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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

Az SZMSZ szerint véleményezi: - 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)  2019. 
március 22-én megbízási szerződést kötött Dr.  Molnar  Katalin egyéni vállalkozóval (továbbiakban: 
Megbízott) a  Budapest  Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitáció projekt, 
Problémaorientált Közösségi Rendészet alprojekthez kapcsolódó képzési feladatok ellátása tárgyban. 

A  megbízási szerződés határozott időtartamú, azonban az Irányító Hatóság a támogatási szerződés 
megvalósítási időszakát  2021.  szeptember 28-ig meghosszabbította, ezért jelen szerződéssel érintett 
megbízás elvégzése is ezzel az idővel is hosszabbodik, ugyanis sajnálatos módon a feladat elvégzése a 
koronavirus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt csak korlátozottan volt lehetséges. 

A Police Cafe  nagyon érzékeny témákat jár körbe, sok civil szereplő részvételével, melyet  online 
módon nem lehet ugyanolyan hatékonysággal megvalósítani. Az  online  tér sajátossága-főleg ilyen 
szenzitív témában- hogy a résztvevők nem érzik magukat biztonságban, így  new  tudnak őszintén részt 
venni a munkában, is ezáltal a módszer hatékonysága csökken. Közben megismertük azokat az  online 
lehetőségeket, hogyan lehet egyszerre több kiscsoportos beszélgetéseket is szervezni (pl. zoomon).  A 
tervünk, hogy tavasszal, amikor még nem lehet csoportos találkozókat tartani,  online Police  cafet 



tartunk olyan témában, amelyen elsősorban szervezetek intézmények munkatársai vesznek rész. Civil 
részvételű  Police  cafékat nyárra és őszre fogjuk elhalasztani. 

Dr. Molnár Katalint a tevékenységéért bruttó  4.466.000  forint (áfamentes) illeti meg. 
A  megbízási szerződés I. alkalommal  2020.  január 21-én módosításra került az I-III. ütemek 
vonatkozásában. Az L módosítás azerint a megbízási szerződés alapján a III. ütemben tizenegy 
alkalom „Lakossági  Police Café"  került betervezésre, melyből négy esemény valósult meg, a Covid-
veszélyhelyzeti korlátozások miatt. Így hét alkalmat a  IV.  ütemre javaslunk átütemezni, ezért a 
megbízási szerződés ütemezésének módosítására van szükség. 

 

• Munkafázis megnevezése Teljesítési határidő Díjazás (bruttó) 

3.  részszámla 
(3.  ütem) 

a. Konfliktuskezelő  tithing  (Sóra) 
b. Police Café (8x5  óra,  40) Ilk  ütem utolsó 

rendezvényét követően 
1.386.000,- Ft 

3.  részszámla 
(3. ütem) a 
szerzadésniódostnis 
szerint 

a. Konfliktuskezelő trening  (8  óra) 
b.Police Café (4x5  óra,  20) 

III ütem utolsó 
rendezvényét követően 

616.000,-Ft 

4.  részszámla 
(4.  ütem) 

a. Police Café (5x5  óra,  25) 
b. Konfliktuskezelő tréning  (8  óra) 
c. Szakmai összegző  Cafe (5  óra) 

2021.  június  30. 836.000,- Ft 

4.  részszámla 
(4.  ütem) 

a.Police Café  (12x5óra,  60  óra) 
b. Konfliktuskezelőtréning (Sóra) 
C. Szakmai összegző  Café  (Sóra) 

2021.  szeptember  28.. 1.606.000,- Ft 

Továbbá, jelen II. szerződésmódosítás keretében sor kerül a szerződés véghatáridejének 
hosszabbítására, az Irányító Hatóság állásfoglalásának megfelelően, a Szerződés  „3. A  teljesítés 
időtartama"pontjában megjelölt véghatáridő  2021.  szeptember 28-ára módosul. 
Végül, a  REVS  Zrt. szerződéses kapcsolattartójának személye megváltozott,  2020.  szeptember 2-tól 
Szász  Anna  látja el Patatics Balázs feladatait, ez a szerződés  8.  pontjában módosítjuk. 

II. A  beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre. 

III.A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, az Önkormányzat és Dr.  Molnar  Katalin közötti szerződés módosítása az ütemezés 
megváltozása okán.  A  módosításnak pénzügyi hatása nincs 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Bizottság döntése  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének a Képviselő-testület  es  Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. 
(XI. 06.)  önkormányzati rendelet  7.  mellékletének  1.1.1.  pontja szerint a Költségvetési is Pénzügyi 
Bizottság dönt bármely önkormányzati szerződés módosításáról. 

A  veszélyhelyzet kihirdetésérő és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021.  (I. 
29.)  Korm. rendelet  1.  §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének  es  életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 



A  katasztrófavédelemről is a hozza kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek:  
1. sz. melléklet: Dr.  Molnar  Katalin megbízási szerződése 
2. sz. melléklet: Dr.  Molnar  Katalin megbízási szerződés  1.  sz. módosítása 
3. sz. melléklet: Dr.  Molnar  Katalin megbízási szerződés  2.  sz. módosítás tervezete 

Határozati javaslat 
Budapest  Főváros VB!. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

..../2021. (11.11.)  Határozata 

A Budapest  Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrebabilitáció  chalk  projekt 
keretében megvalósuló„,ProblémaorientáltKözösségi Rendészet keretében képzési feladatok 

ellátása" tárgyú megbízási szerződés módosításáról 

A  képviselő-testület 

1. hozzájárul a  2019.  március 22-én Dr.  Molnar  Katalinnal a  "Budapest  Józsefváros, Magdolna-
Orczy Negyed Szociális Városrehabilitáció című projekthez kapcsolódóan Problémaorientált 
Közösségi Rendészet keretében képzési feladatok ellátása" tárgyú megbízási szerződés  2.  számú 
módosításához; 

2. a határozat  1.  pontja alapján felkéri a polgármestert az előterjesztés  3.  számú melléklete 
szerinti  2.  számú szerződésmódosítás aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő:  2021.  február  14. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: RÉV8 Zrt. 

Budapest, 2021.  február I. 

Sárkány Csilla sk. 
vezérigazgató 
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• MEGBiZÁSI SZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

szólchely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
képviseli: dr. Sara Botond polgármester 
adószám:  15735715-2-42 
törzsszárn:  735715 
bankszámlaszám:  Magyar  Államkincstárnál vezetett  10023002-00344506-00000017 
statisztikai szám:  15735715-8411-321-01, 

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről 

Dr.  Mohair  Katalin egyéni vállalkozó 
Anyja neve: Farkas  Ilona 
Születési hely, idő: MINK NIS 
Lakóhely:  2120  Dunakeszi, Illyés Gyula utca 
Adóazonosító jj  
TM  szám: 
Adószám: 
NyilväntartáA szit. 801370 
Bankszámlaszám:  K@.11 Bank 10402018-76565250-53481012 
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), 
a továbbiakban együttesen Felek kőzött az alábbi feltételek mellett: 

L Előzmények 

A Budapest  Főváros  va  kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (a  továbbiakban Önkormányzat),  mint 
Kedvezményezett  2018.  február  16-án  Támogatási szerződést kötött  a  Nemzetgazdasági Minisztérium 
Regionális  Operant,  Fejlesztési Programok Irányító Hatósággal,  mint  Támogatóval  a  „Budapest-
Józaeferos, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitaciós  Program" (a  továbbiakban: 
MONP vagy  Program;  azonosító szám; VEKOP-6.2.1-15-2016-00013) végrehajtására vonatkozóan. 

Az  Önkormányzat Képviselö-testillete  a 250/2017. (X1119.)  sz. határozata  3. a)  pontja alapján felkérte 
a Budapest  Főváros  VDT.  kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti 
Ügyosztályát és  a  • Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot  a Program  „IC/3 / Problémaorientált közösségi rendésze" projektje 
projektmegvalósítói feladatainak ellátásra. 

Felek fentiekre tekintettel az alábbi szerződést kötik. 

JÓTSEPASSIPOLSÁRMESTEMI  HIVATAL 

.2019  MARC  22' 
to44  

sen  • 

2. A  szerződés tárgya 

Megbízó Megbizottat megbízza a MONP Közbiztonság, 
közterület alprogram KP3 „Problémaorientált közösségi 
rendészet" projekthez kapcsolódó — a Megbízott  filial 
készített — tanuhriány megvalósításhoz kapcsolódó 
képzési feladatok ellátásával. 

A  megbízás az alábbi feladatokat foglalja magában: 

Megbízott a kommunikációs és konfliktuskezelő 
képzések 



szakaszban kialakított szakmai struktúráját megvalósítja. 

• A  MONP  „1(23  - Problémaorientált közösségi rendészet" projekt keretében, több szakaszban, többféle 

Időtartamban, több szinten és az egyes célcsoportok feladatainak megfelelően differenciáltan 

/ OE önismereti, kommunikációs  es  konfliktuskezelési, valamint a közösségi rendészettel ős a 
problémaorientált rendészeti megközelítés elveivel ős gyakorlatával kapcsolatos ismereteket átadó 
csoportos képzés ős konzultáció biztosítása a projektben résztvevő járőrök és közterület-felügyelők 
részére. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése esetében az „egy óra" 
kifejezés  45  perces időtartamot jelent. 

A  képzések: 

I. ütem: 
a. Szakmai előkészítő  Café (5  óra) 
b. Vezetői  Krung (16  óra) 
c. Élménypedagógiai netting  (40  óra,  20  óra  x2) 
d. Police Café  Módszertani tréning  (40  óra,  8  alkalom  x 5  óra) 

ütem: 
a. Lakossági  Police Café (40  óra,  8x5) 

• b.  Konfliktuskezelő tréning  (8  óra) 
M. ütem: 

a. Konfliktuskezelő tréning  (8  óra) 
b. Lakossági  Police Café (40  óra,  8  alkalom  x 5  óra) 

IV.  ütem: 
a. Lakossági  Police Café (25  óra,  5  alkalom  x 5  óra) 
b. Konfatuskezelő tréning  (8  óra) 
c. Szakmai összegző  Café (5 bra) 

A  Megbízott a szerződés.  2.  pontjában részletezett feladatait Németh Zoltánnal,  CAW  Nagy 
Margittal is Bajusz Ferenccel együttműködve végzi el. 

3. A  teljesítés időtartama 

Felek a jelen szerződést a teljesítésig kötik azzal, hogy Megbízott teljesítésének szigorú  (fix) 
határideje: 

Kezdete: szerződés aláírásának időpontja 

Vége:  2021.  június  30. 

4. Felekjogai és kötelezettségei 

Megbízott a megbízást az ilyen tevékenységet ellátó személyektől általában elvárható gondossággal és 
kellő körültekintéssel, a iegj tudása szerint, a mindenkor hatályos irányadó jogi  es  szakmai 
szabályoknak, előírásoknak  es  iránymutatásoknak megfelelően, a Megbízó érdekeinek elsődlegessége 
alapján köteles ellátni. Megbízott kijelenti, hogy a szükséges szakértelem  es  végZettseg biztosított a 
szerződés teljesítése során. 

Megbízott a megbízást jelen szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően. Megbízó mindenkori 
utasításainak megfelelően köteles nyújtani. 

-Megbízott a Megbízó utasításaitól csak akkor térhet el,  ha  azt a Megbízó érdeke feltétlenül 
megköveteli és ännak előzetes értesítésére már nincsen mód; ez utóbbi esetben azonban a Megbízót 
utólag, haladéktalanul értesíteni tartozik. 

A  szakszerűtlen vagY célszeriltlen utasítások esetén a Megbízott köteles a Megbízót értesíteni erről. 
Amennyiben a Megbízó továbbra is ragaszkodik az utasításhoz, akkor a Megbízottat nem terheli az 
ittasításból eredő kart való felelősség. 
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' Megbízott kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a sierződés teljesítésével összefiiggesben olyan 
költségeket, melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

Megbízó jogosult a teljesítést ellenőrizni. 

Megbízó köteles a jelen megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésre  4E6 
információt, dokumenticiót, vagy egyéb anyagot a Megbízott rendelkezésére bocsátani. 

Felek  {that  okozott  Wok  tekintetében a kártérítési felelősség az alábbiak szerint alakul: 

ea  Felek egymásnak okozott közvetett vagy közvetlen károk tekintetében a Polgári 
Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény (a továbbiakban; Ptk.) szerint felelnek. 

Ha  á szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény  all  elő, amely akadályozza, vagy gátolja a 
Megbízott határidőre történő, vagy egyébként szerződésszerű teljesítésben, a Megbízottnak 
haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megbízót a késedelem várható időtartamáról és okáról,  ill,  a 
szerződésszerű teljesítést okozó egyéb okról és annak Várható következményeiről. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért felelősséggel tartozik. 

Egyik fél sem követ el szerződésszegést,  ha  kötelezettségei teljesítését vis major akadálypzza neg, 
amely a szerződés aláíráSának időpontja után kővetkezett be. 

Felek rögzítik,  bogy  Megbízott felelős az általa nyújtott feladatok Minőségi megfelelőségéért, 
szakszerűségéért és teljes körűségéért. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során 'a 
lehető legnagyobb mértékű gondossággal jár el. Megbízott kijelenti, hogy tudomása *van arról, hogy 
EU-s forrásból támogatott projekt megvalósításában vesz reszt:  Budapest-  Józsefváros, Magdolna-
Orczy Negyed Szociális Városrehabilitaciós Program" (azonosító szám: VEKOP-6.2.1-15-2016-
00013). 

5. Megbízotti díj, fizetési feltételek 

A  Felek megállapodnalc, hogy Megbízottat a jelen szerződés  11.  a) és  b)  pontjában meghatározott 
feladat teljesítésért összesen  4.466.000 Ft.  azaz négymillió-négyszázhatvanhatezer forint megbízási díj 
illeti meg. 

A  Megbízó előleget nem fizet. Megbízott  3  db részszámla és I db végszámla benyújtására jogosult az 
alábbiak szerint: 

Az első részszámla az L ütem utolsó rendezvényét követően  1.518.000 Ft.  azaz : egymillió-
ötszáztizenyolcezer forint díj illeti meg. 

A  második részszámla a  U.  ütem utolsó rendezvényét követően  1.956.000 Ft.  azaz egymillió-
ötvenhatezer forint díj illeti meg. 

A  harmadik részszámla a  111.  ütem utolsó rendezvényét követően  1.056.000 Ft.  azaz egymillió-
ötvenhatezer forint díj illeti meg. 

A  végszámla a  IV.  ütem utolsó rendezvényét követően  836.000 Ft.  azaz nycleszázhanninchatezer 
forint díj illeti meg. 

A  díjat banki átutalás útján kell megfizetni a Megbízott  Mai Bank  által vezetett  10402018-76565250-
53481012  számú bankszámlájára, a teljesítésigazolások szerint kiállított számla kézhezvételét követő 
30  napon belül.  A.  díj tartalmazza a feladat ellátásával kapcsolatos valamennyi dij  at  és költséget, ide 
értve különösen az általa bevont alvállalkozók (szakértők, közreműködők, egyéb teljesítési segédek) 

-  &jai  is. 

Megbízó nevében az előre meghatározott formátumú teljesítésigazolást, a Rév8 Zrt. MONP 
projektmenedzsere a teljesítést követő  15  napon belül állítja Ici.  A  teljesítésigazolás a számla. 
elválaszthatatlan része. Megbízott számláját a teljeSítésigazolás kiállítását követően állíthatja ki. 

Megbízott a teljesítésigazolás kiállítását rnegelözöen köteles a szerződés aláírását követően minden 
harmadik hónap  15.  napjáig beszámolót készíteni a tanulmány végrehajtásával kapcsolatos 
'megvalósítás előrehaladásáról.. 
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Feick  rögzítik, hogy a jelen szerződés az Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program" (azonosító szám: VEKOP-6.2.  1-15-2016-00013)  Támogatási szerződés 
támogatási forrásából valósul meg, utófinanszirozással. 

Késedelmes fizetés esetén a Megbízó kötetes a Ptk, 6:155.§-ában foglalt késedelmi kamat 
megfizetésére. 

6. A  Szerződés megszűnése, megszüntetése 

Jelen szerződéstől kizárólag indokolással ellátott, a niásik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal lehet 
elállni a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Az elállás a szerződést azonnali hatállyal 
megszünteti. 

Jelen szerződés bármely okból történő megszűnésekor a Megbízott köteles elszámolni a Megbízóval. 

Jelen szerződés megszűnik, amennyiben a Támogatási Szerződés bármely okból megszűnik. 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettség 

Amennyiben Megbízott neki felróható módon az előzetes egyeztetések alapján meghatározott  3.1,  pont 
szerinti teljesítési határidő tekintetében késedelembe esik, ügy a Megbízó kötbérigényt érvényesíthet. 
A  késedelmi kötbér mértéke naponta  5,000 Ft, de  maximum a teljes nettó megbízási díj  10%-a. 

Megbízott hibás teljesítés esetén a hibás teljesítéssel érintett nettó megbízási díj I%-ának megfelelő 
hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. 

Megbízott a szerződés teljesitésének megbízott érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása 
esetén a teljes nettó megbízási díj 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötber meg,fizetésére 
köteles. 

Megbízott felei a kötbéren felül felmerült, neki felróható károkért. 

A  kötbért a Megbízott a Megbízó  8  napos fizetési kötelezettséget tartalmazó írásbeli felszólítása 
alapján átutalással köteles megfizetni. Amennyiben a Megbízott a felszólítás kézhezvételét követő  3 
napon belül érdemi — dokumentumokkal tényszerűen alátámasztott — kimentést nem tesz, akkor a 
kötbérigény elismertnek minősül Megbízott részéről  es  beszámítható. 

8. Kapcsolattartás 

A  jelen szerződéssel kapcsolatos kommunikáció kizárólag írásos formában (ajánlott  level,  fax, vagy e-
mail) történik  'A  az alábbiakban meghatároiött személyek által, illetőleg e személyek részére történő 
kézbesítés esetén tekinthető érvényesnek 

Felek megállapodnak abban,  bogy  jelen szerződés teljesítése  sorb  kapcsolattartásra az alábbi 
személyek jogosultak: 

Megbízó részéről: 

• Név: Patatics Balázs 

Telefon: 

pataties-balazs@revahu 

Megbízott részérőlf 

Név: Dr. Molnár Katalin 

.  Telefon: 

E-mail:  info@molnarkatalin.com 

Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok 
helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.  A  kapcsolattartók személyében bekövetkezett 
változást szerződő Felek kötelesek  3  munkanapon  bet  a másik félnek írásban bejelenteni. 

9. Vegyes  es  záró rendelkezések 
4 
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Jelen szerződésre a magyar jog irányadó.  A  jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ftk., 
valamint a támogatási szerződés rendelkezései alkalmazandólc 

Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné  Walk,  ez nem 
érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényességet. Ebben az esetben a Felek az érvénytelen 
rendelkezést olyan érvényes is végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amelynek gazdasági célja 
leginkább megfelel az érvénytelen rendelkezés céljának. 

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 
ütközne, vagy a beszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával, vagy a támogatási 
szerződéssel ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden 
további jogcselelanény, így különösen a szerződés módosítása nélkül — a megsértett kötelező érvényű 
jogszabályi rendelkezés vagy beszerzési dokumentumi, illetve támogatási szerződési rendelkezés 
kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni,  ha  valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy 
valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott 
rendelkezés a szerződés részét képezi). 

Jelen szerződés megkötésére írásban kerül sor és kizárólag Írásban, mindkét fől általi aláírással 
módosítható. 

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Jelen szerződés mindkét fél aláírásával lép hatályba, az utolsó aláírás időpontjában. 

Jelen szerződés készült  5  oldalon,  3  egymással egyező példányban, melyet szerződő felek elolvastak, 
értelmeztek,  es  mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írtak alá. 
Budapest, 2019' .42P• 

o, 16Attui 

Fedezete' u t ;  k).1- 2 datum. Budapest, 2019 ‘11, Li.  

Pénzügyile elteire-  e : 

A  / Páris G«Ó rr  OE'  

gazdasági ;fez!»  
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Jogi  szempontból ellenjegyzem: 
Danada-Rimán Edina 
jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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MEGBÍZÁSI SZERZÖDÉS 

1.  száiiui módosítása 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

székhely:  1082 Budapest, Harass u. 63-67. 
képviseli: Pikó  Andras  polgármester 
adószám:  15735715-2-42 
törzsszám:  735715 
bankszámlaszánt  Magyar  Államkincstárnál vezetett  10023002-00344506-00000017 
statisztikai szánt  15735715-8411-321-01, 

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről 
Dr.  Molnar  Kätalin egyéni vállalkozó 
Anyja neve: 
Születési hely, idő: 
Lakóhely:  2120  Dunakeszi, Illyós Gyula utca 
Adóazonosító jel: 
TM  szám: 
Adószám 
Bankszámlaszám: K@FI  Bank 10402018-76565250-53481012 
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), 
a továbbiakban együttesen Felek között az alábbi feltételek mellett: 

1. Előzmények 

1.1. Felek rögzítik, hogy  2019.  március  22.  napján megbízási szerződést kötöttek a MONP 
Közbiztonsági, közterület alprogram KP3 „Problémaorientált közösségi rendészet" projekthez 
kapcsolódó- a Megbízott által készített- tanulmány megvalósításához kapcsolódó képzési feladatok 
ellátása tárgyában. 

2. Módosítás indokai 

2.1. 2019.  december 31-ig  8  (nyolc) alkalom lakossági  Police Café  megtartása került 
betervezésre. 
Amelyből három alkalmat szükséges átütemezni  2020-i  évre. Így  2020.  december 31-ig 
tizenegy lakossági  Police Café 
kerül megvalósításra. 

3.  Jogi indokolás 

A  Polgári Törvénykönyvröl szóló 
2013.  évi V. törvény  6:191.  §  [A 
szerződés felek általi módosítása] 
0)-(3)  bekezdése alapján: 





„(1) A  felek közös megegyezéssel módosíthatják a szerződés tartalmát vagy megváltoztathatják 
kötelezettségvállalásuk jogcímét. 
(2) A  szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad.  A  kötelezettség 
biztosítására szolgáló zálogjog ás kezesség fennmarad,  de  a zálogkötelezett  es  a kezes helyzete 
hozzájárulásuk nélkül nem válhat terhesebbé. 
(3) A  szerződés módosítására a szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezéseket kell 
megfelelően alkalmazni.” 

4.  Módosuló rendelkezések 

4.1. A  szerződés  2.  pontja az alábbiak szerint módosul: 

„2. A  szerződés tárgya: 

Megbízó Megbízottat megbízza a MONP Közbiztonság, közterület alprograin KP3 „Problémaorientált 
közösségi rendészet" projekthez kapcsolódó — a Megbízott által készített tanulmány megvalósításhoz 
kapcsolódó képzési feladatok ellátásával. 

A  megbízás az alábbi feladatokat foglalja magában: 

Megbízott a kommunikációs  es  konfliktuskezelő képzések előkészítési szakaszban kialakított szakmai 
struktúráját megvalósítja. 

A  MONP „KP3 - Problémaorientált közösségi rendészet" projekt keretében, több szakaszban, többféle 
időtartamban, több szinten és az egyes célcsoportok feladatainak megfelelően differenciáltan 
önismereti, kommunikációs és konfliktuskezelési, valamint a közösségi rendészettel és a 
problémaorientált rendészeti megközelítés elveivel és gyakorlatával kapcsolatos ismereteket átadó 
csoportos képzés ás konzultáció biztosítása a projektben résztvevő járőrök  es  közterület-felügyelők 
részére. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése esetében az „egy óra" 
kifejezés  45  perces időtartamot jelent. 

A  képzések: 

ütem: 
a. Szakmai előkészítő  Café (5  óra) 
b. Vezetői tréning  (16  óra) 
c. Élménypedagógiai tréning  (40  óra,  20  óra  x2) 
d. Police Cafe  Módszertani tréning  (40  óra,  8  alkalom  x 5  óra) 

IL ütem: 
a. Lakossági  Police Café (25  óra,  5  alkalom  x  Sóra) 
b. Konfliktuskezelő tréning  (8  óra) 

III. ütem 
a. Konfliktuskezelő tréning  (8  óra) 
b. Lakossági  Police Cafe (55  óra, I  1  alkalom  x 5  óra) 
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IV. ütem 

a. Lakossági  Police Café (25  óra,  5  alkalom  x 5  óra) 

b. Konfliktuskezelö tréning  (8  óra) 

c. Szakmai összegző  Café (5  óra) 

A  Megbízott a szerződés  2.  pontjában részletezett feladatait Németh Zoltánnal, Győriné Nagy Margittal 
es  Bajusz Ferenccel együttműködve végzi el." 

4.2. A  szerződés  5.  pontja az alábbiak szerint módosul: 

„S. Megbízotti díj, fizetési feltételek 

A  Felek megállapodnak, hogy Megbízottat a jelen szerződés  2.  a) és  b)  pontjában meghatározott feladat 
teljesítésért összesen  4.466.000 Ft  azaz négymillió-négyszázhatvanhatezer forint megbízási díj illeti 
meg. 

A  Megbízó előleget nem fizet. Megbízott  3  db részszámla és  1  db végszámla benyújtására jogosult az 
alábbiak szerint: 

Az első részszámla az L ütem utolsó rendezvényét követően  1.518.000,- Ft,  azaz egymillió-
ötszáztizennyolcezer forint díj illeti meg. 

A  második részszámla a II. ütem utolsó rendezvényét követően  726.000,- Ft,  azaz hétszázhuszonhatezer 
forint díj illeti meg. 

Az harmadik részszámla a  Ill,  ütem utolsó rendezvényét követően  1.386.000,- Ft,  azaz egymillió-
háromszáznyolcvanhatezer forint díj illeti meg. 

A  végszámla a  IV.  ütem utolsó rendezvényét követően  836.000,- Ft,  azaz nyolcszázharminchatezer 
forint díj  Inca  meg. 

A  díj  at  banki átutalás útján kell megfizetni a Megbízott K&I-I Bank által vezetett  10402018-76565250-
53481012  számú bankszámlájára, a teljesítésigazolások szerint kiállított számla kézhezvételét követő 
30  napon belül.  A  díj tartalmazza a feladat ellátásával kapcsolatos valamennyi díjat és költséget, ide 
értve különősen az általa bevont alvállalkozók (szakértők, közreműködők, egyéb teljesítési segédek) 
díját is. 

Megbízó nevében az előre meghatározott formátumú teljesítésigazolást, a Rév8 Zrt. MONP 
projektmenedzsere a teljesítést követő  15  napon belül állítja ki.  A  teljesítésigazolás a számla 
elválaszthatatlan része. Megbízott számláját a teljesítésigazolás kiállítását követően állíthatja ki. 

Megbízott a teljesítésigazolás kiállítását megelőzően köteles a szerződés aláírását követően minden 
harmadik hónap  15.  napjáig beszámolót készíteni a tanulmány végrehajtásával kapcsolatos megvalósítás 
előrehaladásáról. 

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés az Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program" (azonosító szám: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013) Támogatási szerződés 
támogatási forrásából valósul meg, utófinanszírozással. 

Késedelmes fizetés esetén a Megbízó köteles a  Pik.  6:155.§-ában foglalt késedelmi kamat 
megfizetésére." 

5. Urn.  rendelkezés 

5.1. Felek megállapítják, hogy a Megbízási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett 
rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak. 
5.2. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Jelen 
szerződés a két fél együttes aláírásával lép hatályba. 
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5.3. Jelen szerződésmódositás készült  4  oldalon  3  egymással egyező példányban, melyet szerződő 
Feick  elolvastak, értelmeztek,  es  mint akaratukkal mindenben megegyező' helybenhagyóan írtak alá. 
5.4. Jelen szerződés aláírása polgármesteri hatáskörben történik. 

Budapest 20 
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Európai Unió 
Európai Regionális 
Fejlesztési Alap 

3.  st  melléklet  at  előterjesztéshez 

MEGBÍZÁSI SZERZŐ DÉS 

2.  számú módosítása 

Amely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
képviseli: Pikó  Andras  polgármester 
adószám:  15735715-2-42 
törzsszám:  735715 
bankszámlaszám:  Magyar  Állainkincstámál vezetett  10023002-00344506-00000017 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01, 

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről 
Dr.  Molnar  Katalin egyéni vállalkozó 
Anyja neve: IIla 
Születési hely, idő: S,  Sal  
Lakóhely:  2120  Dunakeszi, Illyés Gyula utca  Mt  
Adóazonosító jel: 
TM  száma 
Adószám: 
Bankszámlaszám: K&H  Bank 10402018-76565250-53481012 
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), 

a továbbiakban együttesen Felek között az alulirott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 

1.  Előzmények 

Felek  2019.  március  22.  napján megbízási szerződést kötöttek a Budapest-Józsefváros, Magdolna-
Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program (azonosító szám: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013, 
a továbbiakban: MONP) Közbiztonsági, közterület alprogram „KP3 Problémaorientált közösségi 
rendészet" projekthez kapcsolódó - a Megbízott által készített - tanulmány megvalósításához 
kapcsolódó képzési feladatok ellátása tárgyában. Felek a szerződést  2020.  január 21-én módosították. 

2020.  december 31-ig  11  (tizenegy) alkalom lakossági  Police Café  megtartása került betervezésre, 
amelyből Megbízott négyet valósított meg. Az elmaradás oka a Covid-vészhelyzet miatti korlatozások. 
Het  alkalmat szükséges átütemezni 
2021-i  évre. Így  2021.  szeptember 
28-ig tizenkét lakossági  Police Café 
kerül megvalósításra. 

A  veszélyhelyzet megszűnésével 
összefüggő átmeneti szabályokról és 
a járványügyi készültségről szóló 
2020.  évi LVIII. törvény (a 
továbbiakban: Vmtv.)  7.  § szerint a 
Vmtv. hatálybalépéséig létrejött, a 
központi költségvetés terhére nyújtott 
költségvetési támogatásból 
megvalósuló programokkal, 

MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA 
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BEFEKTETÉS  A  JÖVŐ BE 

projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység 
időtartama az eredeti felhasználási határidőtől számított  180  nappal,  de  legalább e törvény 
hatálybalépését követő  180.  napig meghosszabbodik. Jelen szerződésmódosításkor a Felek az uniós 
támogatás felhasználhatóságának véghatáridejében bekövetkezett változást figyelembe vették. 

A  fentiekre tekintettel, Szerződő Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják, a módosuló 
szerződéses feltételeket félkövér, diat betűkkel jelzik a Szerződés érintett szerződéses pontjában, a 
következők szerint 

2. A  Szerződés  2.  pontjában meghatározott teljesítési részhatáridők az alábbiak szerint módosulnak: 

III. ütem: 

IV.ütem: 

a.Konfliktuskezelő tréning 
b. Lakossági  Police Café 

a. Lakossági  Police Café 
b. Konfliktuskezelő tréning 
c. Szakmai összegző  Café 

8  óra 
20  ára  (4x5  óra) 

60  óra  (12x5  óra) 
8  óra 
5  óra 

3. A 2.  pontban foglaltak alapján a Szerződés  „3. A  teljesítés időtartama" pontjában megjelölt 
véghatáridő  2021.  szeptember 28-ára módosul. 

4. A  Szerződés  5.  pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az harmadik részszámla a III. ütem utolsó rendezvényét követően  616.000,- Ft,  azaz 
hatszáztizenhatezer forint díj illeti meg. 

A  végszámla a  IV.  ütem utolsó rendezvényét követően  1.606.000,- Ft,  azaz egymillió-hatszázhatezer 
forint díj illeti meg. 

5. A  Szerződés  8.  pontja az alábbiak szerint módosul: 
Megbízó részéról: 
Név: Szász  Anna 

E-mail:  szasz-anntrerev8.hu  

6. Záró rendelkezések 

6.1.  Felek a Vállalkozási Szerződés többi pontját változatlan formában fenntartják. 

6.2.  Felek a szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés 
után, helybenhagyólag aláírják. 

6.3.  Jelen szerződésmódosításban 
nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. 
évi V. törvény rendelkezései 
irányadóak. 
6.4.  Jelen szerződésmódosítás  4 
oldalon  3  egymással egyező 
példányban készült, és Felek együttes 
aláírásával lép hatályba. 
6.5.  Jelen szerződés  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefváros 
Polgármesterének a 
veszélyhelyzetben a 
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katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. tv.  46.  §  (4)  bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefváros Képviselő-testületének hatáskörében eljárva meghozott,  ..../2021. (11.11.)  számú 
határozatán alapul. 

Budapest, 2021.  február,, „ 

  

    

Budapest  Főváros VIII. kerület Dr.  Molnar  Katalin 
Józsefvárosi Önkormányzat egyéni vállalkozó 
képviseletében Megbízott 
Pikó András 
polgármester 
Megbízó 

Fedezete: datum: Budapest, 2021.  február 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Flőrich Szilvia 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Czukkemé dr, Pintér Erzsébet 
jegyző 
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