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I. Tényállás és a dtintés taľta|mának ľészletes ismeľtetése

2073. január 30-án a|áirásra kerÍilt a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.'' (a továbbiak-
ban: MNPIII) (azonosítő sztlm: KMoP-s.l.l lB-1f-k-z0l2-000i) megvalósítására irányuló Támogatási
Szerződés a Budapest Fováľos VIII" keľiilet Józsefuárosi onkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügyncik-
ség, mint támogató képviseletében eljaró Pľo Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szo1gál-
tató Nonproťlt Kcizhasznú Korlátolt Felelősségu Társaság között.

A projekt T3l2 projekteleme a ,,Szomszédsági ľendőr program'', amelynek megvalósítása 2073. április óta
folyamatos. A projektelem pľojektmegvalósító szervezete a Józsefuárosi Vaľosüzemeltetési Szo|gálat.

Az onkormányzat az MNPII ,,T3/2 Szomszedsági ľendőr pľogram'' keretében ,,kozösségi rendészeti meg-
közelítés elveivel és gyakorlatával összefiiggő, aIapvető szociális ismereteket átadő, ,,szociális érzékenyítő''
képzés és konzultáciő,, tźtgyilközbeszerzési értékhatát el nem éró beszerzési eljarást folytatott Ie, melynek
nyertese a Conditors Bt. Az onkormĺányzat és a Conditors Bt' között f}I3.1z.17-én megbízási szerződés jött
létľe a képzés és konzultáció megvalósitźsćlra.

Az onkormźnyzat az MNPIII ,,T3/2 Szomszédsági rendor program'' keretében,,onismereti, kommunikációs
és konfliktuskezelési képzés és konzultáció biaosítása,, ttlrgyilkozbeszerzési éľtékhatárt el nem érő beszer-
zési e|járást folytatott Ie, melynek nyertese Dr. Molnár Katalin. Az onkormányzat és Dr. Molnar Katalin
2013.12.17 -én megbízási szerződést kötött a képzés és konzultáció megvalósitásara.

Mindkét képzés lebonyolítása mindezídáig a szerződések szerint zaj|1k a Szomszédsági rendor program ke-
retében, a képzésekľől kifejezetten pozitiv visszajelzések érkeztek az azon résŻt vevő szomszédsági rend-
őröktől és vezetőiktől.



A képzéssorozatlezárásakéntjavasoljuk 20 fő számára, kétnapos, l8 óľás kihelyezett tréning megtartását az
a|ábbi indokok a|apján.Egyrészt lehetőség van a pécsi váľosi rendőľkapitányság oľsparancsnokaival, jár{1ľe.

ivel és köľzeti megbízottaiva| való ta|á|kozásra és közĺjs tanu!ásra. Ennek kĹilönös aktualitást ad, hogy a

pécsi ľendőroktíz éve a kĺĺzösségi rendészeti modell tapasztah' hazai szakembeľei, akik készek megosztani
tudásukat éstapuaalataikat, kĹi|önös tekintettel a Police Café módszertanára.

A józsefuárosi szomszédsági rendőľök olyan tapaszta|atokka| gazdagodhatnak, amelyeket beépíthetnek saját
munkájukba, illetve a keľületben szerzet1tudásukat megoszthatják vidéki kollégáikkal. Ezze| is indirekten
támogatjuk azt a törekvést, hogy a jőzsefuárosi kezdeményezés országosan ismeľtebbé váljon. Másrészt a
kihelyezett tréningeknek csapatépítő hatasa is van.

A pécsi látogatás soľán a részt vevok meglátogatnák a pécsi rendöľkapitányságot (a fent említett ,,Mi rend-
őrĹink'' program), aBaranya Megyei Biintetés-végľehajtasi Intézetet, akábítőszer-fogyasztókka| foglalkozó
INDIT Koza|apítváný. A pécsi helyszínen tervezett szakmai képzésen azok a szomszédsági rendőr prog-
ramban részt vevo járorök vehetnének részt, akik a projektben kiválóan teljesítettek. A szakmai képzés ter.
vezett időpontja 2015. május 1f-I3.

A trénerek jelenlegi szerződésük szerint havi 1-1 alkalommal, alkalmanként 3-3 órában tartják a kommuni-
kációs, illetve szociális érzekenyítő képzéseiket. A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitźnyság, a projektmeg-
valósító szervezet és atréneľek közös kérése volt, hogy a2015. év március - május között esedékes három
képzési alkalmat, összevontan 9-9 őrźtban, egyetlen alkalommal taľthassák meg egy kĺilso helyszínen lebo.
nyolítandó kétnapos szakmai képzés keretében.

A kihelyezett kétnapos tréning szakmai progľamjait dr. Hegedűs Judit a Conditors Bt. vezetóje és Dr. Mol-
nar Katalin szervezi és bonyolítja le a jelenlegi szerződés keretei között. Megbízottak a feladatéľt többletdí-
jazősban nem részesĺilnek. Az őraszttm átĺitemezése miatt a jelenlegi megbízási szerzodések módosítása
szükséges.

II. A beterjesztés indoka

A kétnapos szakmai ift jővthagyása és a tréneľek szerződésmódosítása miatt a YárosgazdáIkodási és Pénz-
ügyi Bizottság döntése sziikséges.

III. Dtintés célja' pénzügyi hatása

A döntés célją hogy aszerződésmódosítások lehet<ĺvé tegyék a képzések eľeđeti szerződéstől eltérő titeme-
zését, az eredeti dť1azás mellett. A módosítással érintett szerződések fedezete a Magdolna Negyed Progľam
III projekt költségvetésében, a Támogatasi Szerződés 2. számű mellékletében az ,,Onát|lőan nem támogatha-
tó szoft tevékenységeken belül'' a ,,T3 Bűnmegelőzési progľamok / Szomszédsági Rendőr Szolgáltatás
szakmai szo|gá|tatás,,.

Koltség-besorolas és számviteli kategóľia szeľint az ,,Projektmegvalósításhozigénybe vett egyéb szo|gá\ta-
tások / 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatasok költségei'' sor. A képzés megbíási díját a szerződésmódosĹ
tás nem érinti, annak végösszege változat|anmarad.



A 20 fős, kétnapos szakmai iÍ szállás és étkezés költsége legfeljebb bruttÓ 945,3 ezcr Ft, anlelyet önkoľ-
mányzati saját fonásból szükséges biztosítani, mert a pá|yázati támogatásból a Magdolna negyed terĹlletén
kívül felmerülo költség nem számolható el. Utikö|tség nem merüI fel, a Rendőrkapitányság buszt biztosít az
ulazáshoz.

Afedezet biztosítasához aPo|gármester saját hatáskörében eljárva az e|őirányzat átcsoportosításokról dön-
tott: azonkormányzat kiadás |11604 cím - önként vállalt feladat - dologi e|őirányzatán belül VagyonkezelŐ
munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzés eloirányzatáró| 945,3 e Ft-ot átcso-
portosít a kiadrás munkaadót terheló járulékok és szociális hozzźĘáru|ási adó előirányzatára 192,0 e Ft-ot, a

dol ogi eloir ányzatttr a 7 57,3 e Ft-ot.

rY. Jogszabályi ktiľnyezet

A döntés Képviselő testl.ilet és Szervei SzervezeÍi és Működési Szabá|yzatáről szőLó 36/f014 (XI.06.) ön-
kormányzati ľendelet 7. mellékletének 1.l.3. pontján alapul.

Kéremaza|ábbihattltozati javaslatelfogadását.

HłrÁnozłTI JAVASLAT

A'Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy diint, hogy

jóváhagyja a T3/2 Szomszédsági ľendőľ pľogram kommunikációs és szociális éľzékenyítő kép-
zés, tľéning keľetében a pľogramban ľésztvevő ľendőľök szźlmára kétnapos pécsi szakmai út
lebonyolítását és felkéľi a Jőzsefvárosi Váľosiizemeltetési Szolgálatot, hogy az ehhez sziikséges
beszerzési eljáľásokat legfeljebb bruttó 945,3 ezer forint tisszegben folytassa |e.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. március 9.

elfogadja a Conditoľs Bt.-vel 20t3.|2.|7-én megktittitt megbízási szerződés módosítását a kép-
zés kétnapos kihelyezése éľdekben szükséges átütemezése tárgyában a megbízási díj tisszegé-
nek megtaľtása mellet.

FeleIős: polgiírmester

Határido: 20l5. máľcius 9.

elfogadja a Dr. Molnáľ Katalin 20ĺ3.12.|7-én megkötiitt megbízási szeľződés módosítását a
képzés kétnapos kihelyezése érdekben szükséges áttitemezése táľgyában a megbízási díj meg-
tartása mellett.

Felelos: pol giármester

HaÍárido: 20 1 5. maľcius 9.

1.)

2.)

3.)
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4.) Ahatározat 2-3. pontja alapjńn felkéľi a po|gáľmestcľt ĺ szcľz{ĺdós módosítások aláĺľásńľa.

Fe]elős: polgármester

Határidő: 2015. március 3l .

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Rév8 Zrt., JVSz
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SZERZŐDÉS
- 2013.]2.]7, napján a ,,Budapest-Józsefváros, Magdolna Neg1,,ed Progrant lll'', (azonosĺlĺ)
szám: KM)P-\.].]/B-12-k-20I2-000I) megvalósíĺdsĺjhoz kapcsotódóan kinn szeľződć,; - |,

számíl módosítása

amely létľejött egyrészrő| a
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi onko rmányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u, 63-67.
képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármesteľ
adőszám: 1 5] 3 57 I 5 -2-42
totzsszám:735715
b ankszám|aszám: 1 4 i 0 00 0 0 - I 02 I 3 9 49 -6 0 0 0 00 0 9
statisztikai szám: I 57 3 57 I 5 -84 I 1 -32t -0 I
mint megb iző (atovábbiakban: Megbízó),

ĺnásrészľől
Conditoľs Bt.
székhely: 2600Yác, Radnóti Miklós út 56.
képviseli: dr. Hegedĺĺs Judit
ađőszám: 21 884605 -2- 1 3
c é gtr e gy zékszám, vagy nyí lv ántartási szám, vagy törzs s zźĺrl: t 3 - O 6 -0 5 0 423
számlasztnn: I I 7 4 1 03 I -20 025 3 59 -0 000 0 000 oTP B ank NYRt.
mint megb ízott (a továbbiakb an Megbízott)
(a továbbiakban együtt: Felek) kozott az a|u|ított helyen és napon az a|ábbiakban rész|etezetÍ.
feltételek mellett:

A Felek ktjzött 2013. december 17. napjan a,,Budapest-Józsefváros, Magdolna Neg1led
Program III,'. megvalósítósĺźhoz kapcsolódóan a kĺjzösségi rendészeti megközelítés elveivel és
g,,akoľlatával összeftiggő, alapvető szociális ismereteket átadó, ,,szociális érzékenyítő',
laźpzés és konzultációsorozat feladatok ellátasára karctt Szeľződés (a továbbiakban:
Szerződés) ďulírott napon' a Szerződés 9.4. pontjĺának fe|hatalmazása alapjĺín, a Felek közös
megegyezésével az alábbi feltételek szerint módosul:

|. ASzerződés2.3. pontja a következők szerint módosul:

A Szolgáltatás az a|ábbí feladatokat foglďja magźtban

Az MNPIII ,,T3/2 Szomszédsági rendőr progľam'' projekt keretében, 2015 februáĘáig,
havontą egł alkalommal, ] 5 hónapon kereszťiil a kđzösségi rendészetí megközelítés elveivel
és gyakorlatával osszefüggő, alapvető szociális ismereteket átadő, ,,szocialis étzékenyítő,,
képzés és konzultáciő binosítása a projektben részt vevő cĺsszesen kb. 30 fő jarőr részéte
.Felek rcgzitik, hogy jelen szerzóđés szerinti szolgtitatás teljesítése esetében M ,,aEY
a]kďom'' kifejezés 3 őrźú, az ,,egy óra'' kifejezés 45 perces időtaĺamot jelent' Továbbá a
20]5. mĺźrciustól mőjustg terjedő időszakbąn ] alknlommal ugyanilyen képzést és konzultóciót
tart azzal a váItoztatással, hogy itt az I alkalom 9 órát jelent, ahol a 9 óra 2 egymást kovető
napon is megtartható.

A jaĺłirszo|gálatban résztvevő ľendőrök véleményének, attittĺdjeinek felmérése egy
szegénynegyedben végzett közösségi rendészeti elveken nyugvó jáĺt5rszo|gálat teljesítéséhez
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sztikséges szociális ismeľetek, szociális érzékenység, empátia ténraköľĺjkben, ktjlönös
tekintettel séľülékeny csoportoklroz va|ő viszonyra (pl. etnikai kisebbségek, hajléktalanok,
szenvedélybetegek)' A felnréľés eredményéről íľásos értékelés készítése, ábľákkal,
táblázatold<al egyiitt legalább l ív terjedelemben 2014.02.28-ig.

A Magdolna Negyed Pľogľam II. 2008-2010 között zaj|ő szomszédsági ľendőr projektjében
részt nem vevő rendőľök számaľa alapvető szociális ismereteket átadő,,,szociális éľzékenyĺtő''
a|apképzés a kcizcisségi ľendészeti megkozelítés elveinek, ,,Íilozőfiájának,' és gyakoľlati
tapasztalatainak alapj an.

Valamennyi a járorszolgálatban tésztvevó rendőr ismételt felmérése véleményiik, attitűdjeik
tekintetében, egy szegénynegyedben végzett közösségi rendészeti elveken nyugvó
jarőrszo|gźllat teljesítéséhez szükséges szociális ismeretek, szociális érzékenység, empźúia
témakörökben, kulönös tekintettel sérülékeny csopoľtokhoz való viszonyra ismeľetek
kĺjrében. Feladat a felmérés eľedményéről írásos, cjsszehasonlító értékelés készítése ábľákkal,
tábIazatold<al együtt legalább 1 ív teľjedelemben 2015.05.15-ig.

Gyakorlati kézikönyv összeállítása 2015. május 15. napjáig, a pľojekt és a jarőrök
összegýjtotttapasńa|atai a|apján a szegénynegyedekben végezhető közösségi rendőri munka
lehetőségeire fokuszźiő, a leendő közosségi, szomszédsági ľendőr járőrök sztĺnára. A
gyakorlati kézikönyvet az MNPIII az önismereti, kommunikációs és konfliktuskezelés
képzési és konzultációsoľozat tréneľével közösen kell elkészíteni.

Alkalmanként kĺjzös jaľi5rozés a szomszédsági jaľőľökkel, a projekt ídőszaka alatt összesen
legalább 3 alkalommal.

Eseti jelleggel részvétel a járorszo|gálatot értékelő munka-éľtekezleteken és a Megbíző
nevében e|jarő szetvezet által alkalmanként összehívott szakmai munkacsoport ülésein.

2. A szerződésnek a jelen módosítással nem érintett részei vtlltozatlan taľtalommal hatályban
maľadnak.

3. Jelen szerződésmódosítás az Szerzódéssel egyiitt éľvényes, annak elvéiaszthatatlan részét
képezi.

4. Felek a jelen szeruodést - amely 3 szźrnozott oldalból áll és ó egymássa| megegyező
eredeti példanyban készĹilt elolvasás utáLn, mint akaľatukkal mindenben egyezót,
j őv áhagy őlag ír1 ak aIá,

Budapest, 2015

Budapest Fővaros VIII. kerĹilet

Józsefu arosi tnkoľm ánv zat
képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgármester
Megbíző

dr. Hegedűs Judit
Conditors Bt.
Megbízott
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Danađa-Rimán Eđina
jegyző
nevében és mesbízásából

Dľ. KovácsGabľiella
aljegyző
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Gyakorlati kézikönyv osszeállítása 20|5. május 15. napjáig, a pľojekt és a járőrök
összegyűjtött tapasztalatai a|apján a szegénynegyedekben végezlrető közĺĺsségi ľendőľi munka
lehetőségeiľe fókuszáló, a leendő kcizosségi, szomszódsági ľendőr jáľőrök szlanl/ara, A
kézikönyvet az MNPIII ,,szociális érzékenyítő,, képzési és konzultációsoľozat tľéneľével
kĺjzösen kell elkészíteni'

Alkalmanként közös játórozés a szomszédsági jáľőľökkel, a projekt időszaka alatt összesen
legalább 3 alkalonrnral'

Eseti ľészvétel a jźlrőrszo|gttlatot értékelő munka-éľtekezleteken és a Megbízó nevébęn eljáľó
szervezet á]tal alkalmanként összehívott szakmai munkacsopoľt ülésein.

2. A szeruődésnek a jelen módosítással nem éľintett részei vá|tozat|an tartalommal llatályban
maradnak.

3. Jelen szeľződésmódosítás az Szeľzodéssel egyiitt érvényes, annak elválasztlratatlan ľészét
képezi.

4. Felek a jelen szerzođést _ amely 2 számozott oldalból áll és 6 egymássa| megegyező
eredeti példányban készült elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
j óvahagyó|ag írj ák a|á,

Budapest,2015

Budapest Főváľos VIII. kenilet
Józsefu arosi onkorm trlv zat
képviseletében
dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

M.egbíző

Fedezete:
PénzĹĺgyileg ellenj egyzem :

Páľis Gyulĺíné
pénzngyiigyosztál|yvezętó

Jo gi szempontból e|LeĄ egy zem:
Danada-fumán Edina
jegyzó
nevében és megbízásából

Dr. KovácsGabriella
aljegyző

Dr. Molnaľ Katalin
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SZERZODES
- 20]3.12.I7' napján a ,,Budapest-Józsefiáľos, Magdolna Negled Pľograln III',, (azono,sító
szóm: KM)P-Í.l.1/B-]2-k-2012-000]) megvalósításához kapcsolódóan kłlt;lĺ szerződés - |.

számú mĺídosítása

amely létrejött egyrészrő| a
Budapest Főváros VIII. kerü|et Józs efvárosi Onko rmány zat
székhely: i082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester
ađőszám: | 5] 3 51 | 5 -2-42
töľzsszám: 7357I5
bankszrámla szźtm 1 4 1 00000- I02I39 49 -60000009
statisztikai szám: I 57 3 57 I 5 -84I I -321 -01
ĺnint megbí ző (a tov ábbiakban : Megbíző),

másrészről
Dľ. Molnár Katalin (ađőszámmal rendelkezó magánszemély)
Anyjaneve:O
Szriletési hely, idő:
Lakóhelv:
Adóazonosító jel:llI
TAJszím:rn
Adószám:ĺD
Bankszámlaszám:
ľnint megb ízott (a továbbiakban: Megbízott)

(a továbbiakban egyÍitt: Felek) között az a|u|irott helyen és napon az a|ábbiakban részletezett
feltételek mellett.

A Felek kozott 20|3. december 17. napjáĺ a ,,Budapest-Józsefváros, Magdoĺna Negyed
Progľam III''. megvalósításához kapcsolódóan önismereti, kommunikációs ĺźs
konfliktuskezelési képzés és konzultációsorozat feladatok ellátására kant Szerződés (a
továbbiakban: Szerzodés) alulírott napon, a Szeruődés 9.4' pontjĺínak fe|hata|mazása a\ap1źn,
a Felek közcjs megegyezésével az a|ábbi feltételek szerint módosul:

|. A Szerződés 2.3. pontja a következők szerint módosul:

A Szolgáltatás az a|ábbifeladatokat foglalja magábarl:

Az MNPIII ,,T3l2 Szomszédsági rendőr program'' projekt kerętében 2015 februárjátg,
havonta egl alkalommal, ]5 hónapon kereszttil önismeľeti, kommunikációs és

konfliktuskezelési, valamint a közösségi rendészettel és a problémaoľientált rendészeti
megkĺizelítés e]veivel és gyakor|atźpal kapcsolatos ismeľeteket źúađő csopoľtos képzés és
konzultáció biaosítása a projektben részt vevő kb. cisszesen 30 fő jźrőr részére. Felek
rogzít1k, hogy jelen szerződés szerinti szo|gáItatás teljesítése esetében 3Z ,,aEY alkalom''
kifejezés 3 őrát, az ,,egy óra'' kifejezés 45 perces időtartamot jelent. Továbbá a 20]5.
márciustól májusig terjedő tdőszakban ] alkaĺommal uglanilyen képzést és konzultóciót tart
azząl a váItoztatással, hog,t itt az ] alkalom 9 órót jelent, ahol a 9 óra 2 eglmást kovető
napon is megtartható.

Éĺekelés és összehasonlító értékelés készítése, jarőrszo|gálatban részťvevő rendőľök teljes
kcirében a) a szolgáLatta| kapcsolatos motiváltság, b) a közösségi és a problémaoľientált
ľendészettel kapcsolatos szakmai ismeretek és c) a kommunikációs, konfliktuskezelési
képességek, ismeretek köľében.


