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Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľos onkormányzat Képviselő-testületének
Y ár osgazdállkodĺási és Pénztigyi BizotÍsźęa

sz. napirend
nr,ŐľBnĺrszľÉs

aYárosgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság 2015. jűnius 08-i iiléséľe

Táľry: Javaslat az MNľIII Tll1-3,T4n,T4l3, T5/1 táľsadalmi alpľogľamjaihoz kapcso|ódó szuperví.
zió és a Tílf Ká|váľia tér megújításához kapcsolódĺó szocĺális pľogram vonatkozásában együttmĺĺkö-
dési megállapodások megkötésére

Előteľjesaő: Csete Zo|tźn mb. cégvezető, Rév8 Zľt.

Készítette: Rév8 Zrt.

A napirendet nyílt ülésen kell tĺárgyalni.

A döntés el fogadásáho z egy szeru szav azattöbbs ég szĹiks é ges.

Mellékletek:

1. Kovács Ignác szupervizot, eryéni vállalkozó levele

2. Eryüttmíiködési megállapodás Kovács Ignác egyéni vállalkozóval (tervezet)

3. MEJoK-Józan Babźlk Eryesület konzorcium levele

4. Együttműködési megállapodás MEJoK-Józan Babźk. Eryesülettel (tervezet)

Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

2013, januálr 30-án a|źirásra került a ,,Budapest-Józsefuaros, Magdolna Negyed Progľam III.'' (a továbbiak-
ban: MNPIII; azonosító szám: KMOP-ĺ.|.I/B-|2-k-2012.0001) megvalósitźsárairĺányuló Támogatrási Szer-
zodés a Budapest Fováros MII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
mint támogató képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarorszźtgi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató
Nonpľofi t Közhasznú Korlátolt Felel<ĺsségú Taľsaság között.

(a) Az MNPIII keľetében az onkormányzat - kozbeszeruési eljárás lefolytatása után - f0I3. szeptembeľ 03-
án 4 külön szprzódést kötött a Kovács Ignác szupeľvízor egyéni vállalkozóval (a továbbiakban Vállalkozó) a
MNPIil TvI-3,T4/2,T4/3, T5ll társadalmi alprogľamjaihoz kapcsolódó szupeľvízióvégrehajtéstlra.

Vállalkozó szeľződései 2015. május 15-tel megszűntek, azonban az MNPIII Támogaĺási szeľződésének mó-
dosítása és a Képviselő-testĺilet II4/20I5. (v. l4.) szárń döntése alapjźn lehetĺĺség nyílt a szupeľvízió foly-
tatźsáĺa 2015. december 3l-ig. A folytatĺs megkezdéséhez szĹikséges kĺizbeszerzesi e|járás előkészítése
megkezdődött, amely várhatóan legalább ery hónapot fog igénybe venni.

Annak éľdekébeą hogy az MNPIII T1/|-3,T4lf,T4/3, T5/1 társadalmi alpľogramjaihoz kapcsolódó szuper-
vízió folyamatossága a közbeszerzési eljárás lebonyolításának időszaka a|att is folyamatosan megvalósul-
hasson, Vállalkozó levélben foľdult az Önkormányzathoz (l. sz. melléklet). Vállalkozó leve|ében felajánlją
hory 20t5. május 30-a után, a közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséig, de legfeljebb 20l5. augusztus 30-
ig vállalja munkacsoportonként havi egy alkalommal csopoľtos, vagy f alkalommal egyéni szupervíziós
foglalkozások téfítésmentes megtaľtasát.
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(b) Az MNPIII keretében az önkormányzat - közbeszerzési eljárás lefolýatása után - 2014. április 30-án
szerzodést kötótt a Maryar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány és a lőzan Babák EryesĹilet kozös ajánlat-
tevőkkel (a továbbiakban Alapítvány) a ,,T1lf Kálvária tér megujíĺásához kapcsolódó szociális program''
proj ekt vé greh aj tas ára.

Alapítvány aKźl|vźtriatér déli oldalán található ,,Ká|vána játszőtéreĺť, ryermekek és szüleik, illetve serdülők
szźĺntĺra hasmos és biaonságos szabadidős pľogľamokat nyujtott a nyári időszakban naponta 6-ó órában. A
Kálvária tér északi oldalán Alapítvány a,,Kźůvária téri Szociális és Közĺisségi Információs Pontoť'működ-
tette, amelynek keretében szóbeli és írasbeli általános infoľmációszoIgźitatást biztosított, valamint konkrét
munkaerő.piaci, képzési, önkéntes munkával kapcsolatos infoľmációterjesztést végzett munkanapokon 6-6
órában.

Alapítvány szerzódése 2015. május 30-val megszúnt, azonban az MNPIII Támogatasi szerződésének módo-
sítiása és a Képviselo.testület II4/2015. (V.14.) számú dĺjntése a|apján lehetőség nyí|t a pľojekt folytatására
2015. december 3l-ig. A folytaĺĺs megkezdéséhez szükséges közbeszeľzési e|jrárás előkészítése megkezdo-
dött, amely várhatóan legalább egy hónapot fog igénybe venni.

Annak érdekében, hogy a Kźt|váriateri játszőtéren a gyerekek és szülők körében népszerii szabadidős foglal.
kozások a kozbeszerzés lebonyolítĺĺsának idosz-aka a|att is folyamatosan megvalósulhassanak, Alapítvány
levélben fordult a Polgármester úrhoz (3. sz. melléklet). Alapítvány levelében felajánlją hogy 20l5. május

30-aután, akozbeszerzési e|járrás nyeľtesével kötött szeľződés hatályba lépéséig, de legfeljebb 2015. július
15-ig vállalja a játszőtei szolgáltatrĺsok hetente legalább 15 órrás fenntaľtását és - ugyanitt - az információs
szolgáltatások téľítésmentes biztosítását. Ennek megvalósítrásához kéri akétténészen elhelyezkedo pavilo-
nok további haszná|atźtĺnkbinositását" a jźiszőtén pavilon rezsidíjainak ťtnanszírozitsát és fentiek együtt-
működési megállapodrásban töľténo rögzitését (4. sz. melléklet).

II. A beterjesztés indoka

ATIl|-3,T4/f,T4/3,T5/| társadalmi alprogramjaihoz kapcsolódó szupervíziő és a,,T5/2Ká|váriatér meg-

i,jítź$ához kapcsolódó szociális program'' vonatkozasában az egyuÍtmiiködési megállapodások érdekében a
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntése szfüséges. Az egyÍittmuködési megállapodások az előteľ-
jesztés 2. és 4. számú mellékleteit képezik.

III. Döntés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés célją hogy az egyuttmuködési megállapodások lehetővé tegyék a szo|gźitatások folymatosságának
biaosítasát a folyamatban lévő közbeszerzési eljĺárĺások eredményhirdetéséig, illętve az ezen alapuló szerzo-
dés megkĺitéséig.

A Tll1-3, T4/2,T4l3,T5/| társadalmi alprogramjaihoz kapcsolódó szupervíziő szolgáltatás folyamatosságá-
nak egyĹittmrĺködési megállapodĺás szerinti biztosítása péruugyi fedezetet nem igényel, a ,,T5/2 Kálváľia tér
megujításához kapcsolódó szociális progľam'' vonatkoásában az eryiittműkĺidési megállapodás fedezete a
2015. évi költségvetéséről szóló 6l20I5.(II.f0) önkormányzaÍi rende|etben, a Magdolna Neryed Pľojekt
||604 cím alatti kiadási e|óirányzatźln rendelkezésre áll.

[V. Jogszabálý kiiľnyezet

A dĺjntés Képviselő testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabźńyzat,źlról szóló 36/2014. (XI.0ó.) ön.
kormányzati rendelet 7. mellékletének 1.1.3. pontjĺán alapul' mely szerint: ,,a Vórosgazdólkoůźsi és Pénzügłi
Bizottsóg dont lajzbeszerzési ügłelrben az eljárás megindítósóról, eredmény mególlapítósóról, be-
szerzési üglekben az eredmény mególlapítósáról, bármely onkormónyzati szerződés meglĺotéséről,
módosítósóról, megsziintetéséről, ide nem érne a polgármesteri és a kizárólagos laźpviselő-testületi
hątáslúrt, kivéve tovóbbó a 22/20II. €V.I2.) önlrormányzati rendeletben meghatórozott Józsefvó-



rosban m{Íkjdő ĺinszerveződő kozösségek' mĺjvészek és sportolók pólyázati tómogatósóhoz kopcso-
lódó szerző dé sek módos ítós ót.,,

Kéremaza|álbbibatźtrozati javaslatelfogadását.

Hn'ľÁnoz.ł'TI JAvAsLAT

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy diint' hogy

1.) elfogadja Kovács lgnác szupeľvízoľ, egy.éni vállalkozóval kiitiitt együttműkiidési meg-
állapodást az előterjesztés2. sz. mel|éklete szeľĺnti taľta|ommal és felkéri a polgáľmes.
teľt annak a|áírására.

Fele|ós: polgármester

Hatáńdĺj: 2015. június 09.

2.) elfogadja a Magyar Embeľi Jogvédő Kiizpont Alapítvány - Jőzan Babák Egyesület
konzoľciumával ktitiitt együttmĺiktidési megállapodást az e|őterjesztés 4. sz. melléklete
szeľĺnti taľtalommal és felkéľi a polgáľmesteľt annak a|áírásá.ľa.

Felelős: polgáľmesteľ

Haĺĺľidő: 20l5. junius 09.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Polgáľmesteri Kabinet

Budapest, f0|5. mźĄus 29.

mb. cégvezeto
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Buda pest Főváros Vlĺ|. kerĹiłet lózsefuárosi onkormányzat

1082 BudaPest, Baross u.63-57.
Dr' Kocsis Máté
Po|gármester részére

Tiszte|t Polgármester Ur!

Az MNP |ll. program {KMoP-5.1'tĺB.Lf.k-2a12-oo01} keretébe a kĺizbeszerzési pá|yázat

nyertes ajánlattevőjeként 2013. szeptember.ében a|áírt szerződésünk értelmében

szupervízori tevékenységet végeztem 2015. május 15.éig az a|ábbi munkacsoportok

munkatársai részére:

-TLĺ3: TA - lakossági tájékoztatás, tanácsadás

. T 4ł 2 lntenzív családmegtartó szolgáltatások

. T4/3 Családfej|esztési szoĺgáltatás

. T5ĺLA Fiumei út és Dobozi utca közötti terĹitetek FiDo megújításához kapcsolódó szociális

program

Az elmri|t 20 hónap eryüttműkodése során közvet|enti| megismerhettem ezen innovatĺv

programokban dolgozó szociális szakemberek mindennapi munkájához kapcso|ódó

dilemmákat, e|akadásokat, problémákat; közvetetten pedig a programokban éÍĺnt€tt

klientúra speciá|is kcirü|rnényeit, szrikségleteit; ezért kiemelten fontosnak tartom a

szupervízió fo|ytonosságának biztosítását.

Mivel a szerződésem |ejárt, a progräm folytatásához kapcso|ódó kĺĺzbeszeľzési e|járás még

nem kerü|t kiírásra. Eżéľt erúton fetaián|oĺn, hogy egy egyiittműkiĺdési megál|apodás

keretében a szupervízióhoz kapcso|ódó közbeszerzési e|iárás eredményhirdetéséig i||etve

maximum 2015' augusztus 31-éig kvázi.e|égséges szupervíziós szolgáltatásként,

térítésmentesen, munkacsoportonként vá||aĺom: havi 1 atka|oinmal csopoľtos, vagy f

atka|omma| egyéni szupervíziós fog|alkozások megtaľtásának lehetőségét, amellyel a

munkacsoportok aktuális szükségleteik ftiggvényében élhetnek illetve mellőzhetik is azokat'

Budapest, 2015,05.18.

?,ŕ tĺ nv*CJ
Tisztelettel: .....t Y.'....'.

ĺ,
1í1#\
,,ĺ........

Kovács lgnác

KovÁss lGNÁc
7800 siklós |skoĺa u" 30'

Adószám : ô2781 396.1.22



Együttm íi kiidési megá||apodás

ame|y létrejött egyrészrő| a Budapest Főváľos VIII. kerü|et Józsefváľosi önkormányzat
(székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., adószám: L5735715-2-42, tözsszám: 7357t5,
bankszámlaszám: 14100000-10213949-60000009, statisztikai szám: 15735715-84LĹ-32I-0I,
képvise|i: dr. Kocsis Máté po|gármester), a továbbiakban: Önkormányzat,

másrészrőla

Kovács lgnác egyéni vállalkozó (székhe|ye: 7800 Sik|ós, Isko|a u. 30., egyéni vá||a|kozói
igazo|ványszám: ES-L25280), a továbbiakban Kovács Ignác

(együttesen: Fe|ek) közĺitt az a|ábbiak szerint:

I.

Előzmények

1. Önkormányzat a ,,Budapest.Józseńĺáľos, Magdolna Negyed Pľogram III." (a
továbbiakban: MNPIII) keretében 2013. szeptember 3.-án 4 mąbízási szetz&ést kötött
Kovács Ignáccal az MNPIII a|ábbĺ szociá|is projektjeiben do|gozó szakemberek
szu peruízĺójá na k biztosÍtásá ra :

,Í I l 3 Lakossagi tájékoztatás, ta nácsadás',

,Í4l 2 IntenzÍv családmegtaftó szo|gáltatások',

,;r4 B Családfejlesztési szolgá |tatás',,

,;rsft A Fiumei út és Dobozi utca közötti terÜletek FiDo megújításához kapcso|odó szociáĺis
program".

A szeződések veghatárideje 2015. május 15..

2. Az MNPIII Támogatási szerződésének módosítása és az Önkormányzat Képvise|ő-testü|etének
94ĺ2015. (N.16.) számú döntése a|apján |ehetőség nyí|t az 1. pontban nevezett projeKek és a
hozzájuk kapcso|odó szuperuíziós szo|gá|tatás fo|ytatására 2015. december 3l-ig' A
szuperuíziós szo|gáltatás fo|ytatásához szrikséges közbeszezési e|járás előkészítése
megkezdődött, azonban az e|járás hosszabb időt igénye|, ígY az e|járás nyerteséve| az
onkormányzat nem köt 2015. május 16-tó| szeződést.

A szo|gá|tatás fo|ytonosságának biztosítása érdekében Fe|ek megkötik az a|ábbi

egyiittmĺikłidési megállapodást'

il.
Kovács lgnác vál|alja

1. Kovács Ignác a szuperuÍziós szo|gá|tatást az Önkormányzat á|ta| kiíĺt ,,Szuperuízió szociá|is
munkások számára,, közbeszerzési e|járás nyefteséve| kötendő szerződés hatá|yba|épéséig, de
|egkésőbb 2015. augusztus 31-ig jelen együttmíĺkodési megá||apodás I.lL pontjában felsoro|t
projeKek munkacsopotjainak nyújtja. Amennyiben a munkacsopoftok vezetői igényüket je|zik
Kovács Ignácnat ú9y munkacsoportonként havonta 1 alka|ommal 4 óra csopoftos, vagy
havonta 2 a|ka|omma| 2 őra egyéni szupeľvíziót vehetnek igénybe az egyes munkacsopoľtok.
Mindegyik esetben Ĺ őra 45 percet jelent.



Iil.
Az önkoľmányzat vállalja

1. Az Önkormányzat vá||a|ja, hogy biztosítja a fenti projeKekben résztvevő munkatársak
részvéte|ét a szupewíziós szo|gá|tatásban és a szo|gá|tatás nyújtásához a projeKek irodáĺban
helyszínt biztosít.

ry.

Záró rcnde|kezések

1. Az egytittműködési megá|lapodást a Fe|ek határozott időre, 2015. június l-től legkésőbb 2015.
augusztus 31-ĺg terjedő időszakra kotit de |egkésőbb az tnkormányzat á|ta| kiílt ,,Szuperuízió
szociális munkások számára,, közbeszeaési e|járás nyefteséve| kotendő szerződés
hatályba|épéséĺg.

2. Jelen megá|lapodás modosítása kizáró|ag írásban, a Fe|ek kozös megegyezésével toĺténhet.

3. Jelen megá||apodást bárme|yik fé| indokolás né|kü| a másĺk fé|hez címzett e|őzetes írásbe|i
nyi|atkozat a|apján 10 napos határidőve| felmondhatja.

4. A Fe|ek megállapodnak abban, hogy a megá||apodásbó| eredő eset|eges jogvitáikat e|sősorban
békés úton, e|őzetesen ęyeztetésse| o|dják meg.

5. A megá||apodás végrehajtásának e||enőnésére, va|amint a rendszeres kapcsolattaftásra a|ábbi
szemé|yek jogosu|tak:

onkormányzat részérő|
Név: Váradi Gizel|a, Józsefuárosi Szociá|is Szo|gá|tató és Gyermekjó|éti Központ
vezetője
Telefon: 06-1-333-05-82
E-mail : iroda@jszszgyk. hu

Név: Kovács lgnác
Telefon: 06-30-620-05-tz
E-mail: kovacs.iqnac@gmail.com

6. A Fe|ek k.ljelentit hogy a szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári
Toruénykönyvrő| szőlő 2013. évi V. torvény és a vonatkoző jogszabá|yok rende|kezései az
irányadók.

7. Je|en EgyÜttműkodési Megál|apodást a felek képvise|ői e|o|vasás és éte|mezés után, mint
akaratukka| megegyezőt he|yben hagyóan négy pé|dányban írják a|á.

Ke|t: Budapest, 2015. május

Budapest Főváros VIII. kerü|et
Józsefuárosi onkormányzat

képviseletében
dr. Kocsis Máté

po|9ármester

Kovács lgnác egyéni vállakozó



Fedezet: .. dátum: Budapest, 2015. ......

Pénztigyi |eg e| |enjegyzem :

Páris Gyuláné
pénztigyi ügyosztá |yrĺezető

Jogi szem pontbó| e| |enjegyzem :

Danada-Rimán Edina
jegwő
nevében és megbízásábol

Dr. Kovács Gabriel|a
a|jegyző



4"'"il-*\) Józan Babák EgyesüIetITetefon: 06.701389.28.18 ]LevéIcím: l384 Budapest, Pf.: 750.
E.mai l: jozanbabakk!u b@gmail.com | |nterneĘ wwwJozanbabak.hu

Dr. Xocsis Máté
po!gármester

Budapest JózseMrosl onkormányzat

1082 Budapest,
Baross utca 5367.

Dátum: 2015. 05. 11.

Tárgy:
Ká|vária téri szocĺálĺs programok

Tisztelt Po|gármester Úr!

A|ulírottat Józan Babák Egyesü|et (székhe|y: 1043 Budapest Erzsébet utca 2o.; a

továbbiakban: ,,Egyesti|et,,) és Magyar Emberi Jogvédő Ktizpont Alapítvány (székhely: 1085
Budapest, Baross utca 28.; a továbbiakban: ,,AlapÍtváný,) képviselőiként, az alábbiakban
forduIunk önhöz.

2ot4. április hó 30. és 2015. május hó 30. napja közott szervezeteink konzorciuma műkĺidteti
a Kálvária téri kiizĺisségi ifjúságĺ szociátis munka elnevezésű programot (ezen belü|
A|apítvány ,,információs pontot,,, EgyesĺiIet játszóteret,,), Józsefvárosi onkormányzat
Magdo|na Negyed Program |1|. (KMoP-s.I.LlB-L2.k-2012.0001) projekjén belĹil.

A szenődés |ejárta utáni időszakra vonatkozóan, ahogy arról Józsefoárosi onkormányzat
képvise|ő-testü|ete 2015. április 16.ai ĺilésén már dŕintést hozott, új ajánlattételi fe|hívás
je|enik meg 2015. május 31-étől december 31-éig tartó időszak feladataira vonatkozóan.
Tudomásunk szerint, je|en|eg az új felhívás e|őkészítése zajlik, ami után - nem ismert
határnappaĺ _ torténhet meg a felhívás k<izzététe|e. Az e|járás időtartamának
bizonyta|ęnsága miatt |ehetséges, hogy a Ká|vária téri programok m{ikiidése átmenetileg
megszakad, a szo|gáltatások június elsejétő| sztinete|nek, függetlenü| attól, az új felhívás
nyomán az év hátra lévő részében mely jelentkező végzi majd ezeket a feladatokat.

Tisztelt Polgármester Úr! Magunk és látogatóink egyaránt azt szeretnénk, ha május 3$.át
követően.is e|érhetők lennének fenti !akossági szolgáltatásaink, ezén az alábbijavas|atokat
tesszük:
- lőzan Babák Egyesůi|et 2015. május 31-étől munkanapokon, hetente |egalább 15 óra
időtartamban vál|alja - a jelenleg is álta|a működtetett - játszótéri szo|gá|tatások
fenntartását, amit szociális szolgáĺtatói nyitva tartási idejébő| biztosít. (Ugyanitt Magyar
Emberi Jqgvédő Központ Alapítvány a jelenleg az információs pont épÜletében e]érhető -
egészségtigyi, szociá|is, ku|turáIis - tájékoztató tevékenységét is folytatni tudja.l;
- Je|en javaslatunk a Ká|vária téri szociá|is programok új aján|attéte|ifelhívása nyomán
megk<ittitt szerződés hatályba |épéséig illetve 2015. július 15-éig terjedő időszakra
vonatkozÍk.



Józan Babák EgyesÜ|et l Te|efon: 06.701389.28-Í8 | Levélcím: í384 Budapest, Pf.: 750.
E-ĺnai|: jozanbabakklub@gmait.com I tnternet: ułwrrrjozanbabak.hu

Amennyiben Po|gármester Ur egyetért a javas|atban foglattakkal, e|engedhetet|en az
átmeneti időszakra új szerződés megkötése. Ebben a fentiek me||ett kérjük annak rögzítését,
hogy a jelzett időszakban !s fenntaftjuk az információs pont és a játszótér épĺi|etének
kizárólagos haszná|atát, így pé!dáu| azok raktári részeiben továbbra is táro|hatók a
p rogra mok |ebonyo| ításához ta rtozó esz közo k, ala pa nyagok.

Reméljüt ezen a módon hozzájáru|hatunk a Ká|vária téri szociális programok zavartatan,
megszakítás nélkĹi|i |ebonyo|ĺtásához, ami - kÜ|ĺinösen a nyári időszakban - szakmaĺ és
lakossági igények szempontjábó| egyaránt e|őnytis |enne.

Várjuk szíves vá|aszát és intézkedését

Tlsztelettel:

MándiBettina
eInĺik

Józan Babák Egyesület

//Ĺ^ę
oberth lózsef

kuratóriumi eInök
Központ Alapítvány

,łjti!ťĘĺł, ffi



1.

Egyĺittm íikiidési megá l la podás

ame|y létrejött egyrészrő| a Budapest Főváros VIII. kerület Józseńĺárosi önkormányzat
(székhe|y: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., adőszám: t57357L5-2-42, tözsszám: 735775,
bankszám|aszám: 14100000-10213949-60000009, statisztikai szám: 15735715-84L7-32L-0I,
képvise|i: dr. Kocsis Máté polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat,

másrészrőla
Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapíhĺány . Iőzan Babák Egyesület konzorciuma
(konzorcium székhe|ye: 1085 Budapest Baross u. 28., nyilvántaÉási szám: 4740, adőszám:
1 8062063- 1 - 42, szám|aszá m : 107 0oo7 9 -z45 1 1 009-5 1 1 00005,
Konzorciumi partner2 székhe|ye: 1043 Budapest, Ezsébet utca 20., nyilvántaftasi szám:
439f, adószám: 18709900-1-41, szám|aszám: 10700079-46384009-51100005)' a
továbbiakban: MEloK

(egyrlttesen: Fe|ek) között az aĺábbiak szerint:

I.

Előzmények
onkormányzat a ,,Budapest.Józsefuáros, Magdolna Negyed Progľam III." (a
továbbiakban: MNPIII) keretében 2o!4.o4.30-án megbízási szeződést (továbbiakban
Megbízási Szerződés) kotött MEloK-ka| a ,ir5l2 - A Ká|vária tér megújításahoz kapcso|ódó
szociá|is program', projelc keretében ,,Ká|vária téri ifirisági, közosségi szocĺá|is munka,'
szo|gá|tatás nyújtasára. Aszeződés véghatárideje 2015. május 30.

Az MNPIII Támogatási szeęődésének módosítása és az onkormányzat Képvise|ő-testü|etének
94120Ĺ5. (N.16.) számú döntése alapján |ehetőség nyí|t a projekt folytatására 2015.
december 31-ĺg. A fo|ytatas megkezdéséhez szükéges közbeszezési e|járás e|őkészítése
megkezdődott, azonban az e|járás hosszabb időt igénye|, így az eljárás nyertesével várhatóan
az Önkormányzat nem köt 2015. május 31-tő| szeződést.

A szolgá|tatás folytonosságának biztosÍtása érdekében Fe|ek megkötik az a|ábbi

együttm űkiidési megá l la podást'

u.

A MEloK vállalja

1. A MEIOK a ,,Ká|vária téri ifjúsági, közösségi szociá|is munka', szo|gá|tatás folytatását biztosÍEja
olyan módon, hogy

-a MegbÍási Szeződés ,,Ká|vária tér dé|i o|da|a: ,,Ká|vária játszőtér,,,, megnevezésű
szolgá|tatásának csokkentett változatát biztosítja a MegbÍási Szeződés szerinti cé|csoport
részére. A megbízási szerződésben nevezett szolgáĺtatások kozti| |egalább a játékkö|csönzést
és az e|sőd|eges kapcsolatfe|véte| szo|gáltatásokat biztosítja 2015. május 31-tő|
munkanapokon hetente |ega|ább 15 óra időtartamban.

-a Megbízási Szeződés ,,Ká|vária tér északi olda|a: ,,Ká|vária téri Szociá|is és Közösségi
Információs Pont', (röviden: SzKIP),, szo|gáltatásának csökkentett vá|tozatát biztosítja a



Megbízási Szerződés szerinti célcsopoľt részére. A megbízási szeződésben nevezett
szolgá|tatások közül lega|ább az á|talános információszo|gá|tatas biztosítja 2015. május 3l-től
munkanapokon legalább heti 15 órában szĺntén a Ká|vária játszőtér terrjletén.

2. Gondoskodik a Ká|vária tér dé|i o|da|án, a játszótéren |évő kozterü|eti wc-pe|enkázó-
raktárépÜ|et takarításáró| je|en együttműködési megá||apodás hatá|yának időtaftama a|att
o|yan módon, hogy a WC tisztaságát a nyitvatańási idő a|att rendszeresen e||enőzi, és
szükseg esetén ha|adéktalanul takarítja.

3. A Ká|vária tér északi o|da|án |évő SzKIP pavi|on te|jes rezsikiadásait (vi||any, víz- és
csatornadf) jelen együttműködési megá||apodás hatalyának időtaĺtama a|att továbbra is
finanszírozza.

4. Ad 1. pontban vá||a|t szo|gá|tatásokat MEloK a ,,Kálvária téri ifiúsági, közösségi szociá|is
munka'' poelc új ajánlattéte|i fe|hívása nyomán kötött szeződés hatályba |épését mege|őző
5. munkanapig, de legkésőbb 2015. jú|ius 15-ig nyújtja. Ezt követően 2 munkanapon belü| az
á|ta|a a program során a Ká|vária téren |évő épü|etekbő| (a SZKIP pavi|on és a játszótéren |évő
kozterületi wc-pe|enkázó-raKárépület) a saját feĺszere|éseit és targyait kiüríti és az épü|eteket
Üresen visszaadja az Önkormányzatnak. Amennyiben a szolgáltatás folytatására kiírt új
kozbeszezési e|járás nyertese a MEIOK |esz, abban az esetben a he|ységet nem ke||

visszaadnia az űj szerződés éruénybelépéséig.

ur.
Az önkormá nyzat vá t tatja

1. Jelen együttműkodési megál|apodás hatályának időtaĺtama a|att onkormányzat a szolgá|tatás
biztosÍĽása érdekében a Ká|vária tér északi o|da|án |évő SzKIP pavi|ont és a játszótéren |évő
közterü|eti wc-pe|enkázó-raKárépület MEIOK kizárólagos használatába adja, me|yben ME]OK
továbbra is tárolhatja a programok megva|ósÍtásához szüks{7es eszkozeit, a|apanyagait.

2. A Kálvária tér dé|i o|da|án, a játszótéren |évő közterÜ|eti wc-pelenkázó.raKárépü|et
rezsikiadásait (vi||any, víz- és csatornadfi) az onkormányzat finanszírozza.

ry.

Zárő rendelkezések

1. Az együttműkodési megá||apodást a Felek határozott ldőre, 2015. május 31-től |egkésőbb
2015. jú|ius 15-ig terjedő időszakra kotit de |egkésőbb az Önkormányzat á|tal kiírt ,,Ká|vária
téri ifiúsági, közosségi szociá|is munka 2.,, közbeszerzés nyefteséve| kötendő szerződés
hata|yba |épése e|őtti 5. napig.

2. Je|en megá|lapodás modosítása kizáró|ag ít.ásban, a Fe|ek közos megegyezéséve| töfténhet'

3. Je|en megá||apodást bármelyik Fé| indoko|ás né|kü| a másik fé|hez címzett e|őzetes ír.ásbeli
nyi|atkozat a|apján 5 napos határidőve| felmondhatja.

4. A Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a megá||apodásbó| eredő eset|eges jogvitáikat e|sősorban
békés úton, e|őzetesen egyeztetésse| o|dják meg.

5. A megál|apodás végrehajtásának e||enőrzésére, valamint a rendszeres kapcso|attaftásra a|ábbi
szemé|yek jogosuItak:

onkormányzat részérő|
Név: Váradi Gize||a, Józsefuárosi Szociális Szo|gá|tató és Gyermekjó|éti Központ
vezetője



Telefon: 06-1-333-05-82
E-mail: iroda@jszszgyk.hu

Mt]oK részérő|:
Név: oberth József
Te|efon: 06-20-9Ĺ2-71-62
E-mai|: jozanbabakk|ub@gmaiĺ.com

6. A Fe|ek kije|entit hogy a szezödésben nem szabá|yozott kérdésekben a Po|gári
Töruénykonyvrő| sző|ő 2013. évi V. töĺvény és a vonatkozó jogszabá|yok rende|kezései az
irányadók.

7' Jelen Együttműkodési Megá||apodást a fe|ek képvise|ői e|o|vasás és éfte|mezés után, mint
akaratukka| megegyezőt he|yben hagyóan négy pé|dányban írják a|á.

Kelt: Budapest, 2015.

Budapest Főváros VIII. kerü|et Magyar Emberi Jogvedő Központ A|apÍtvány
Józsefuárosi onkormányzat képvise|etében

képviseIetében
dr. Kocsis Máté

po|gármester

Jőzan Babák Egyesü|et
képviseIetében

Fedezet: ... dátum: Budapest 2015. ..''..

Pénzügyi |eg e| |enjegyzem :

Páris Gyu|áné
pénzü gyi ügyosztá lyvezető

Jogi szempontbó| e| |enjeggem.
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásábo|

Dr. Kovács Gabriel|a
a|jegyző


