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amely létrejött egyrészró|a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefváľosi onkormányzat (szék-
h9ly: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester; adóšzám:
I 5 7 3 5 7 1 5 -2 - 42, tör zsszám 7 3 5 7 | 5, to vább iakb an : onkoľm ány zat)

másrészről a
Hit GyiĺIekezete Szeľetetszo|gáiata (székJrely:1103 Budapest, Gyömľői ,Út 69, képviseli: Kovács
Sĺĺndor ugyvezető, aďőszźlm: |805779I-|-42, nyi|vántĺľtasi szám: 00014/2012-008, továbbiakban:
Szeľetetszolgálat)

(továbbiakban együttesen: Felek) k<jzött.

1. A megállapodás tárgĺa és célja

Jelen megállapodás targya a Budapest VIII. kerĹiletében é|ő rászorultak megsegítése, életkiirĹilmé-
nyeik javítása oly módon, hogy a Gytilekezet kaľitatív munkája az együttműkĺidés következtében
hatékonyabbá válik.

A megállapodás célja ĺisszhangban áI| az onkormanyzatMagyatország hetyi önkormźnyzatairő|
sző|ő 201I. évi CL)ooilX. tĺĺrvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. $ (1) bekezdésének 8. a. és 23. $
(5) bekezdésének 11. a. pontjában foglalt közfeladatának (szociális szolgáltatások és ellátások) ellá-
tásáva|, az együttmfüödés megvalósítasahozzájźrul a helyi lakosság szociális binonságźŕloz.

2. A megállapodás hatáůya
Felek a jelen megállapodast20|6. miĺrcius 8. napjától hatźrozatlanidőtartamrakötik.

3. A Gyĺilekezet vállalja, hory
3.1. az Önkormźnyzatkozigazgatĺĺsi teľiiletén az Önkormźnyzat által meghatźrozottľĺászorulók

részére karitatív munkát végez. A kaľitatív munka keretében a rendelkezésére álló eľőforras-
ok figyelembe vételéve|, az onkormanyzatta| egyeztetetĹ' előre meghatáľozott időpontban
ingyenesen élelmiszeľt, ruhát ađomőnyoz a ľaszorulók ľészére.

3.2. az adomźnyok a hatalyos jogszabályi előíľĺĺsoknak megfelelnek.

4. Az onkormányzatvállalja, hory
4.|. előzetes egyeztetés a|apjan a szabad kapacitrĺs terhére a nemzeti vagyonĺól szfl1ő 20|1. évi

CXCVL töľvény l1.$ (13) bekezdése a|apjőn az Mötv. 13. $ (l) bekezdésének 8a. és 23. $(5) bekezdésének 1la. pontjábarr foglalt közfeladat ellátlĺsa céljából ingyenesen helyiséget
biztosít a kozfeladat ellátásrának fennállásái g a 3.pont szerinti karitatív tevékenysé g- eIIátA-
s6hoz a Jőzsefvéros Közĺjsségeiért Nonprofit Zrt. te|ephelyeként mfüödő, 1083 Budapest
VIII. kerĹilet, Szigony u. 16./B szźlm (hĺsz,: 36128lI/N3;390 m2) alatti helyiségben;

4.2. meghatiíľozza a 3. pont szeľinti karitatív tevékenységben részesiilő eltátotti kdrt és az e|őze-
tesen egyeztetett időpontot és helyszínt meghiľdeti ezenellátotti kĺiľében;

4.3. a kijelölt ellátotti körről tájékoztatja a Szeretetszolgźiatot a hatályos adatvédelmi szabályok
Íigyelembevételével.
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5. Kapcsolattartás
Felek rogzitik, hogy folyamatosan tźljékoztatjak egymást a jelen megállapodźs a|apján teljesítendő
feladatokľólésmegszerezhetotapaszta|atohő|.

A kapcsolatt artásra kij el<ĺlt személyek
- a Szeretetszo|gźt|atrészéról: Kovács Sĺíndor (e-mail: kovacs.sandor@hit.hu,te|:20 3|21 948)
- az onkorményzatrész&o|: dr. Bojsza Krisztina (e-mail: bojszak@jozsefvaľos.hu,tel 459-2|92)

6. A megállapodás megszüntetése
Jelen megállapodást báľmelyik Fél jogosult a másik FéIhez íntézett íľásbeli ĺyilatkozaltal, annak
kézhezvételétol számított 30 napos hataridővel_ indokoIás nélkül - felmondani.

7. Eryéb ľendelkezések
7.|. Jelen megállapodásban nem szabályozott, a megállapodás teljesítése soľán esetlegesen fel-

merĺilő vitas kérdéseket a felek egymással egyeztetik, és erre vonatkozőan' a megállapodást
kozĺi s megegy ezéssel íľásban módo sítj ák.

7.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen megáIlapodásban nem szabályozotíkérdésekben a Polgá-
ri Törvénykönyvről sző|ő 2013, évi V. törvény és a vonatkoző egyéb jogszabáLyok rendelke-
zései irźnyadóak.

7.3, Felek a jelen megállapodásból ęredő vitás kérdéseket elsősorban békés módon, közös egyez-
tetéssel kísérlik meg rendezni, annak eredménýelensége ęsetén fordulnak az á.Ita|źnos sza-
bályok szeľint hatáskĺiľrel és illetékességgel ľendelkező bírósághoz.

7.4. Felek jelen megállapođást elolvastiĺk, éľtelmezték és mint akaratukkal mindenben megegye-
zőt, 5 e gymás sal e gy ező p éldanyban j őv źhagy ő|ag írták a|á.

Budapest, 20| 6. március

dr. Kocsis Máté
polgármester

onkormĺányzat

Fedezete: .. Dátum: Budapest,20l6.
PénzĹigyileg ellenj egyzem:

Páris Gyulané
p énnigy i ĺjgy o sztźůyv ezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és meebízásából

dr.Mészán Erika
a|jegyző
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onkoľmánvzat Szeretetszolgźiat


