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A  döntésre az SZNISZ szerint hatáskörrel rendelkezik: Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

Az ST/vISZ szerint véleményezi: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás  Es  a döntés tartalminak részletes ismertetése 

Az önkormányzat Képviselő-testülete a  250/2017.  (XII.19.) sz. határozata  3.  a) pontja alapján felkérte 
a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti 
Ügyosztályát  Es  a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitliciós és Városfejlesztési Zärtkönlen Működő 
Részvénytársaságot a Program „KP3/Problémaorientält közösségi rendészet" projektje 
projektmegvalósítói feladatainak ellátásra. 

A  képviselő-testület az  53/2018.  (VII.16.). számú határozatában fedezetet biztosftott a Budapest-
Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitaciós Program című projekthez 
kapcsolódóan KP3 Problémaorientált közösségi rendészet projektelem keretén belül  4  fő 
programkoordinátor (késöbbiekben szakmai projektfelelős) megbízására: dr. Molnár Katalin, Németh 
Zoltan,  Bajusz Ferenc, Gyi5rine Nagy  Margit. 

Győriné  Nagy  Margit,  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  volt  munkatársa  mär  nem  a  kerületben 
dolgozik, nem tudja ellátni  a  programfelelösi feladatot. Ezért megállapodtunk vele  a  szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetésében. Feladatait  a  szerződés szerint maradéktalanul ellátta, 
teljesítését elfogadtuk, kifizetése megtörtént.  Az 6  megüresedett helyére Takács Flórát javasoljuk, aki 
közbiztonsági referensként dolgozott korábban  a  kerületben, ismeri  a  programot, ás tapasztalatival 
tudja segíteni  a  projekt sikeres megvalósítását.  A  megbízási szerződést megegyezik Györiné  Nagy 



Margitéval azzal a különbséggel, hogy a teljesítés határideje igazodna a projekt megvalósításának a 
határidejével, mely jelenleg  2021.  szeptember  28. A 4  fö koordinátor megbízásához a VEKOP 
pályázati útmutató alapján beszerzési eljárást kell lefolytatni, mely alól  2018.10.29-én kapott egyedi 
mentességet az Önkormányzat. Mivel jelen előterjesztés  1.  sz. mellékleteként csatolt megbízási 
szerződéstervezet szerint csak személyi változás történt, arra a  2018.10.29-én kelt állásfoglalás 
tartalma még kiterjed (az új személy változatlanul a 2018-as „piaci áron" folytatja a munkát). Az 
Irányító Hatóság  2021.  február  16-än  kelt levelében az állásfoglalásban foglaltakat megerősítette. 
A  megbízási szerződés tervezetét mellékeljük. 

Ugyancsak szeretnénk meghosszabbítani a többi szakmai koordinátor megbízási szerződésének a 
határidejét - Bajusz Ferenc esetében a céljuttatás meghatározását -  2021.  szeptember 28-ig, a projekt 
véghatáridejére.  A  szerződések többi pontja változatlanul marad. 

U. A  beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozahda a Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitaciós 
Program Közbiztonsági Alprogram új szakmai programfelelősével —  Tables  Flórával - szerződés 
megkötése, és a meglévő szerződések határidejének meghosszabbítása.  A  megbízási díj összege nem 
változik, 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  es  Pénzügyi 
Bizottság dönt bármely önkormányzati szerződés módosításáról. 

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

A  katasztrófavédelemről és 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, igy a döntés 
meghozatalara a polgármester jogosult. 

A 17-519/2019.  sz. munkáltatói intézkedéssel megállapított célfeladat módosítása a jegyző hatásköre. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek:  
I. Takács  Flora  megbízási szerződéstervezete, Irányító Hatóság állásfoglalása 
2. Győriné Nagy  Margit  megkötött Megbízási szerződése  es  módosítása, közös megegyezéssel 

történő megszüntetés tervezete 
3. Német  Zoltan  megkötött Megbízási szerződés és  1.  sz. módosítása,  2.  sz. módosítás tervezete 
4. dr Molnár Katalin megkötött Megbízási szerződése,  2.  sz. módosítás tervezete 
5. Bajusz Ferenc céljuttatás meghatározása 
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Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kertilet Józsefi áros Képviselő-testületinek 
..../2021. (02.25.)  számú határozata 

A  Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Virosrehabiliticiós Program 
Közbiztonsági Alprogram szakmai programfelelőseinek szerződéseivel kapcsolatos döntések 

A  képviselő-testület 

I. megbízza Takács Flórát a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Virosrehabilitáciés Program Közbiztonsági Alprogram szakmai programfelelősi feladatainak 
ellátásával, és felkéri a polgármestert az  1.  sz. melléklet szerinti megbízási szerződés 
aláiráska; 

2. elfogadja Győrint Nagy  Margit  Megbizási szerződésének közös megegyezéssel történő 
megszüntetésit  es  felkéri a polgármestert a  2.  sz. melléklet szerinti megállapodás aláírására; 

3. hozzájárul  Nemeth  Zoltán,  Es  dr. Molnár Katalin megbizási szerződéseinek  2021.  szeptember 
28-ig történő meghosszabbításához, is felkéri a polgármestert a  3-4.  sz. melléklet szerinti 
szerződismódosItások aláírására. 

4. egyetért a Bajusz Ferencnek  2019.03.07-én megállapított célfeladat  2021.  szeptember 28-ig 
történő meghosszabbításával. 

Felelős:  1-3.  pontok tekintetében a polgármester, a  4.  pont tekintetében a jegyző 
Határidő: március  01. 
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: R6v8 Zrt. 

Budapest, 2021.  február  16. 

Sárkány Csilla sk. 
előterjesztő 
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energetikai referens 

Pénzügyminisztérium 
REP  Helyettes Államtitkárság 
Támogatáskezelési Főosztály 
REP  Kifizetési Osztály 

Cím:  H-
Poste° 
Tel.: 
E-mai 

From: 
Sent: 
To: 
Cc:' 
Subject:  Magdolna-Cray  Biziöági Egyeztető Fórum egyedi mentesség - személyi változás 

HercLEKL 

Urbán Kristóf dr. 

Feladó: 
Küldve: 
Címzett: 
Másolatot kap: 
Tárgy: 

kedd  2021.  február  16 14:00 

RE: agdolna-Orczy Biztonsági Egyeztető Fórum egyedi mentesség - személyi 

változás 

Kedves István, 

rendben, elfogadható ez a változás. 

Üdvözlettel: 

ISM  

Kedves Danil 

A  csatolt Magdolna-Cray  Biztonsági Egyeztető Fórum egyedi mentességgel kapcsolatban szeretnénk egy kérdést 

feltenni,  es  a véleményed kikérni. 

A 4  fő koordinátor beszerzése alól  2018.10.29-én kapott egyedi mentességet a  Bp.  VIII. kerületi önkormányzat. 

1  fő koordinátorral közös megegyezéssel megszűnt a munkaviszony, és ugyanazt a munkát ugyanazon megbízási 

díjért egy másik személy fogja ellátni. 

Mivel csak személyi változás történt, Úgy gondoljuk, hogy a  2018.10.29.  kelt dokumentum tartalma még életben van, 

tehát nem szükséges a piaci árat ebben az esetben sem igazolni (tulajdonképpen változatlanul a 2018-as „piaci áron" 

folytatja a munkát az Új kolléga, lásd mellékelt eredeti szerződés  2.2.  pontja). 

Kérünk ennek a megerősítésében. 

Köszönettel: 

pr-
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

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

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről 

lakcím: 
Anyja neve: 
Születési hely, idő: 
Adóazonosító jel: 
TM  szám: 
Adószám: 
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
a továbbiakban együttesen Felek között az alábbi feltételek mellett: 

1. Előzmények 

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

1.2.  Az Önkormányzat Képviselő-testülete a  250/2017.  (MI.19.) sz. határozata  3.  a) pontja alapján 
felkérte a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgálinesteri Hivatal Közterület-
felügyeleti Ügyosztályát és a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs  es  Városfejlesztési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságot a Program „ICP3 / Problémaorientált közösségi rendészet" projektje 
projektMegvalósítói feladatainak ellátásra. 

Felek fentiekre tekintettel az alábbi szerződést kötik. 

2. A  szerződés tárgya 

2.1.  Megbízó megbízza Megbízottat a MONP Közbiztonság, közterület alprogram K.P3 
„Problémaorientált közösségi rendészet" projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai 
programfelelős feladatok ellátásával. 

2.2.A  megbízás az alábbi feladatokat foglalja magában: 

2.2.1.  Megbízott a „Problémaorientált közösségi rendészet" projekt kapcsán a rendőrségi 
kapcsolattartóval történő koordináció és egyeztetés útján megszervezteti a programban 
résztvevő rendőrök szolgálatát.  A  közterület felügyelők szolgálatát Bajusz Ferenc 
koordinátor szervezi. 



2.2.2.  Megbízott a közösségi rendészekkel a szolgálat megkezdése előtt egyezteti a napi 
feladatot, felel a szolgálat elektronikus eszköz felhasználásával történő szolgálati idő 
nyilvántartás a teljesítés igazolás alátámasztása érdekében való ledokumentálásáért. 

2.2.3.  Magdolna — Orczy Biztonsági Egyeztető Fórum létrehozása és működtetése. 

2.2.4.  Részvétel a Közösségi rendész.ek szakmai képzésében. Együttműködés a KP3 programban 
résztvevő is azzal érintett szervezet képviselőjével. 

2.2.5.  Rendőrségi kapcsolattartóval való együttműködés. 

2.2.6.  Szomszédsági házfelügyelői rendszer kialakítása és működtetése, adminisztrációs 
feladatok ellátása a krízisházakat kijelölő döntést követően. 

A  Megbízott a szerződés  2.  pontjában részletezett feladatait Németh Zoltánnal és Bajusz Ferenccel, 
valamint dr. Molnár Katalin egyéni vállalkozóval együttműködve végzi el. 

3. A  teljesítés időtartama 

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

Kezdete:  2021.  február  1.,  a szerződés aláírásának napja 

Vége:  2021.  szeptember  28. 

4. Felek jogai  is  kötelezettségei 

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

4.2.  Megbízott  a  megbízást jelen szerződésben foglak feltételeknek megfelelően, Megbízó mindenkori 
utasításainak megfelelően köteles nyújtani. 

4.3.  Megbízott  a  Megbízó utasításaitól csak akkor térhet  el, ha  azt  a  Megbízó érdeke feltétlenül 
megköveteli  es  annak előzetes értesítésére  mär  nincsen mód; ez utóbbi esetben azonban  a 
Megbízót utólag, haladéktalanul értesíteni tartozik. 

4.4.A  szakszerűtlen vagy célszerütlen utasítások esetén  a  Megbízott köteles  a  Megbízót értesíteni 
erről. Amennyiben  a  Megbízó továbbra  is  ragaszkodik az utasításhoz, akkor  a  Megbízottat nem 
terheli az utasításból eredő kárért való felelősség. 

4.5.  Megbízott kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol  el a  szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek  a  Megbízott adóköteles jövedeln2ének csökkentésére alkalmasak. 

4.6.  Megbízó jogosult  a  teljesítést ellenőrizni. 

4.7.  Megbízó köteles  a  jelen megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésre álló 
infonnációt, dokumentációt vagy egyéb anyagot  a  Megbízott rendelkezésére bocsátani. 

4.8.Felek által okozott károk tekintetében  a  kártérítési felelősség az alábbiak szerint alakul: 

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

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

4.10.  Egyik fél sem követ  el  szerzód.  esszegést,  ha  kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza 
meg, amely  a  szerződés aláírásának időpontja után következett  be. 
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4.11.  Felek rögzítik, hogy Megbízott felelős az általa nyújtott szolgáltatás minőségi 
megfelelőségéért, szakszerűségéért és teljes körőségéért. 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 részt: 
Budapest-  Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs  Program" 
(azonosító szám: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013). 

5. Megbízotti díj, fizetési feltételek 

5.1.A  Felek megállapodnak, hogy Megbízottat  a  jelen szerződés  2.1.  pontjában meghatározott feladat 
teljesítésért - összesen «egbízási díj illeti meg.  A  megbízási díj Megbízott 
nyilatkozata alapján  a  hatályos  TB  és SZJA törvényben meghatározott járulékokkal és adóval 
csökkentve kerül kifizetésre. Megbízott tudomásul veszi, hogy  a  megbízási díj összegéből  a 
Megbízó  a  mindenkor érvényben lévő adótörvény alapján (Megbízott írásos nyilatkozatának 
figyelembevételével) személyi jövedelemadó előleget  von le. 

A  díjat banki átutalás útján kell megfizetni  a  Megbízott  11600006-00000000-09378528  (ERSTE 
Bank)  számú bankszámlájára,  a  kiállított és aláírt teljesítésigazolás leadását követő  15  napon belül. 
A  díj tartalmazza  a  feladat ellátásával kapcsolatos valamennyi díjat és költséget, ide értve 
különösen az általa bevont alvállalkozók (szakértők, közreműködők, egyéb teljesítési segédek) 
díját  is. A  szerződéskötést megelőzően  a  Megbízott által végzett munkavégzés járulékos költségei 
a  Megbízót nem terhelik. 

5.2.  Megbízott  a  teljesítésigazolás kiállítását megelőzően köteles  a  szerződés aláírását követően 
minden negyedévben beszámolót készíteni  a  tanulmány végrehajtásával kapcsolatos megvalósítás 
előrehaladásáról. Felek rögzítik, hogy  a  jelen szerződés  a  Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy 
Negyed Szociális Városrehabilitációs  Program"  (azonosító szám: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013) 
Támogatási szerződés támogatási forrásából valósul meg. 

5.3.A  díj kifizetésének feltétele  a  Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság szakmai jóváhagyását követően kiállított teljesítési igazolás.  Az  előre 
meghatározott formátumú teljesítésigazolás  a  teljesítést követő  15  napon belül kerül kiállításra.  A 
teljesítésigazolás  a  számla elválaszthatatlan része. 

5.4.  Késedelmes fizetés esetén  a  Megrendelő vállalja  a  Ptk. 6:155.§-ában foglalt késedelmi kamat 
megfizetését. 

6. A  szerződés megszűnése, megszüntetése 

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

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

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

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettség 

7.1.  Amennyiben Megbízott neki felróható módon az előzetes egyeztetések alapján meghatározott  3.1. 
pont szerinti teljesítési határidő tekintetében késedelembe esik, úgy a Megbízó kötbérigényt 
érvényesíthet.  A  késedelmi kötbér mértéke naponta  5.000 Ft, de  maximum a teljes nettó megbízási 
díj  10%-a. 

7.2.  Megbízott hibás teljesítés esetén a hibás teljesítéssel érintett nettó megbízási díj 1%-ának 
megfelelő hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. 

7.3.  Megbízott a szerződés teljesítésének megbízott érdekkörében felmerült okból történő 
meghiúsulása esetén a teljes nettó megbízási díj 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér 
megfizetésére köteles. 

7.4.  Megbízott felel a kötbéren felül felmerült, neki felróható károkért. 



7.5.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  Mal  érdemi — dokumentumokkal tényszerűen alátámasztott — kimentést nem tesz, akkor 
a kötbérigény elismertnek minősül Megbízott részéről és beszámítható. 

8. Kapcsolattartis 

8.1.A  jelen szerződéssel kapcsolatos kommunikáció kizárólag írásos formában (ajánlott levél, fax, 
vagy  e-mail)  történik és az alábbiakban meghatározott személyek által, illetőleg e személyek 
részére történő kézbesítés esetén tekinthető érvényesnek. 

8.2.  Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartásra az alábbi 
személyek jogosultak: 

Megbízó részéről: 

Név: 

Telefon: 

E-mail: 

Megbízott részéről: 

Név: 

Telefon:  S 

E-mai 

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

9. Vegyes és záró rendelkezések 

9.1.3elen szerződésre a magyar jog irányadó.  A  jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 
Ptk., valamint a támogatási szerződés rendelkezései alkalmazandók. 

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

9.3.  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 jogcselekmény, igy 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). 

9.4.Jelen szerződés megkötésére Írásban kerül sor  es  kizárólag Írásban, mindkét fél általi aláírással 
módosítható. 

9.5.  Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag  hulk alit 

9.6.  Jelen szerződés felek együttes aláírásával lép hatályba az utolsó aláírás időpontjában. 

9.7.  Jelen szerződés készült  3  egymással egyező példányban, melyet szerződő felek elolvastak, 
értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írtak alá. 

Budapest, 2021.  
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Pikó András polgármester 
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Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Wórich Szilvia 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Czukkerné  Pinter  Erzsébet 
jegyző 
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a továbbiakban együttesen Felek között az alábbi feltételek mellett: 

1.  Előzmények 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat), 
mint Kedvezményezett  2018.  február  16-än  Támogatási szerződést kötött a Nemzetgazdasági 
Minisztérium Regionális Operatív Fejlesztési Programok Irányító Hatósággal, mint Támogatóval 
a „Budapest-Józsefväxts, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program" (a 
továbbiakban: MONP vagy Program; azonosító fahin: VEKOP-6.2,1-15-2016-00013) 
végrehajuisiim vonatkozóan. 

1.2.  Az önkormányzat Képviselő-testülete a  250/2017. (X1.19.)  sz. határozata  3.  a) pontja alapján 
felkérte a  Budapest  Főváros VOL kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-
felügyeleti ügyosztályát  es  a Rev8 Józsefvárosi Rehabilitációs is Városfejlesztési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságot a Program „KP3 / Problémaorientält közösségi rendészet" projektje 
projektmegvalósítói feladatainak ellátásra. 

Feick  fentiekre tekintettel az alábbi szerződést kötik. 

1.1. 

2. A  szerződés tárgya 

2.1.  Megbízó megbízza MegbIzottat a MONP 
Közbiztonság, közterület alprogram ICP3 
„Problémaorientált közösségi rendészet" 
projekthez kapcsolódó megvalósítási 
feladatok szakmai koordinációs munka 
ellátásával. 

SZÉCHENYI 



2.2. A  megbízás az alábbi feladatokat foglalja magában; 

a. Megbízott a "Problimaorientált közösségi rendészet" projekt kapcsán a rendőrségi 

kapcsolattartóval történő koordináció és egyeztetés útján megszervezted a programban 
résztvevő rendőrök szolgálatát.  A  közterület felügyelők szolgálatát Bajusz Ferenc 
koordinátor szervezi. 

b. Megbízott a közösségi rendészekkel a szolgálat megkezdése előtt egyezteti a napi feladatot, 
felel a szolgálat elektronikus eszköz felhasználásával történő szolgálati idő nyilvántartás 
teljesítés igazolás alitAmasztása érdekében való ledokumentálásáért. 

c. Magdolna — Orczy Biztonsági Egyeztető Fórum létrehozása és működtetése. 

d. Részvétel a Közösségi rendészek szakmai képzésében. Együttműködés a KP3 programban 
résztvevő is azzal érintett szervezet képviselőjével. 

e. Rendőrségi kapcsolattartóval való együttműködés. 

f. Szomszédsági házfelügyelői rendszer kialakítása és működtetése, adminisztrációs feladatok 
ellátása a kdzisházakat kijelölő döntést követően. 

A  Megbízott a szerződés  2.  pontjában részletezett feladatait Németh Zoltánnal  Its  Bajusz 
Ferenccel, valamint dr.  Molnar  Katalin egyéni vállalkozóval együttműködve végzi el. 

g. A  teljesítés Időtartama 

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

Kezdete: a szerződés aláírásának időpontja 

Vége:  2021.  június  30. 

h. Felek jogai a kötelezettségei 

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

b. Megbízott a megbízást jelen szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően, Megbízó 
mindenkori utasításainak megfelelően köteles nynjtani. 

c. Megbízott a Megbízó utasításaitól csak akkor térhet el,  ha  azt a Megbízó érdeke feltétlenül 
megköveteli  es  annak előzetes értesítésére  mär  nincsen mód; ez utóbbi esetben azonban a 
Megbízót utólag, haladéktalanul értesíteni tartozik 

d. A  szakszerűtlen vagy célszerütlen utasítások esetén a Megbízott köteles a Megbízót értesíteni 
erről. Amennyiben a Megbízó továbbra is ragaszkodik az utasításhoz, akkor a Megbízottat nem 
terheli az utasításból eredő kárért való felelősség. 

e. Megbízott kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefiiggésben 
olyan költségeket, melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

f. Megbízó jogosult a teljesítést ellenőrizni. 

g. Megbízó köteles a jelen megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésre álló 
információt, dokumentációt, vagy egyéb anyagot a Megbízott rendelkezésére bocsátani. 

h. Felek által okozott károk tekintetében a kártérítési felelősség az alábbiak szerint alakul: 

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



Ha  a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy 
gátolja a Megbízott határidőre történő, vagy egyébként szerződésszerü teljesitésbet, a 
Megbízottnak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megbízót a késedelem várható 
iciötartamáról és okáról,  ill,  a szerződésszera teljesítést okozó egyéb okról  es  annak várható 
következményeiröL Az értesítés elmulasztásából eredő karért felelősséggel tartozik. 

Egyik fél sem követ cl szerződésszegést,  ha  kötelezettségei teljesítését  via  major akadályozza 
meg, amely a szerződés aláírásának időpontja után következett be. 

k. Felek rögzítik,  bogy  Megbízott felelős az általa nytíjtott szolgáltatás minőségi megfelelőségert, 
szakszentségéért  Es  teljes körüs' égéért. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés 
Bonin  a lehető legnagyobb mértékű gondossággal jár el. Megbízott kijelenti, hogy tudomása van 
arról, hogy  EU-s forrásból támogatott projekt megvalósításában vesz részt: Budapest-
Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitaciós Program" (azonosító szám: 
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013). 

i. Megbízotti díj,  Dubai  feltételek 

a. A  Felek megállapodnak, hogy Megbízottat a jelen szerződés  2.1.  pontjában meghatAnwnst 
teljesítésért - 
forint megblvisi díj  Wen  meg az alábbiak figyelembevételével: 

kifizetése egyösszegű,  2(11 9.  november  30.  követően, legkésőbb 
print,

 

er -ig. 
2019.  évben brutt6 rint, melynek 

2020.  évben bruttó orint, 
melynek kifizetése egyösszegű,  2020.  november  30.  követően, legkésőbb december 31-ig. 

2021.  évben bruttó html, 
melynek kifizetése egyösszegti,  2021.  június  30.  követően 

A  megbízási díj Megbízott nyilatkozata alapján a hatályos  TB  és SZJA törvényben meghatározott 
járulékokkal és adóval csökkentve kerül kifizetrisre. Megbízott tudomasul veszi, hogy a megbízási 
díj összegéből a Megbízó a mindenkor érvényben lévő adótörvény alapján (Megbízott írásos 
nyilatkozatának figyelembevételével) személyi jövedelemadó előleget  von  le. 

cif  banki átutalás utján kell megfizetni a Megbízott OTP  Bank  Altal vezetett 
bankszámlájára, a kiállított ás aláírt teljesítésigazolás leadását  

15  napon belitlTA díj tartalmazza a feladat ellátásával kapcsolatos valamennyi díjat és költséget, 
ide értve különösen az  (shale  bevont alvállalkozók (szakértők, közreműködők, egyéb teljesítési 
segédek) díját is.  A  szerződéskötést megelőzően a Megbízott által végzett munkavégzés járulékos 
költségei a Megbízót nem terhelik. 

b. Megbízott a teljesítésigazolás kiállitrisät megelőzően köteles a szerződés aláírását követően 
minden harmadik hónap  15.  napjáig beszámolót készíteni a projekt végrehajtásával kapcsolatos 
megvalósítás előrehaladásáról. Felek rögzítik,  bogy  a jelen szerződés a Budapest-Józsefváros, 
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitheiós Program" (azonosító szám: VEKOP-
6.2.1-15-2016-00013) Támogatási szerződés támogatási forrásából valósul meg, 
utófinanszírozással. 

c. A  díj kifizetésének feltétele a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs ás Városfejlesztési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság szakmai jóváhagyását követően kiállított teljesítési igazolás. Az előre 
meghatározott formátumú teljesítésigazolás a teljesítést követő  15  napon belül kerül kiállításra. 
A  teljesltésigazobis a számla elválaszthatatlan része. 

d. Késedelmes  flutes  esetén a Megrendelő vállalja a Ptic. 6:155.§-ában foglalt késedelmi kamat 
megfizetését. 

j. A  szerződés megszfinése, megszüntetése 



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

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

c. Jelen szerződés megszűnik, amennyiben a Támoga  Szerződés bármely okból megszűnik. 

Ic., Szerződést biztosító mellékkötelezettség 

a. Amennyiben Megbízott neki felróható  Sidon  az előzetes egyeztetések alapján meghatározott 
3.1.  pont szerinti teljesítési határidő tekintetében késedelembe esik, úgy a Megbízó kötbérigényt 
érvényesíthet.  A  késedelmi kötbér mértéke naponta  5.000 Ft, de  maximum a teljes nettó 
megbízási díj  10%-a. 

b. Megbízott hibás teljesítés eseten a hibás teljesítéssel érintett nettó megbízási díj 1%-ának 
megfelelő hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. 

c. Megbízott a szerződés teljesítésének megbízott érdekkörében felmerült okból történő 
meghiúsulása esetén a teljes nettó megbízási díj 20%-ának megfelelő mértéke meghiúsulási 
kötbór megfizetésére köteles. 

d. Megbízott felel a kötbéren felül felmerült, neki felróható károkért. 

e. 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 és beszámítható. 

1.  Kapcsolattartás 

a. A  jelen szerződéssel kapcsolatos kommunikáció kizárólag írásos formában (ajánlott  level,  fax, 
vagy  e-mail)  történik  es  az alábbiakban meghatározott személyek ált al, illetőleg e személyek 
részére történő kózbesités esetén tekinthető érvényesnek. 

b. Felek megállapodnak abban,  bogy  jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartásra az alábbi 
személyek jogosultak: 

Megbízó részéről: 

Név: 

Telefon:  111.1.11111 

Ermaa 
Megbízott részéről: 

Név: 

Telefon: 

c. Felek vällalják, hogy folyamatosan feruitartj  id<  fenti személyek elérhetőségét vagy azok 
helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.  A  kapcsolattartók személyében bekövetkezett 
változást szerződő Felek kötelesek  3  munkanapon  belie  a másik félnek írásban bejelenteni. 

at.  Vegyes és záró rendelkezések 

a. Jelen szerződésre a magyar jog irányadó.  A  jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 
Ptk., valamint a támogatási szerződés rendelkezései alkaknazimdók. 

b. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, ez nem 
érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényességet.  Ebben  az esetben a Felek az érvénytelen 



rendelkezést olyan érvényes  Es  végrehajtható rendelkezéssel helyettesítilc, amelynek gazdasági 
*fa leginkább megfelel  at  érvénytelen rendelkezés céljának. 

c. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba iltközne, vagy a beszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával, 
vagy a támogatási szerződéssel ellentétes lenn; akkor jelen szerződés fentieket sértő 
rendelkezése helyébe — minden további jogcselekmény, igy különösen a szerződés módosítása 
nélkül — a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy beszerzési dolcumentumi, 
illetve támogatási szerződési rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni,  ha 
valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része 
Es  azt szövegszenien a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés grata 
képezi). 

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

e. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben mcgegyezöt, jóváhagyólag Mák alá. 

f. Jelen szerződés felek együttes aláírásával lép hatályba az utolsó  ideas  időpontjában. 

g. Jelen szerződés készült  5  oldalon,  3  egymással egyező példányban, melyet szerződő felek 
elolvastak, értelmeztek,  es  mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagrilag írtak alá. 
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SZÉCHENYI 

MEGBÍZÁST SZERZŐDÉS 

1.  számú módosítása 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 

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

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről 

Anyja neve: 
Születési hely,t : 
Lakóhely:  
Adóazonosító 'el: 
TM  szám: 
Adószám: 
Bankszámlaszám: 
mint megbízott (a továbbiakban: Megbizott) 
a továbbiakban együttesen Felek között az alábbi feltételek mellett: 

Feick  rögzítik, hogy  2019.  március  07.  napján megbízást szerződést kötöttek a MONP 
Közbiztonság, közterület alprogram KP3 „Problémaorientált közösségi rendészet" projekt 
megvalósításához kapcsolódó szakmai koordinációs munka ellátása tárgyában. 

Jelen szerződésmódosítás a megbízási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt 
érvényes. 

A  VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 sz. projekt kapcsán az Irányító Hatóság észrevétele alapján 
felülvizsgálatra kerültek a projektben résztvevő wain:net koordinátorok elnevezései és a hozzá 
rendelt feladatok, melyre tekintettel Felek közös megegyezéssel a megbízási szerződést a 
kővetkezők szerint módosítják. 

1.  Eredeti rendelkezés a inenbízási 
szerződésben: 

A  szerződés tárgya 

Megbízó megbizza Megbízottat a MONP 
Közbiztonság, közterület alprogram KP3 
„Problémaorientált közösségi rendészet" 
projekthez kapcsolódó megvalósítási 
feladatok szakmai koordinációs munka 
ellátásával. 
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A  megbízás az alábbi feladatokat foglalja magában: 

a) Megbízott a „Problémaorientált közösségi rendészet" projekt kapcsán a rendőrségi 
kapcsolattartóval történő koordináció ás egyeztetés útján megszervezteti a 
programban résztvevő rendőrök szolgálatát.  A  közterület felügyelök szolgálatát 
Bajusz Ferenc koordinátor szervezi. 

b) Megbízott a közösségi rendészeklcel a szolgálat megkezdése előtt egyezteti a napi 
feladatot, felel a szolgálat elektronikus eszköz felhasználásával történő szolgálati 
idő nyilvántartás a teljesítés igazolás alátámasztása érdekében való 
ledokumentálásáért. 

c) Magdolna — Orczy Biztonsági Egyeztető Fórum létrehozása és működtetése. 

d) Részvétel a közösségi rendészek szakmai képzésében. Együttműködés a ICP3 
programban résztvevő és azzal érintett szervezet képviselőjével. 

e) Rendőrségi kapcsolattartóval való együttműködés. 

f) Szomszédsági házfelügyelői rendszer kialakítása ás működtetése, adminisztrációs 
feladatok ellAtósa a krízisházakat kijelölő döntést követően. 

A  Megbízott a szerződés  2.  pontjában részletezett feladatait  Nemeth  Zoltánnal  es  Bajusz 
Ferenccel, valamint dr.  Molnar  Katalin egyéni vállalkozóval együttműködve végzi el. 

Módosított rendelkezés:  

A  szerződés tárgya 

Megbízó megbízza Megbízottat a MONP Közbiztonság, közterület alprogram K.P3 
„Problémaorientált közösségi rendészet" projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai 
programfelelős feladatok ellátásával. 

A  megbízás az alábbi feladatokat foglalja magában: 

a) Megbízott a „Problémaorientált közösségi rendészet" projekt kapcsán a rendőrségi 
kapcsolattartóval egyeztetve megszervezteti a programban résztvevő rendőrök 
szolgálatát.  A  közterület felügyelők szolgálatát Bajusz Ferenc szakmai 
programfelelős szervezi. 

b) Megbízott a közösségi rendészekkel a szolgálat megkezdése előtt egyezteti a napi 
feladatot, felel a szolgálat elektronikus eszköz felhasználásával történő szolgálati 
idő nyilvántartás a teljesítés igazolás alátámasztása érdekében való 
ledokumentálásáért. 

c) Magdolna — Orczy Biztonsági Egyeztető Fórum létrehozása és működtetése. 

d) Részvétel a közösségi rendészek szakmai képzésében. Együttműködés a KP3 
programban résztvevő  es  azzal érintett szervezet képviselőjével. 

e) Rendőrségi kapcsolattartóval való együttrnűködés. 

O  Szomszédsági házfelügyelői rendszer kialakítása és működtetése, adminisztrációs 
feladatok ellátása a krízisházakat kijelölő döntést követően. 
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A  Megbízott a szerződés  2.  pontjában részletezett feladatait  Nemeth  Zoltimnal  es  Bajusz 
Ferenccel, valamint dr. Molnár Katalin egyéni vállalkozóval együttnailködve végzi 

2.  Egyéb rendelkezés 

Felek megállapítják, hogy a Megbízási Szerződés jelen megállapodásban foglalt 
szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban 
fennmaradnak. 

Felek ajelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen 
szerződés az aláírásával lép hatályba. 

Jelen szerződés módosítás készült  3  oldalon,  3  egymással egyező példányban, melyet szerződő 
felek elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan 
írtak alá. 

Budapest, 2019. . ..... •• 
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MEGBÍZÁSI SZERZÖDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNÖ MEGSZÜNTETÉSE 

amely létrejött egyrészről 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 

székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
képviseli: Pikó András polgármester 
adószám:  15735715-2-42 
törzsszám:  735715 
bankszámlaszám:  Magyar  Államkincstárnál vezetett  10023002-00344506-00000017 
statisztikai szám:  15735715-8411-321-01, 
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről 

11 1,91  
Születési hely, idő: 
Lakóhely: Budapest,.air 
Adóazonosító jel: 
TÁJ szám: 
Adószám: 
Banks  ' aszám: 
mint Megbízott (a továbbiakban:Megbízott) 

- a továbbiakban együttesen Felek - között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

I. Előzmények: 

Felek rögzítik, hogy az MONP Közbiztonság, közterület alprogram ICP3 „Problémaorientált közösségi 
rendészet" projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai programfelelős feladatok ellátására  2018. 
november 22-én megbízási szerződést kötöttek egymással (továbbiakban: Szerződés), melyet egy 
alkalommal,  2019.  július 11-én módosítottak.  A  szerződést határozott időre,  2021.  június  30-i 
véghatáridővel kötötték meg. 

II. Jelen megállapodás tárgya: 
2.1. Felek megállapodnak is rögzítik, hogy a Szerződést a Megbízott érdekkörében felmerülő,  de 
jelen okiratban nem részletezett okból, a mai napon közös megegyen4sel megszüntetik az alábbi 
feltételek szerint. 

2.2.  Felek rögzítik, hogy a Megbízott a Szerződés megszűnéséig a Szerződés szerinti feladatait teljes 
körűen teljesítette a jelen szerződés mellékletét képező teljesítés igazolás alapján. 

2.3 A  teljesítés igazolás alapján Megbízott  2020.  december 31-ig jogosult a Szerződés szerinti 
megbízási díj kifizetésére. 

2.4.  Jelen szerződés megszüntetés alapján a Felek további teljesítéssel egymás felé nem tartoznak, 
követelésük nincsen, ilyen igénnyel nem lépnek fel, annak érvényesítéséről kifejezetten lemondanak. 
Felek nyilatkoznak továbbá, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatban teljes körűen 
elszámoltak egymással, egymás irányába további kötelezettségük nincsen. 

2.5.  Felek megállapodnak, hogy Megbízott soron kívüli pótlásáról Megbízó soron kívül gondoskodik. 



111.  Egyéb rendelkezések: 

3.1.  Jelen szerződés megszüntetésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013.  évi V. számú törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

3.2.  Jelen szerződést az Önkormányzat Képviselő-testülete  .../2021.  (...) Határozatával jelen 
tartalommal és formában jóváhagyta és felhatalmazta a Polgármestert annak aláírására. 

3.3.  Jelen szerződés megszüntetés  2  (kettő) oldalból áll és  6 (hat)  példány egymással mindenben 
megegyező, eredeti példányban készült, amelyből  5  (öt) példány a Megbízót és  1  (egy) példány a 
Megbízottat illeti. 

Felek jelen szerződés megszüntetést elolvasás  es  értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2021. 

   

Megbízó 
Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 
Pikó András 
polgármester 

 

Me2bjzott 

Fedezete  Dátum: Budapest, 2021  

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Czukkemé dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 
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MEGBÍZÁSI SZERZÓDÉS 

2.  számú módosítása 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 

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

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről 

Anyja neve: 
Születési hely, idő: 
Lakóhely• 
Adóazonositó 'el: 
TAJ szám: 
Adószám: - 
Bankszámlaszám 
mint megbízott (a továbbialcban: Megbízott) 
a továbbiakban együttesen Felek között az alábbi feltételek mellett: 

Megbízott 

Felek rögzítik, hogy  2019.  március  07.  napján megbf7isi szerződést kötöttek, melyet  2019. 
07.  11-én módosítottak, a MONP Közbiztonság, közterület alprogram ICP3 
„Problémaorientált közösségi rendészet" projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai 
programfelelősi feladatok ellátására. 

Felek közös megegyezéssel a megbízási szerződés teljesítésének határidejét  2021.  szeptember 
28-ra módosítják. 

Felek megállapítják, hogy a Megbízási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett 
rendelkezései változatlan tartalommal hattilyukban fennmaradnak. 

Jelen szerződésmódosítás a megbízási 
szerződés elválaszthatatlan részét képezi, 
azzal együtt érvényes. 

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

Jelen szerződés az aláírásával lep 
hatályba. 

SZÉCHENYI 
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Budapest, 2021  február  25. 

az Önkormányzat it 
képviseletében Megbízott 
Pikó András 
polgármester 

Fedezete:  

dátum:  Budapest, 2021.  

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Czukkemé dr  Pinter  Erzsébet 
jegyző 
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amely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 

székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
képviseli: dr. Sara Botond polgármester 
adószám:  15735715-2-42 
törzsszám:  735715 
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Anyja neve: 

Adóawnositó jel: 
TM  szám: 

Születési hely, idő: 
Lakóhely: 

Adószeim: - 
Bankszámlaszám 
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott 
a továbbiakban együttesen Felek között az alábbi feltételek mellett: 

1.  Előzmények 
1.1. A Budapest  Főváros VHI. keirület Józsefvárosi önkormányzat  (a  továbbiakban Önkormányzat), 

mint  Kedvezményezett  2018.  február  16-án  Támogatási szerzödést kötött  a  Nemzetgazdasági 
MinisztériumRegionalis  Operativ  Fejlesztési Programok Irányító Hatósággal,  mint  Támogatóval 
a  „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabiliticiós  Program" (a 
továbbiakban: MONP vagy  Program;  azonosító szám: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013) 
végrehajtására vonatkozóan. 

1.2, Az  Önkormányzat ICépviseRS-te,shilete  a 250/2017. (X11.19.)  az. határozata  3. a)  pontja alapján 
felkérte  a Budapest  Főváros  V111  kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Közterillet-
felügyeleti ügyosztályát és  a  Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zärtkörücn 
Működő Részvénytärsaságot  a Program  ,X.P3 / Problémaorientült közösségi rendészet" projektje 
projektmegvalósítói feladatainak ellátásra. 

Felek fentiekre tekintettel az alábbi szerzödhst kötik. 

2. A  szerv5dés tárgya 

2.1.  Megbízó megbízza a Megbízottat a 
MONP Közbiztonság, köztezillet 
alprogram KP3 "Problémaorientált 
közösségi rendészet" projekt 
megvalósitásához kapcsolódó szakmai 
koordinációs munka ellátásával. 



2.2. A  megbízás az alábbi feladatokat foglalja magában: 

a) Megbízott a „Problémaorientált közösségi rendészet" projekt kapcsán a rendőrségi 

kapcsolattartóval történő koordináció  es  egyeztetés útján megszervezteti a programban 

résztvevő rendőrök szolgálatát.  A  közterület felügyelők szolgálatát Bajusz Ferenc 

koordinátor szervezi. 

b) Megbízott a közösségi rendészeldcel a szolgálat megkezdése előtt egyezteti a napi feladatot, 

felel a szolgálat elektronikus eszköz felhasználásával történő szolgálati idő nyilvántartás a 

teljesítés igazolás alátámasztása érdekében való ledokumentálásáért. 

c) Magdolna — Orczy Biztonsági Egyeztető Fórum létrehozása ás működtetése. 

d) Részvétel a Közösségi rendészek szakmai képzésében. Együttműködés a KP3 programban 

résztvevő  es  azzal érintett szervezet képviselőjével. 

e) Rendőrségi kapcsolattartóval való együttműködés. 

O Szomszédsági házfelügyelői rendszer kialakítása és működtetése, adminisztrációs feladatok 

ellátása a krízisházakat kijelölő döntést követően. 

A  Megbízott a szerződés  2.  pontjában részletezett feladatait Gyfiriné Nagy  Margit  es  Bajusz 

Ferenccel, valamint dr. Molnár Katalin egyéni vállalkozóval együttműködve végzi el. 

3. A  teljesítés időtartama 

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

Kezdete: a szerződés aláírásának időpontja 

Vége;  2021.  június  30. 

4. Felek jogai ás kötelezettségei 

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

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

4.3.  Megbízott a Megbízó utasításaitól csak akkor térhet el,  ha  azt a Megbízó érdeke feltétlenül 
megköveteli ás annak előzetes értesítésére  mär  nincsen mód; ez utóbbi esetben azonban a 
Megbízót utólag, haladéktalanul értesíteni tartozik. 

4.4. A  szAkszeríitlen vagy célszerűtlen utasítások esetén a Megbízott köteles a Megbízót értesíteni 
erről. Amennyiben a Megbízó továbbra is ragaszkodik az utasításhoz, akkor a Megbízottat nem 
terheli az utasításból eredő kárért való felelősség. 

4.5.  Megbízott kijelenti, hogy nem  Sze"  illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

4.6.  Megbízó jogosult a teljesítést ellenőrizni. 

4,7.  Megbízó köteles a jelen megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésre álló 
információt, dokumentáció' vagy egyéb anyagot a Megbízott rendelkezésére bocsátani. 

4.8.  Felek által okozott károk tekintetében a kártérítési felelősség az alábbiak szerint alakul: 

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

„2-k 



4.9.  Na  a szerződés teljesítése sort bármikor olyan körülmény  ill  elő, amely akadilyozza, vagy 
gátolja a Megbízott határidőre történő, vagy egyébként szerződésszerű teljesttésben, a 
Megbízottnak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megbízót a késedelem várható 
időtartamáról és okáról,  ill,  a szerződésszerű teljesítést okozó egyéb okról  Es  annak várható 
következményeirőL Az értesítés elnuilasztásából eredő  het  felelősséggel tartozik 

4.10.  Egyik  £61  sem követ el szerződésszegést,  ha  kötelezettségei teljesítését vis nutior akadályozza 
meg, amely a szerződés aláírásának időpontja után következett be. 

4.11.  Felek rögzítilc, hogy Megbízott felelős az  (dude  nyújtott szolgáltatás minőségi megfelelőségéért, 
raakszeraségitért  Es  teljes körűségéért. Megbízott kötelezettséget vállal arra,  bogy  a teljesítés 
Bolan  a lehető legnagyobb mertilal gondossággal  Mu.  el. Megbízott kijelenti, hogy tudomása van 
arról, hogy  EU-s forrásból támogatott projekt megvalósításában vesz részt: Budapest-
Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabiliticiós Program" (azonosító szám: 
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013). 

5. Megbízotti díj, Szetési feltételek 

5.1. A  Felek megállapodnak, hogy Megbízottai szerződés  2.1.  pontjában meghatározott feladat 
teljesítésért - összesen bruttó 
forint megbízási díj illeti meg az alábbiak ügye 

2019.  évben bruttó lynek 
kifizetése egyösszegű,  2 

2020.  évben brutt forint, 
melynek kifizetése 2020.  november 

2021.  évben bruttó staiiiparint 
melynek kifizetése egyösszegű,  20  . . követően. 

5.2. A  megbízási díj Megbízott nyilatkozata alapján a hatályos  TB es  SZJA. törvényben meghatározott 
járulékokkal  Es  *laval csökkentve kerül kifizetésre. Megbízott tudomásul veszi, hogy a 
megblzási díj összegéből a Megbízó a mindenkor érvényben lévő adótörvény alapján (Megbízott 
írásos nyilatkozatinak figyelembevételével) személyi jövedelemadó előleget  von  le. 

5.3.  Ad1jatbankiázutalásútjánkellniegflzetniaMegbízott 
zámú bankszámlájára, kiállított és leadását követő 

15  napon belül.  A  díj tartalmazza a feladat ellátásával kapcsolatos valamennyi díjat  Es  költséget, 
ide értve különösen az általa bevont alvállalkozók (szakértők, közremüködők, egyéb teljesitési 
segédek) díját is.  A  szerződéskötést megelőzően a Megbízott által végzett munkavégzés járulékos 
költségei a Megbízőt nem terhelik. 

5.4.  Megbízott a teljesítésigazolás kiállítását megelőzően köteles a szerződés aláírását követően 
minden harmadik hónap  15.  napjáig beszámolót készíteni a tanulmány végrehajtásával 
kapcsolatos megvalósítás előrehaladásáról. Felek rögzitik,  bogy  a jelen szerződés a Budapest-
Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrebabildiciós Program" (azonosító  saint 
VEICOP-6.2.1-15-2016-00013) Támogatási szerződés támogatási forrásából valósul meg, 
utófinansgrozással. 

5.5. A  díj kifizetésének feltétele a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs  es  Városfejlesztési Zártkörűen 
Müködő Részvénytársaság szakmai jóváhagyását követően kiállított teljesíti igazolás. Az előre 
meghatározott formátumú teljesítésigazolás a teljesítést követő  15  napon belül kerül 
A  teljesítésigazolás a számla elválaszthatatlan része. 

5.6.  Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő vállalja a  Pik.  6:155.§-ában foglalt késedelmi kamat 
megfizetését. 

6. A  szerződés megszünése, megszüntetése 



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

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

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

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettség 

7.1.  Amennyiben Megbízott neki felróható módon az előzetes egyeztetések alapján meghatározott 
3.1.  pont szerinti teljesítési határidő tekintetében késedelembe esik, úgy a Megbízó kötbérigényt 
érvényesíthet.  A  késedelmi kötbér mértéke naponta  5.000 Ft, de  maximum a teljes nettó 
megbízási díj  10%-a. 

7.2.  Megbízott hibás teljesítés esetén a hibás teljesítéssel érintett nettó megbízási díj 1%-ának 
megfelelő hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. 

7.3.  Megbízott a szerződés teljesítésének megbízott eardekköróben felmerült okból történő 
meghiúsulása esetén a teljes nettó megbízási díj 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási 
kötbér megfizetésére köteles. 

7.4.  Megbízott felel a kötbéren felül felmerült, neki felróható károkért. 

7.5. 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 kötberigeny elismertnek minősül Megbízott részéről  es  beszámítható. 

8. Kapcsolattartás 

8.1.  Aj den  szerződéssel kapcsolatos kommunikáció kizárólag írásos formában  Winton level,  fax, 
vagy  e-mail)  történik és az alábbiakban meghatározott személyek által, illetőleg e személyek 
részese történő kézbesítés esetén tekinthető érvényesnek. 

8.2.  Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése  Rain  kapcsolattartásra az alábbi 
személyek jogosultak: 

Megbízó részéről: 

Név: 

Telefon 

Megbízott részéről: 

My: 

Telefon: 

SmaINIENIMIN  
8.3.  Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok 

helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.  A  kapcsolattartók személyében bekövetkezett 
vältozágt szerződő Felek kötelesek  3  munkanapon belül a másik félnek írásban bejelenteni. 

9. Vegyes és záró rendelkezések 

9.1.  Jelen szerződésre a magyar jog irányadó.  A  jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 
Ptk, valamint a támogatási szerződés rendelkezései alkalmazandók. 

9.2.  Amermyibenjelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, ez nem 
érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényességét. Ebben az esetben a Felek az érvénytelen 



rendelkezést olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel helyettesItik, amelynek gazdasági 
célja leginkább megfelel az érvénytelen rendelkezés céljának 

9.3.  Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja keigens 
jogszabitlyba ütközne, vagy a beszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával, 
vagy a támogatási szerződéssel ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő 
rendelkezése helyébe — minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása 
nélkül — a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy beszerzési dokumentumi, 
illetve támogatási szerződési rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően  Mitzi* ha 
valamely k6geos jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része 
es  azt szővegszerüen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét 
képezi). 

9.4.  Jelen szerződés megkötésére írásban kerül sor és kizárólag frisban, mindkét fel általi aláírással 
módositható. 

9.5. Feick  a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
9.6.  Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba. 
9.7.  Jelen szerződés készült  5  oldalon,  3  egymással egyező példányban, melyet szerződő felek 

elolvastak, strtelmeztek,  Es  mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan írtak alá. 
Budapest, 2019.. ..u...1.‘e .A 
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 Európal Unió 
Európai Struktunális 
As  Beniktrzési Alapok 

MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA BEFEKTETÉS  A  JÖVŐRE 

MEGBÍZÁSI SZERZŐ DÉS 

1.  számú módosítása 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIH. kerület Józsefvárosi önkormányzat 

székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
képviseli: dr. Sara Botond polgármester 
adószám:  15735715-2-42 
törzsszám:  735715 
bankszámlaszám:  Magyar  Ällamkincstámil vezetett  10023002-00344506-00000017 
statisztikai szám:  15735715-8411-321-01, 
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

Anyja neve: 
Születési  hei 
Lakóhely: 
Adóazonosító jel: 
TM  szám: 
Adószám: - 
Bankszámlaszám: 
mint  megbízott  (a  továbbiakban:  Meg 
a  továbbiakban együttesen Felek között az alábbi feltételek mellett: 

Felek rögzítik, hogy  2019.  március  07.  napján megbízási szerződést kötöttek a MONP 
Közbiztonság, közterület alprogram  103  „Problémaorientált közösségi rendészet" projekt 
megvalósításához kapcsolódó szakmai koordinációs munka ellátása tárgyában. 

Jelen szerződésmódosítás a megbízási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt 
érvényes. 

A  VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 sz. projekt kapcsán az Irányító Hatóság észrevétele alapján 
felülvizsgálatra kerültek a projektben résztvevő szakmai koordinátorok elnevezései  es  a hozza 
rendelt feladatok, melyre tekintettel Felek közös megegyezéssel a megbízási szerződést a 
következők szerint módosítják. 

1. Eredeti rendelkezés a megbízási szerződésben: 

A  szerződés tárgya 

Megbízó megbízza a Megbízottat a MONP 
Közbiztonság, közterület alpmgram KP3 
„Problémaorientált közösségi rendészet" 
projekt megvalósításához kapcsolódó 
szakmai koordinációs munka ellátásával. 

A  megbízás az alábbi feladatokat foglalja 
magában: 

SZÉCHENYI 



a) Megbízott a „Problémaorientált közösségi rendészet" projekt kapcsán a rendőrségi 
kapcsolattartóval történő koordináció  Es  egyeztetés útján megszervezteti a 
programban résztvevő rendőrök szolgálatát.  A  közterület felügyelők szolgálatit 
Bajusz Ferenc koordinátor szervezi. 

b) Megbízott a közösségi rendészelckel a szolgálat megkezdése előtt egyezteti a napi 
feladatot, felel a szolgálat elektronikus eszköz felhasználásával történő szolgálati 
idő nyilvántartás a teljesítés igazolás alátámasztása érdekében való 
ledokumentálásáért. 

c) Magdolna — Orczy Biztonsági Egyeztető  Forum  létrehozása és működtetése. 

d) Részvétel a közösségi rendés-zek szakmai képzésében. Együttműködés a KP3 
programban résztvevő is azzal érintett szervezet képviselőjével. 

e) Rendőrségi kapcsolattartóval való együttműködés. 

O  Szomszédsági házfelügyelői rendszer kialakítása és működtetése, adminisztrációs 
feladatok ellátása a IcrízishirRIcat kijelölő döntést követően. 

A  Megbízott a szerződés  2.  pontjában részletezett feladatait Györiné Nagy Margit és 
Bajusz Ferenccel, valamint dr. Molnár Katalin egyéni vállalkozóval együttműködve 
végzi el. 

Módosított rendelkezés:  

A  szerződés tárgya 

Megbízó megbízza a Megbízottat a  MOM'  Közbiztonság, közterület alprogram  1(23 
„Problémaorientált közösségi rendészet" projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai 
programfelelős feladatok ellátásával. 

A  megbízás az alábbi feladatokat foglalja magiban: 

a) Megbízott a „Problémaorientált közösségi rendészet" projekt kapcsán a rendőrségi 
kapcsolattartóval egyeztetve megszervezteti a programban résztvevő rendőrök 
szolgálatát.  A  közterület felügyelők szolgálatát Bajusz Ferenc szakmai 
programfelelös szervezi. 

b) Megbizott a közösségi rendészeldcel a szolgálat megkezdése előtt egyezteti a napi 
feladatot, felel a szolgálat elektronikus eszköz felhasználásával történő szolgálati 
Idő nyilvántartás a teljesítés igazolás alátámasztása érdekében  yak) 
ledokumentálásáért. 

c) Magdolna — Orczy Biztonsági Egyeztető  Forum  létrehozása és működtetése. 

d) Részvétel a Közösségi rendészek szakmai képzésében. Együttműködés a KP3 
programban résztvevő  es  azzal érintett szervezet képviselőjével. 

e) Rendőrségi kapcsolattartóval való együttműködés. 

O  Szomszédsági házfelügyelői rendszer kialakítása és működtetése, adminisztrációs 
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feladatok ellátása a krízisházakat kijelölő döntést követően. 

 

   



ocoOEL  ti 

Megbízott 

A  Megbízott a szerződés  2.  pontjában részletezett feladatait Györiné Nagy  Margit  es  Bajusz 
Ferenccel, valamint dr.  Molnar  Katalin egyéni vállalkozóval együttműködve végzi el. 

2.  Egyéb rendelkezés 

Felek megállapítják, hogy a Megbízási Szerződés jelen megállapodásban foglalt 
szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban 
fennmaradnak. 

Felek ajelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen 
szerződés az aláírásával lép hatályba. 

Jelen szerződés készült  3  oldalon,  3  egymással egyező példányban, melyet szerződő felek 
elolvastak, értelmeztek,  es  mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan írtak 

Budapest, 2019. .01  a  

a 
k letében 
dr. Sara Botond 

`Üterit 

Fedezete:  ct  ((Q 4).4  datum: Budapest, 2019. 23.  " 

Pénzügyileg Enjegyzem: 

Paris 
gazdasági eetö et.es ei  a Al  met.i .0.0-

 

Jogi szempont ellenjegyzem: 
Danada-Riman  Edina 
jegyző 
nevében és megbízásából 

cges#Áz 
dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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A  szerződés tárgya 

Megbízó megbízza Megbízottat a MONP 
Közbiztonság, közterület alprogram KP3 

SZÉCHENYIOE 

4. /1FIA4Kt-Er 

MEGBÍZÁSI SZERZODES 

1.  számít módosítása 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

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

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről 

Anyja neve: 
Születési 
Lakóhel 
Adóazonosító jel 
TA)  szám: 
Adószám: 
Nyilvántartási szám: 
Bankszámlaszám: 
mint megbízott (a továbbiakban: Megbkzo 
a továbbiakban együttesen  Feick  között az alábbi feltételek mellett: 

Felek rögzítik, hogy  2019.  március  22.  napján megbizási szerződést kötöttek MONP 
Közbiztonság, közterület alprogam K.P3 „Problémaorientált közösségi rendészet" projekthez 
kapcsolódó megvalósítási feladatok szakmai koordinációs munka ellátása tárgyában. 

Jelen szerződésmódosítás a megbízási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, a77a1 együtt 
érvényes. 

A  VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 sz. projekt kapcsán az Irányító Hatóság észrevétele alapján 
felülvizsgálatra kerültek a projektben résztvevő szakmai koordinátorok elnevezései  es  a hozza 
rendelt feladatok, melyre tekintettel Felek közös megegyezéssel a megbízási szerződést a 
következők szerint módosítják. 

Eredeti rendelkezés a megbízási 
szerződésben:  

MAG'YAROFISZÁG 
KORMÁNYA 

  

1211111113k. 



»Problémaorientált közösségi rendészet" projekthez kapcsolódó megvalósítási feladatok 
szakmai koordinációs munka ellátásával. 

A  megbízás az alábbi feladatokat foglalja magában: 

Megbízott a „Problémaorientált közösségi rendészet" projekt kapcsán a szakmai 
koordinátorokkal folyamatosan egyezteti, szakmailag felügyeli a projekt végrehajtását. 

Megbízott a projekt során mindvégig rendszeres szakmai kapcsolatot tart a Budapesti Rendőr-
fökapitánysig Bűnmegelőzési Osztályának vezetőjével. 

Megbízott a „Problémaorientált közösségi rendészet" projekt kapcsán szervezett képzések 
alkalmai között igény szerint szakmai konzultáció keretében, személyesen, telefonon és e-
mailben a projektben részt vevő rendőrök ás közösség rendészek rendelkezésére  all. 

Megbízott közreműködik a Magdolna-Orczy Biztonsági Egyeztető  Forum  létrehozásában és 
működtetésében. 

Megbízott a projekt időszakában folyamatosan egyeztet és együttműködik a rendőrségi 
kapcsolattartóval. 

Megbízott vállalja a szakmai koordinátorok írásos beszámolóinak megszerkesztését. 

A  Megbízott a szerződés  2.  pontjában részletezett feladatait Németh Zoltánnal, Gy6rin6 Nagy 
Marginal  és Bajusz Ferenccel együttműködve végzi el. 

Módosított rendelkezés:  

A  szerződés tárgya 

Megbízó megbízza Megbízottat a MONP Közbiztonság, közterület alprogram KP3 
„Problémaorientált közösségi rendészet" projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai 
programfelelös feladatok ellátásával. 

A  megbízás az alábbi feladatokat foglalja magában: 

Megbízott a „Problémaorientált közösségi rendészet" projekt kapcsán a szakmai 
programfelelősökkel folyamatosan egyezteti, szakmailag felügyeli a projekt végrehajtását. 

Megbízott a projekt  scrim  mindvégig rendszeres szakmai kapcsolatot tart a Budapesti Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelözési Osztályának vezetőjével. 

Megbízott a „Problémaorientált közösségi rendészet" projekt kapcsán szervezett képzések 
alkahnai között igény szerint szakmai konzultáció keretében, szemilyesen, telefonon és e-
mailben a projektben  rent  vevő rendőrök  es  közösségi rendészek rendelkezésére áll. 

Megbízott közreműködik a Magdolna-Orczy Biztonsági Egyeztető Fórum létrehozásában és 
működtetésében. 

Megbízott a projekt időszakában folyamatosan egyeztet  es  együttműködik a rendőrségi 
kapcsolattartóval. 

Megbízott vállalja a szakmai programfelelősök írásos beszámolóinak megszerkesztését. 

A  Megbízott a szerződés  2.  pontjában részletezett feladatait  Nemeth  Zoltánnal, Györiné Nagy 
Marginal  és Bajusz Ferenccel együttműködve végzi el. 



Budapest, 2019.0,4.1h.:  .. . .... 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 

I. Egyéb rendelkezés 

Felek megállapítják, hogy a Megbízási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett 
rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak. 

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenbenmegegyezöt,jóváhagyólag írták  alb,.  Jelen 
szerződés az aláírásával lép hatályba. 

Jelen szerződés módosítás készült  3  oldalon,  3  egymással egyező példányban, melyet szerződő 
felek elolvastak, értelmeztek,  Es  mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan 
ittak alá. 

Nag ke‘h,14; 

Megbízott 

Fedezete: 0\  

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

g 

Jogi llenjegyzem: 
Danada-Rim Edina 
jegyző 
nevében és megbízásából 

datum: Budapest, 2019. Of . 
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BEFEKTETÉS  A  JÖVŐ BE 

 

MEGBIZÁSI SZERZŐ DÉS 

2.  számú módosítása 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

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

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről 
111111111111111111 

Anyja neve: 
Születési hely, idő: 
Lakóhely: 
Adóazonosító 
TÁJ szám: 
Adószám: 
Bankszámlaszám: 
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízo 
a továbbiakban együttesen Felek között az alábbi feltételek mellen: 

Felek rögzítik, hogy  2019.  március  07.  napján megbízási szerződést kötöttek, melyet  2019. 
07.  11-én módosítottak, a MONT' Közbiztonság, közterület alprogram KP3 
„Problémaorientált közösségi rendészet" projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai 
programfelelősi feladatok ellátására. 

Felek közös megegyezéssel a megbízási szerződés teljesítésének határidejét  2021.  szeptember 
28-ra módosítják. 

Felek megállapítják, hogy a Megbízási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett 
rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak. 

Jelen szerződésmódosítás a megbízási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt 
érvényes. 

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



alá. Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba. 

Budapest, 2021  február  25.. 

az Önkormányzat it 
képviseletében Megbízott 
Pikó András 
polgármester 

Fedezete:  

dátum:  Budapest, 2021.  

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Hörich  Szilvia 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Czukkemé dr Pintér Erzsébet 
jegyző 
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Európa' Unit, 
Európai Strukture 
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S Eeruházási Alapok 

BEFEKTETÉS  A  JÖVŐ BE 

Józsefvárosi Polgármestert  Rivets' 

MEGBÍZÁSI SZERZŐ DÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerillet Józsefvárosi önkormányzat 

székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
képviseli: dr. Sára Botond polgánnester 
adószám;  15735715-2-42 
törzsszám:  735715 
bankszámlaszám:  Magyar  Államkincstárnál vezetett  10023002-00344506-00000017 
statisztikai szám:  15735715-8411-321-01, 

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről 

Anyja 
Születési hilia 
Lakóhely:  
Adóazonosító 'el: 
TÁJ szám: 
Adószám: 
Nyilvántartási szám: 
Bankszámlaszám: 
mint megbízott (a továbbiakban: 
a továbbiakban együttesen Felek között az alábbi feltételek mellett: 

1.  Előzmények 

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

Az  önkormányzat Képviselő-testülete  a 250/2017.  (XR.19.) sz. határozata  3. a)  pontja alapján felkérte 
a Budapest  FlivilOs VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti 
ügyosztályát és  a  Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zfulkörüen Működő 
Részvénytársaságot  a Program  „KP3 / Problémaorientált közösségi rendészet" projektje 
projektmegvalósítói feladatainak ellátásra. 

Felek fentiekre tekintettel az alábbi szerződést kötik. 

1

 trkezett: 

WO. OS art se -  gvl tQ 
Melledet; I  )gyint 2: 1E15, sh.,: 

Wt) eat»), ök  

2. A  szerződés  time 

Megbízó megbizza Megbízottat a  MOM' 
Közbiztonság, közterület alprogram KP3 
„Problémaorientált közösségi rendészet" 
projekthez kapcsolódó megvalósítási feladatok 
szakmai koordinációs munka ellátásával. 

A  megbízás az alábbi feladatokat foglalja 
magálvn: 



Megbízott a „Problémaorientált közősségi rendészet" projekt kapcsán a szakmai koordinátorokkal 
folyamatosan egyezteti, szakmailag felügyeli a projekt végrehajtását 

Megbízott a projekt során mindvégig rendszeres szakmai kapcsolatot tart a Budapesti Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetőjével. 

Megbízott a „Problémaorientált közösségi rendAiret" projekt kapcsán szervezett képzések alkalmai 
között igény szerint szakmai konzultáció keretében, személyesen, telefonon  es  e-mailben a projektben 
részt vevő rendőrök és közösségi rendészek rendelkezésére  411. 

Megbízott közreműködik a Magdolna—Orczy Biztonsági Egyeztető Fórum létrehozásában és 
működtetésében. 

Megbízott a projekt időszakában folyamatosan egyeztet és egyiltunüködüc a rendőrségi 
kapcsolattartóval. 

Megbízott vállalja a szakmai koordinátorok írásos beszámolóinak megszerkesztését. 

A  Megbízott a szerződés  2.  pontjában részletezett feladatait  Nemeth  Zoltánnal, Györiné Nagy  Marginal 

ás Bajusz Ferenccel együttműködve végzi el. 

3. A  teljesítés Időtartama 

Felek a jelen szerződést a teljesítésig kötik azzal, hogy Megbízott teljesítésinek szigorú (fa) 
határideje: 

Kezdete: a szerződés aláírásának időpontja 

Vége:  2021.  június  30. 

4. lelek jogai és kötelezettségei 

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

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

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

A  szakszerűtlen vagy célszerätka utasítások esetén a Megbízott köteles a Megbízót értesíteni ern5l. 
Amennyiben a Megbízó továbbra is ragaszkodik az utasításhoz, akkor a Megbizottat  neat  terheli az 
utasításból eredő kinärt való felelősség. 

Megbízott kijelenti, hogy nem fuet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összeffiggésben olyan 
költségeket, melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak 

Megbízó jogosult a teljesítést ellenőrimL 

Megbízó köteles a jelen megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésre Alló 
információt, dokumentációt vagy egyéb anyagot a Megbízott rendelkezésére bocsátani. 

Felek által okozott károk 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  a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény  ill  elő, amely akadályozza, vagy gátolja a 
Megbízott határidőre történő, vagy egyébként szerződésszerű teljesítésben, a Megbízottnak 



haladéktalanul  Mikan  értesítenie kell a Megbízót a késedelem várható idötartarnáról és okáról,  ill,  a 
szerződésszerű teljesítést okozó egyéb okról és annak várható következményeiről. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért felelősséggel tartozik. 

Egyik fől sem követ el szerződésszegést,  ha  kötelezettségei teljesítését  via  major akadályozza meg, 
amely a szerződés alifrásának időpontja után következett be. 

Felek rögzítik, hogy Megbízott felelős az általa nyújtott szolgáltatás minőségi megfelelőségéért, 
szslcszediségéért  6s  teljes körtíségéért. Megbízott kötelezettséget vállal  UM,  hogy a teljesítés során a 
lehető legnagyobb mértékű gondossággal jár el. Megbízott kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy  Ell-
s  forrásból támogatott projekt megvalósításában vesz részt:  Budapest-  Józsefváros, Magdolna-Orczy 
Negyed Szociális Városrehabilitációs Program" (azonosító szám: VE1LOP-6  2.1-15-2016-00013). 

5. Megbízotti díj, fizetési feltételek 

A  Felek megállapodnak. Megbízottaszerzödés  2A  . pontjában meghatározott feladat 
teljesítésért - összes orint megbízási díj illeti 
meg az alábbiak figyelembevételével: 

2019.  évben1.1.11.1111.11111111.1111.11nelynek  kifizetése egyösszegű,  2019. 
november  30.  követően, legkésőbb er 

2020.  évben 1111111 lynek kifizetése egyösszega, 
2020.  november  30,  követően, legkésőbb december 31-ig. 

2021.  évtieSliall..........melynek kifizetése egyösszesnl,  2021. 
június  30.  követően 

A  díjat banki átutalás tiein kell megfizetni a Megbíz ot

 

bankszámlájára, a teljesítésigazoll szerint exRm alr I . 1....11.1tott ézhezvételét követő 
30  njEtelü1.  A  díj tartalmazza a feladat ellátásával kapcsolatos valamennyi díjat és költsége' ide 
értve különösen az általa bevont alvilialkozók (szakéttől, közreműködők, egyéb teljesítési segédek) 
díját is. 

Megbízó nevében az előre meghatározott form/U=1 teljesitbeigrizolást, a R6v8 Zrt. MONP 
projektmenedzsere a teljesítést követő  15  napon belül állítja ki.  A  teljesítésigazolás a szánt 
elválaszthatatlan része. Megbízott számláját a teljesítésigazolás kiállítását követően állíthatja Ici. 

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  swim;  VEKOP-6.2.1-15-2016-00013) Támogatási szerződés 
támogatási fonisából valósul meg, utófinanszfrozAssed. 

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

6. A  szerződés megszűnése, megszüntetése 

Jelen szerződőstől kizárólag indokolással ellátott, a másik félhez cfmzett 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 teljesitési határidő tekintetében késedelembe esik, úgy a Megbízó kötbérigényt érvényesíthet.  A 
késedelmi kötbér mértéke naponta  5.000 Ft, de  maximum a teljes nettó megbízási díj 

zeCt Ii 
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Megbízott hibás teljesítés esetén a hibás teljesítéssel érintett nettó megbízási díj 1%-ának megfelelő 
hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. 

Megbízott a szerződés teljesítésének megbízott érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása 
esetén a teljes nettó megbízási díj 20%-ának megfele16 mértékü meghiúsulási kötbér megfizetésére 
köteles. 

Megbízott felt.: 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 tényszerüen alátámasztott — Icimentist nem tesz, akkor a kötbórigény 
elismertnek minősül Megbízott rész6n51 és beszámítható. 

8. Kapcsolattartás 

A  jelen szerződéssel kapcsolatos kommunikáció kizárólag húsos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-
mail) történik és az alábbiakban meghatározott személyek által, illetőleg e személyek részére történő 
kézbesítés esetén tekinthető érvényesnek 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartásra az alábbi személyek 
jogosultak: 

Megbízó részéről: 

Név 

Telefon: 

E-mail 

Megbízott részéről: 

116v:  Ma  

Telefon: 

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

9. Vegyes is záró rendelkezések 

Jelen szerződésre a magyar jog irányadó.  A  jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a  Pik., 
valamint a támogatási szerződés rendelkezései alkalmazzindök. 

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

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kögens jogszabályba 
ütközne, vagy a beszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával, vagy a támogatási 
szerződéssel ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden 
továbbijogcselelcmény, igy 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  6s  kizárólag Írásban, mindkét fél általi aláírással 
módosítható. 

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag Írták alá. 
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Jelen szerződés felek együttes 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 ittak alá. 

Budapest, 2019.  

Op Ma/ es44,  

Megbízott 

50 2 0 437o 

Fedezete: A  ((‘' rOE-2  Y.-) ....OE- &turn: Budapest, 2019  °1• (  
Pénzügyileg eLlenjegyzem: 



Budapest, 2019.  július  11. 

Edina 

t2 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.1R  459-2100wvAv 

PI  
ÖNKORMÁNYZAT 

Ő SBARÁT It). 

S. ot4 HLLb"<LEi 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

DANLADMUMAN EDINA 
JEGYZO 

ügye 
Ügyintéző: 
Tel. 
Fax: 
Email 

Céljuttatis meghatározásának 
módosítás•  

A  Köztisztviselők jogillásáról szóló  2011.  évi CXCIX. tv. (Kttv.)  154.  §  (2)  bekezdése alapján — 
figyelemmel a Kttv,  226.  §-ában, valamint  240.  §-ában foglaltakra — a hivatali szervezet vezetöje 
rendkívüli, célhoz köthető feladatot állapitott meg Bajusz Ferenc közterület-felügyeleti 
ügyosziályvezetö részére a „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program" (a továbbiakban: MONP vagy Program; azonosító szám: VEKOP-6.2.1-
15-2016-00013) végrehajtására vonatkozóan. 

A  korábbiakban  17- 519/2019.  ügyiratszámú munkáltatói inthirerlissel megállapított célfeladat 
helyébe  at  alábbi módosított feladat meghatározás lép: 

Sélfeladatt. az MONP Közbiztonság, közterület alprogram KP3 „Problémaorientált 
közösségi rendészet" projekt megvalósitásához kapcsolódó szakmai programfelelös feladatok 
ellátása az alábbiak szerint: 

a) a ,Problémaorientált közösségi rendészet" projekt kapcsán a rendőrségi 
kapcsolattartóval egyeztetve megszervezteti a programban résztvevő rendőrök 
szolgálatát. 

b) a közösségi rendészekkel a szolgálat megkezdése előtt egyezteti a ruipi feladatot, felel 
a szolgálat elektronikus eszköz felhaqználásával történő szolgálati idő nyilvántartás a 
teljesítés igazolás alátámasztása érdekében való ledolomazzarilásáért. 

c) Magdolna — Orczy Biztonsági Egyeztető  Forum  létrehozása és működtetése. 
d) Részvétel a Közösségi rendésze)' szakmát képzésiben. Együttműködés a  KP  3 

programban résztvevő és  anal  érintett szervezet képviselőjével. 
e) szomszédsági házfelügyelői rendszer kialakítása és működtetése, adminisznációs 

feladatok ellátása a krizisházakat kijelölő döntést követően.»„ 

Egyebekben a korábbi célfeladat meghatározásban rögzített feltételek változatlanok. 



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

DANADMilliÁN  EDINA  • 
JE GYZ 

Ügyiratszám: 
Ügyintéző: 
Tel. 
Fax 

Céljuttatás meghatározása 

A  Köztisztviselők jogállásáról szóló  2011'  évi CXC1X. tv.  (Km'.) 154.  §  (2)  bekezdése alapján — 
figyelenunel a Kttv.  226.  §-ában, valamint  240.  §-ában foglaltakra — a hivatali szervezet vezetője 
rendkívüli, célhoz köthető feladatot állapíthat meg a köztisztviselő/ügykezelő részére, amelynek 
teljesítése a munkakör ellátásából adódó általános munkaterhet jelentősen meghaladja (a 
továbbiakban: célfeladat).  A  hivatali szervezet vezetője a célfeladat eredményes végrehajtásáért - a 
köztisztviselötligykezelő illetményén felül, frásban, a célfeladat megállapításakor vagy teljesítésének 
igazolásakor céljuttatást határoz meg a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül. 

Tekintettel arra, hogy az elrendelés szóban megtörtént, az elrendelt célfeladatot az alábbiak szerint 
foglalom frisha: 

Feladatot ellátó: Bajusz Ferenc közterület-felügyeleti ügyosztályvezetö 

Háttér: 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat  (a  továbbiakban önkormányzat),  mint 
Kedvezményezett  2018.  február  16-in  Támogarrisi szerződést kötött  a  Nemzetgazdasági Minisztérium 
Regionális  Operativ  Fejlesztési Programok Irányító Hatósággal,  mint  Támogatóval  a  „Budapest-
Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Wuosrehabilibiciós  Program" (a  továbbiakban: 
MONP vagy  Program;  azonosító szám: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013) végrehajtására vonatkozóan. 

Az  önkormányzat Képviselő-testülete  a 250/2017.  (XL119.) sz. határozata  3. a)  pontja alapján felkérte 
a Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeled 
Ügyosztályát és  a  R6v8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot (továbbiakban  12.6v8  Zrt.)  a Program  „KP3 / Problémaorientált közösségi 
rendészet" projektje projektmegvalósítói feladatainak ellátásra. 

A  szerződéskötést megelőzően  a  „Problémaorientált közösségi rendészee' projekt sikeres szalanaí 
megvalósitása érdekében szükséges előkészítő, megalapozó munka megkezdődött. 

Célfeladat; a  MONP Közbiztonság, közterület alprogram KP3 „Problémaorientált közösségi 
rendészet" projekthez kapcsolódó megvalósítási feladatok szakmai koordinációs 
mmara ellátása az alábbiak szerint: 

a) a  „Problémaorientált közösségi rendészet" projekt kapcsán  a  rendőrségi kapcsolattartóval 
történő koordináció és egyeztetés útján megszervezteti  a  programban résztvevő rendőrök 
szolgálatát. 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  Ir 459-2100www.jonefvatus.hu 
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b) a közösségi ntendés7Ack•I a szolgálat megkezdése előtt egyezteti a napi feladatot, felel a 
szolgálat elektronikus eszköz felhasználásával történő szolgálati idő nyilvántartás a teljesítés 
igazolás alátámasztása érdekében való ledokumentálásáért. 

c) Magdolna — Orczy Biztonsági Egyeztető Fórum létrehozása  es  működtetése. 
d) részvétel a Közössegi rendészek szakmai képzésében. Együttműködés a  K1) 3  programban 

résztvevő és  anal  érintett szervezet képviselőjével 
e) szomszédsági házfeltigyelöi rendszer kialakítása is működtetése, adminisztrációs feladatok 

ellátása a krIzisházakat kijelölő döntést követően. 

A  font részletezett feladatokat  Nemeth  7.oltärmal ös Györiné Nagy  Margit,  valamint dr. Molnár Katalin 
egyéni vállalkozóval együttműködve végzi el. 

jdöszak: A  célfeladat  megállapításálól  2021.  június 30-ig 

Cél juttatás összeze: őssz 
ötszáz fonni,  me  yne 
alábbi ütemezésben kerül letzetésre: 

• 2019.  évben  brunet elynek 
kifizetése egyösszegű,  2019.  november  30.  követően, legkésőbb december 31-ig. 

• 2020.  évben bruttanOMMIIIIMMIllllifflbrintOE 
melynek kifizetése egyösszegű,  2020.  november  30.  követően, legkésőbb 

• 2021.  évben bruttó mint, 
melynek kifizetése egyösszegű,  2021.  június  30.  követően. 

A  feladatot ellátó a teljesitésigazolás kiállítúsát megelőzően köteles a szerződés aláírását követően 
winden  harmadik hónap  15.  napjáig beszámolót készíteni a tanulmány végrehajtásával kapcsolatos 
megvalósítás előrehaladásáról. 

A  díj kitizetesenek feltétele a Rev8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság szakmai jóváhagyását követően kiállított teljesítési igazolás.  A  céljuttatás 
összeginek kifizetését a  Rev 8  Zrt. vezetőjének  =lanai  értékelése ás teljesítés igazolása alapján a 
jegyző engedélyezi. 

alas, me y  az 
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