5

tsztöndíjak:

r
o

l995 IV. Eurrpai Pszíchológus Konferencĺa, Athén
|992-1996 közt'tt 4 alkalomma| Tudományos Ösztöndíj

Etvéb ismeretek:
Szám ĺtógépismeret:

Windows XP, Microsoft Ofüce XP 2000, Photoshop, Lotus Notes
QuarkXPress, Corel-DRAW, lnternet

Ńý.l"iuoe.'

angol táľsa|gási szint. középfok

Jogosĺtvány:

l

987.tol B kategóriás jogosítvĺĺny

lz

i

ĺ: i
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- OKTEYEL

Ezt az okĺevelel

%,-,,a .éł,;,,o
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Szeľr,lĚtyes

ĺoelox:

Név:

Hoľváth Fruzsina

Cĺm

1068 Budapesĺ' Kirá|y utca 82'

Telefon

06-30-339-8223

E.mall

hMruzsina@omail.com

A|lampo|gárság

magyar

SzĹiIetésiidő:

I

986.09.20.

SZAKMAI TAPASZTALAT
ldötarlam:

FogIa|kozás

2009
/

beosztás

FeIadatkorök/ tevékenységek

iskolai' utca| és lfjtisági szoc|ális munkás, csa|ádgondozó
isko|ai szociá|is munka, prevenciós tevékenység, program. és

rendezvényszervezés, tanu|ásseg ĺtés,csa|ádgondozás, gyeľmekvédeImi
ĺntézkďések megtéte|e, gyermek. és kamaszcsoportok veze|ése
2010

-

tereptanári és koordinációs íetadatok, megelÖzó-Íe|vi|ágositô szo|gá|tatás
(eItere|és)

-

2011 - éjszakai sportk|ub Vezetése, koordĺnátor munkakor betöltése
pá|yázatkeze|és, önkéntes-há|ózat miiködieiése, a Kábĺtószeľügyi Egyeztető
Fórum tagja
A munká|tató neve és cime:

ERłsZ- Hetedhét GyeľmekillétĺKozpont
1076 Budapest' Alpár utca 4.

TANULMÁNYoK
1997

-

2005

Vorösmarĺy Mihiily KÍsérleti ýolcosztäýos GimnázÍun, Szentgotthárd

érefŕsfui
2005

-

2009

ELTE

-

Bárczl GuszÍáv Gyógypedagógiai

-

Főiskolal Kar - diplona

Pszichopedaglgia szakos terapeuta, TiĺIopedagógia szakos taná
2010

-

ELTE

-

Átlan. ás Jogtudonányi Kar_folyamatban

lgazságügyi igazgatäsi szak (levelezö nunkaĺendű képzés)
KoMPETENc|ÁK

Egyéb

nye|vismeret

Német,,C'' típusúnyelw|zsga (Goehe |nstitut, 2005)

Számítógép-ĺe|haszná|li készségekés kompetenciák
EGDL bizonyĺfuány,2005

Jármĺivezetôiengedé|y BkategóriásjogosÍtvány
szAKMA|

GYAKoRLAToK

Nyiró Gyu|a Kórház, Drogambu|ancia és Prevenciós Központ

ER!SZ - Hetedhét Gyermekjlléti Központ
Mediació és resztoratlV ĺgazságszo|gá|tatás a büntetés-végrehajtásban c.
kutatás a Crimina| Justice 2008 speciális program keretében

SzelłÉlvrsKÉszsÉoexÉs KoMPETEl.ĺc|ÁK:
jó koľnmunikáciÖs és szeĺvező készség. team-munkában szeŻett tapasztaĺat'

öná|ló munkavégzés, projekttapasztalat, kreativitás, magas íokú
a|kaĺmazkodl készségés együitműködés, tanu|ékonysag
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Teljesítésigzrn|ás
(megbízźtsi szerző dé s)
A megbízĺĺsiszeľződés azonosító számaldátumaz

2014. augusztus 28.

dtintés(ek) (Kt' bizottsági) száma: 18912013. (v.22.) Kt. hat.

Az

ekégzett feladat tételes felsorolása a teljesítésĺhely és időszak megieliiléssel hivatkozva a

szeľződésben fog|altakľa:

Mach József az MNPII városľehabilitĺĺciĺóspľogram ľészeként2014. szeptembeľ 0íén10.00 és
14.00 óm ktizŕitti időbeu a ,,T1l1 Tálsadalnri akció nregszervezése Qomtalanítás, pal.kok
takaľítása)'', elneYezésű pľogľamelem megvalósítĺńsához kapcsolódó szakmai vezetői feladatokat
|áúta e|. Ennek ľészleteit a munkanap|ő tarta|maz'z'a.

A feladatellátĺĺsról való

meegvőződés módiaĺ: munkanapló' fényképfelvételek'jelenléti ív' eryéb

dokumentumok

A teljesítéste|őkészítő' neve' a|áirása, dátum: Mach Jőzsef

A fentĺek alapján Mach Józseffel kötiitt

megbízrĺsĺ(béľjellegű) szeľződésben foglaltakat 2014.

szeptember 05.ľe vonatkozóan, va|amint
összegszerűségét 20.000,-

Ft

a

kiadás teljesítését' kĺÍizetes jogosságát'

az,az húszezeľ foľintban

Mellékletek:
munkanap|ó
16 db fényképfelvétel
jelenléÚi ív másolatban
11 db iinkéntes sz,eľződés
Budapest, 2014. szsptember 05.

2014. szeptembeľ 05.

ĺgazolom.

^

Teljesítés ĺgazolás
(megbízási szerződés)
A megbízĺsĺszeľződés azonosító számaldátumaz

2014, augusztus 28.

dtintés(ek) (Kt' bizfttsági) szíma: t89l20|3. (v.22.,) Kt. hat.

Az

e|végzett feladat tételes felsorolása

a teljesítési hely és időszak megietiĺlésse| hivatkozva a

szeľződésben foglaltakľa:

Samĺ József az MIľPIII városľehabilitĺĺciós pľogľam ľészeként2014. szeptembeľ 05.én 10.00 és
14.00 óľa kiiztittĺ időben a ,,T|/| Táńadalmĺ akció megszervezése (omtalanítás, paľkok
takaľítása)'', elneYezésíĺpľogľamelem megvalósítĺĺsáhozkapcsolódó szakmai vezetői feladatokat
látta el. Ennek ľészleteit a munkanap|ő tarta|mazza.

A feladatellátĺĺsľól valĺó meegvőzídés módiai: munkanapló, fényképfetvéte|etjelenléti ív, egyéb
dokumentumolä

A te|jesítéste|őkészítő'neve' aláírása, dátum: Mach Jőzsef

A

2014. szeptember 05.

fentiek alapján Sami Jĺózseffel kötřitt megbízási (béľje|legű)szeződésben foglaltakat 2014.

szeptembeľ 05-ľe vonatkozĺían, valamint

a

kiadás teljesítését,a kifizetés jogosságát,

fisszegszeľĺiségét20.000 ,- Bt, azaz hűszezer foľĺntbanigazolom.

Mel|ékletek:

munkanapló
16 db fényképfelvétel
jelenléti ív másolatban
11 db önkéntes szeľződés

Budapest, 2014. szsptember 05.

Teljesítésigamlás
(megbízási szerződés)
A mębízĺsiszerződés azonosítĺó szńmďdĺítume: 2014. augusztus 2E.
döntćs(ek) (Kt' bizottságĺ) száma: t89noĺfi..{v.22.) Kt. hat.

Az e|véElłtt fe|adat

tételes fclsoľo|ása a teli€sítésĺ hely ćo időszak negjelöléssel hĺvatkozĺ'aa

szenődés ben foglaltakľa

:

Rontó Ándnĺs az MItľPItr váľosręhabilitácĺĺísprogrem ľćszeként2014. október 10.én 1330 és
18.fi| óľa közőtti ĺdőben a ,łI|l| Tilrsadĺlmi akció megszeruezbe (omta|anítás, parkok
takĺľításe)'''elnevuésű pmgramelem megvďósĺtĺĺsĺíhozkapcsolródó szekmď vezetői feladatokat
|átta e|. Ennek résdeteĺta mun|ĺĺnap|ó taľtalmq'za.

A felgdatellń.ásńl való megwőzídás mffiai: munkrnep|ó' fényképfelvéÚe|et jelen|éti ĺv' eryéb
đokumentumolĺ.

A teljesítćst előkészÍtő' neve, a|áínĺsa,dátum;

W

Budapest. 2014. október 10.

A fentiek a|apián Rontó AndnĹssď kůitött mębírási (bérje[eeĺi)szerzÁilésben fog|a|talot2014.
október l0.rc vonatkoaĹen, valamint a kiadás te|jesítését'a kitrzetés jogoaságńt'
összęszerĺisĘét 20.ffi0,. Ft, azez hrűszezeľ forintban igazo|om.

Budapest 2014. október l0.

Teljesítést i

ffi,%

Teljesítés igarn|ás
(megbízÁsi szeľződés)
A megbízísi szeľzódés amnosító számďđátumal20|4. augusaus 28.
döntés(ek)

(Kt

bizotbági) száma: 189/2013. (v.22.) Kt. heü

Az e|végntt fe|adat tételes fe|sorolása a teliesítesi he|y

és időszak megie|ö!éssel hÍvatkozva a

szeződésben fog|ďtakľa:
Kemény Gábor az MI\ľPItr váľosľthabilitĺĺcĺósprúgram részeként 2014. októbeľ 1|}-én 1330 á9
18.00 óľa közötti időben a
Tńrcada|mi akcĺó męszeruelśse Qomtalanítĺńs' paľkok
''Tl/1
takaľítása)'', e|nevezésü progrĺmďem megvďósításńhoz kapcso|ródó szakmai vezetőí feladatolĺst
láttĺ e|. Ennek ŕsďeteit a nunkanaplő tarta|mana.

A

feladatg.uátĺńsnĎl va|ó me'ggl'őződés módiaĺ: munkanaplĺô' fényképfelvételelr'jelenléti ív, egĺéb

dokumentumo|ĺ.

vą/Zú
n

A teljesítést előkészítő' neve' eláírása' dáÚum:

.

BudapesĹ 20l4.olłItóbeľ 10.

A fentiek a|apján ami Kemény Gáboľral kötött megbízási (bérjellegĺĺ)szenódésben foglaltakĺt
2014. oktőber 10.re vonatkozóan, valamint

a kirdĺĺste|jesítósét' a

kifzetés jogosságá{

összegszeľiisegét 20.ü|0'- Fl, azaz hűszelnr forintban igĺzolom.

Budapest 2014. október l0.

.'-ffffią
Tetjesítést i

-P.#

