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amely létrejött egyrészró| a

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosĺ Onkormányzat (székhelye:1082 Budapest,
Baross u. 63-67; ađőszáma: |5735715-2-42; torzsszám: 7357151' bankszámlaszźĺm: 14100309-
102L3949-01000006; statisztikai szárn: 157357|5-84I1-32I-0I; képviseli: dľ. Kocsis Máté
polgaľmester), mint Kcjzfeladat Gazđa, - a továbbiakban: ,,Megbíző',

másrészrő| a

Józsefváľosi Ktiztisségi lJázak Nonprofit Kft. (székhe1ye:1084 Bp., Mátyás tér 15.,
cégsegyzékszáma: 01 09 942622; ađőszźtma 22766117-2-42 képviseli: Kovács Barbaľa
ügyvezető), a továbbiakban: Kiizfeladat Ellátó,

a továbbiakban együttesen ,,Szerződő Felek',,kozott az alźĺbbí feltételek alapjźtn:

B,LOZMEi\IYEK

1.1 Az onkormtnyzat 2015. március 05. nappal kozszolgáItatási szerződést kötött a
Ko zfe|ađat El l átóval (a to vábbiakb an szer ző đés) .

|.2 Az onkoľmáĺyzat ...120|5. (v.07.) számu hatáĺozatźhan úgy d<jntĺjtt, hogy az
onkormányzat feĺlntartásában műköđő oktatási-nęvelési intézmények tanulóinak erdei iskola
jellegű turnusokban tcjľténő tźlboroztatása Magyaľkúton valamint Káptalanfiireden, hétvégi
csopoľtos kirándulások fogadása, a józsefviáľosi intézmények köaisztviselőinek,
koza|ka|mazottainak családi iidiiltetése, mint önként vá||aIt feladatot a Józsefuĺáľosi
Gyermekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségiĺ Táľsaság lássa et 2015.
június 01. napjától.
Emiatt sztikséges a szerzódés módosítása.

1.3. A szerződés 2.1. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítjak:

,,Feĺekrogzítik, hogy a jelen szerződés tárgla az Mön. 23. s (5) bekezdés II. pont, 13, pont,
17. pont és ]9. pontjóban szabályozott, a Feladatgazda onkormányzaĺra irányadó, alábbi
kozfeladat ellátósa:
- szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és elĺátások,
- helyi kÓzmiÍvelődési tevékenység támogatása, a kulturális helyi örôlrség védelme,
- kerületi sport és szabadidősport támogatása, tfiúsági Ĺigłek,
- nemzettségi ügyek



(a továbbiakban, egyĹitt : Közfeĺadat ellátás),,

I.4. A szerzóđés 2.2 pontját a Felek az a|ábbiak szeľint módosítjfü:

,,Felek ragzítik, hogy Megbízó torvényben rogzített feĺadatainak teljes karíí megvalósítása
érdehlben, Koďeladat Ellátót bízza meg a jelen szerződ,és 2.I pontja szerinti szolgáĺtatósi

feladatolĺľlak kizárólag harmadik személyek részére torténő teljesítéséveĺ, melyľe Közfeladat
Szolgáltató az aĺdbbiak szerint vállal köteĺezettséget:

]. Józsefvórosi ohatási-nevelési intézmények tanuĺói rész,áre nyári szabadidő fogĺalkozás
s zeľvezłź s e étkezé s b izto s ítás ávaL

2. Szociális gondoskodós
a) adományok gyíÍjtĺźse, fogadása, osztása
b) foglalkozás elősegít,ésével kapcsolatosfeladatokellátása

3. kulturólis, kazmtjvelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátósa
a) szabadidőfogĺalkozás, készségfejlesztés
b) kozösségi színtér
c) zászlógyűjtemény
d) Józseflórosi Galéria m{Íködtetése
e) rendezvények szervezése

4. kerüĺeti kozéleti lap, onkormányzati honlap mĺĺkaúetése
a) kerüĺeti kazéĺeti lap műkodtetése
b) onkormányzati honlap működtetése

ą PR tevékenység, kommunikació
5. helyivállalkozásfejlesztéssegítése

6. sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatosfeladatokellátása
a) helyszín biztosítása

7. nemzetiségi üg,,ekkel knpcsolatos feladatok ellátósa
a) nemzetisĺźgi rendezvények, ünnepekrészére helyszín biztosítása,'

1.5. A szerzoďés 2.3. pontját a Felek az aIäbbiak szeľint módosítjfü:

,,Koďeladat ellátási helye, és ellátási teriilete

Felek rogzítik, hogy Közfeladat Ellátó a fenti Kazfeladatok elĺátósót Budapest Főváros VIII.

kerület közigazgatósi terüIetén vé gzi.
A lu;zfeladat nyújtósa nem kizárólag a VIII. kerület lakosaira teľjed ki.,'

I.6. A szerzódés 12.I. pontját a Felek az a|thbiak szerint módosítjak:

,,Jeĺen Szerződéssel, illetve annak teljesítésével osszefüggésben Felek nyilatkozataikat ľövid
úton lcĺźzbesítve vagl postai úton írásban, ilĺetve a Szerződésben meghatározott esetekben
elelctronikus úton, e-mail formájában karcĺesek kazalni. A Szerződéssel kapcsolatos
nyilatkozatokat Felek az alábbi képviseleti címre koteĺesek eljuttatni:



Megbízó ľészéről:
Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefváros onkormányzatának címezve, a Polgórmesteri
Hivątal Gazdól ko dás i Ü gyo s ztályóhoz
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
g az d al ko da s @i o z s efv ar o s. hu

Kozfeĺadat Ellátó részéről :
Józsefiórosi Kozosségi Hózak Nonprofit Kft-nek címeme
I084 Budapest, Mátyás tér ]5.
info @ke s z ýu g1l aľ. hLl''

|.7. A szerzőđés 12.2. pontját a Felek az a|źhbiakszeľint módosítják:

,, Kapcsolattartósra kij elölt személyek:

Megbízó részéről: G azdálkodási Üg,lo sztóly vezeiőj e

elektronikus eĺérhetőség: gazdalkodas@jozsefvaros.hu
tel.szám:

SzoIgáltató részérőI:
elehr onikus elérhető s é g :

tel.szám:

459-2567

Ellátó ügłvezetője
info@kesztyugtar.hu
788-t 344 "

2. A szerződés a jelen módosítással nem érintett pontjait a Felek vźůtozatlan formában és
tartalommal hatályban lévőnek tękintik.

3. Felek jelen szerzódés módosítást elolvastfü, s mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jőváhagyőIagírták alá 5 egymással egyező példányban.

Budapest,2015. május....... Budapest,20|5. május.......

Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefu áro si onkorm tny zat

képviseletében
dr. Kocsis Máté polgármester

Mesbíző rész&ő|

Józsefuarosi Kĺjzö ssé gi Házak
Nonprofit Kft.

képviseletében
Kovács Barbaľa ĺĺgyv ezető

Kĺjzfeladat Szo1 sáltató részér o|

Fedezet: Dátum: Budapest,2015. május.....

Pénzügyileg ellenj egyzem :

Páris Gyulané
p énzigy i ugy o sztáIyv ezetó

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina jegyző

nevében és mesbízásából



dr. Kovács Gabriella
a|jegyző

A SZERZODES MELLEKLETEI

1. sz. melléklet: SzolgáItatási leíľás
2. sz. melléklet: Koltséstéľítés számíttlsi módszere ftülön dokumentumban excel
táblázatbarl)



SZOLGÁLTATASI LEÍRÁS

1. Józsefuárosi oktatási-nevelési intézmények tanulói részére nyáti szabadidő foglalkozás
szervezése étkezés biztosításával (önként vállalt feladat)
- nyźLri szabadidő foglalkozás szervezése, bonyolítása étkeńetéssel: anyári időszakban
(iskolazáľástól 10 héten keľesztiil) minden munkanapon józsefuarosi oktatási-nevelési
intézmétyek tanulói részére szęrvezętt foglalkozás, arészvételi díj ingyenes.
Részvételi arány: atábor teljes idejére minimum 150 fő

2. Szociális gondoskodás
a) ' adományok gffitése, fogadása, osztása (önként vá||alt feladat)
LELEK programhoz kapcsolódó adomány gyűjtés, ral<tározźs. A szolgáltatás felajánlás
a|apj án folyamato san bizto sított.
b) fag|alkazás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátása (kötelező feladat)
- fog|a|koztatáselősegítésétcé|zőprogľamok:
Számítástechnikai képzések, Hátľányos he|yzeťu nők integĺáciőját cé|ző ptogram, tréningek
heti rendszerességgel, alkalmanként min. 6 fő
- áIIásbĺirze szervezése:
évi2 alka|om, alkalmanként min. I20 fő részvételével biztosított rendezvény
- á||áskeresői klub műkcidtetése:
heti minimum 1 alkalommal, álláskereséshez szükséges eszközök biztosítása szakmai
tanácsadással, alkalmanként min. 6 fő
- mentor program:
hétköznapokon naponta fe|zárkőztató, valamint magántanulói státuszban lévő gyermekek
mentorálasa,min.6 fo

közfo g l alk o ńatásb an val ó ré szvétel (külö n me gáll apo d ás alapj án)
- kozérdekű munka fogadása (folyamatos, a felmerĹilt igénynek megfelelően)

3. kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása
a) szabadidő fog|a|kozás, készségfejlesztés (önként vá||a|tfeladat):
minden hétköznap délután a lakosság szźlmára biztosított kézmuves, spoľt és kĺĺzösségi
programok biztosítiĺsa, min. 6 fo
b) közösségi színtér(önként váI|a|tfeladat):
heti egy alkalommď rendezvények, nyitott programok biztosítása a Kesztyĺigyár Közösségi
hźzban, min. 30 fő
c) zász|őgyĘtemény(cinkéntvállaltfeladat):
ingyenes, bárki számára nyitott kiállítás' Kozszo|gźĺ|tatő fe|adata a kiá||ítás népszenĺsítése,
iskolai csopoľtok szervezése (évi l0 csoport)
d) Józsefuarosi Galéria mfüödtetése (kĺitelező feladat):
kiállítások szetvezése lebonyolítása évi minimum 5 alkalommal,
egyéb lakossági kĺlzösségi rendezvények szervezése (például gyeľmeknap, kaľácsony)
alkalmanként minimum 30 fü
rendezvények szervezése (cinként váIIaLt feladat): lakossági nagyľendezvények keľiileti
központi rendezvények biztosítása minimum 2 alkalommal.
e) Önkoľmányzatíreĺdezvényekszervezése: (kötelezőfeladat)
źi|ami rinnepek, 8 alkalommal
ĺinkormányzati iinrlepek: 1 4 alkalom
ágazati ünĺlepek 14 alkalommal,



kittintetéshez kapcsolódó ľendezvények szervezése: 4 alkalom

4. kerületi közéleti lap, önkormtnyzati honlap működtetése
a) kerületi kĺjzéleti lap működtetése (önként vállalt feladat)
évi legalább 42 a|ka|ommal, 16 oldal terjedelemben,52 000 db újság kerül terjesztésre
b) önkormányzatíhon|apműkodtetése (kötelező feladat)
j ozsefu aľo s. hu honlap folyamato s Ĺizemeltetése, fej lesztése
c) PR tevékenység, kommunikáció (önként vállalt feladat)
kĺizponti kommunikáció, lakossági tájékońatő füzetek, online tźĄékoztatők, facebook, online
egyéb feltiletek, plakátok, molinók (a felmeľĹilt igényeknek megfelelően)

5. helyi vállalkozásfejlesztés segítése (önként vállalt feladat)
Yá||a|kozásoknak a vá||aIkozás elindításával összefüggésben rendezvények, programok
szewezése, helyszín biztosítása a rcnđezvényekhez.
Inkubációs programok, évi 10 rendezvény, min 30 fő
közösségi pľogramok évi 10 alkalom, min 30 fo

6. sporľtal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása (kĺitelező
feladat)
a) helyszín biztosítása Mátyás tér 15., Dankó utca 18., Spoľt udvaĺ nyitva tartása

7. nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok eIlátása(kötelező feladat)

Đ nemzetiségi rendezvények, tinnepek részére helyszín biztosítása
Jelentkezés a|apján folyamatosan biztosított
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i turizmussĺ| kap.5'ol,'to. ĺct^aotok e|látása
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