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Váro s gazdálko dásĺ és P énzü gyi Bizotts ág v éIemény ezi

HumánszolgáltatásÍ Bizottság véleményezi

HaÍár ozati iav aslat a bizottsźĘ szźmŕna:

Budapest Józsefuárosĺ Onkormá nyzat
Képviselő.testiilet e számár a

Tisztelt Képvĺselő.testület!

A Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő testülete a386120|1. (X.06.) sz,ttműhatźrozattxal elfogadta

,,A Józsęfuárosi. Lakhatási, Eletviteli, LelkĹsegítségnyujtási, Egzísztencia-teremtési Közösségi
Program" - ot (LELEK program).

A progľam háľom a|appilléľe I. Mentorálás' II. Munka' III. Lakhatás

Jelen előterjesztés a program Mentorálás pillérére koncentrál.
I. Mentoľálás (egyéni gondozás):

Cét: A hajlékta|an embeľek táľsadalmi integrációja. Az onkoľmänyzata Józsefuárosi Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ támogatźsźna|, az egyhźnza|, és a megalakuló Józsefuárosi Civil
onigazgatásban szerepet vállaló szervezetekkel együttmiĺkodve fe|táĺja a hajléktalanok egyéni
élethelyzeteilt, és az együttműködők részére mentorális (egyéni gondozási) programot dolgoz ki,
megszeÍ\ĺezi a magányos, testileg és lelkileg is leromlott állapotú embeľek orvosi e||átását, emberi
méltóságuk és önbizalmuk helyľeállítása érdekében pszichés és lelki gondozó segítséget nyújt.
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A definiált célcsopoľtba tartoző személyek felkutatásráľa a program kidolgozására felállított
munkacsoport összeállított egy adatlapot (1. sz. melléklet), mely a hajléktalanok adatait tarta|mazza
abból a célból' hogy kiszűrhetővé váljék, hory ténylegesen józsefuárosi hajléktalan-e. Az adat|apok az
okmányiroda és Ügyfélszo|gźiatiTJgyosztá|y, Szociális Iľoda, Szabálysértési lĺoda, Gyermekvédelmi
Iľoda' Gyámhivatal' Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat, Közterület-felügyelet, Józsefuárosi
Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ, Józsefrárosi Közösségi}ĺź.zak Nonprofit Kft.-nél kerültek
kihelyezésre 201 1 . októb er 77 -tő|. Az adat|ap kitĺjltése a Progľamba való jelentkezést szo|gáůja.

Az ađat|apok kitöltését követően az Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztźúy e||enorzi a |akcim
adatokat, illetve a Humánszolgáltatási Ügyosztály végzi azokkiértékelését.

A jőzsefvárosi hajléktalanokat a Jőzsefvźrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kozpont keretében
míĺködő LELEK-pont team fogja mentorálni, melynek _amennyiben azonna|i beavatkozźtsra nincs
szükség- elso lépése a hajléktalannal való első interjú.

Az első Íaltikozás a klienssel kulcsfontosságú, meľt maga|apozza a jövőbeni együttmiĺkĺidést. Az
interjút készítőknek meg kell fogalmazni azt a cé|t, amiét a hajléktalanokkal interjút készítenek. Az
interjú készítőnek lehetőség szerint professzionális szociális szakembernek (szociális munkás) kell
lenni, hiszen a bizalmi kapcsolat mega|apozása az a|apja annak, hogyan tudnak ők ketten az á|ta|uk
megkötött ,,szerződésben'' egyi.ittmríködni. Az interjú készítője, (segítő) igyekszik, hogy hozzźtsegítse
a hajléktalan kliensét ahhoz az érze|mi á||apothoz, hogy a problémáit áttekintse és egytitt megtaláIják
azt, hogy a pľoblémája megoldása szempontjából mi a legoptimálisabb. Fel kell tárni a hajléktalanná
válás okait, meg kell keresni a problémák közötti összefüggést, fel kell térképezri a hajléktalan
kapcsolati rendszerét, a még meglévő erőforľásait, a hajléktalan kliens kornyezeti motivációs céljait
azért,hogy ennek során egyre inkább |źúhatővá váljék, hogy a kliens milyen mértékben hajlandó részt
venni a problémája megoldásában.

A sikeres munka érdekében nagyon fontos az a|źtbbi szempontok fe|térképezése; képes-e a kliens az
önkritikára, be|átásra, milyen fokú a belső önállósága, támogatásra szorul-e, milyen az ité|eta|kotźĺsa,
azt hogyan juttatja kifejezésre, milyen kovetkeztetésre jut, képes-e onálló döntésre,
felelősségvállalásra. Milyen a kontaktus készsége, milyen éľtékképzetei vannak.

Ezek a szempontok azért nagyon fontosak' meľt ebből megtudhatjuk, hogy az egyĹittmfü<ldés
Soľĺín mit vaľhatunk el tőle, milyen felađatot, szerzođést fogalmazhatunk meg. Ez alapján
tudunk soÍTendet megáIlapítani, fontos hogy mi érhető el most, mi később és ennek érdekében
lehet közeli és távoli célokat kitiĺZni. Nagyon fontos a felállított sorľend, hiszen a munka
folyamata egymásra épn|,. Az is nagyon fontos, hogy maľ az első lépések sikeľesek legyenék,
hogy a hajléktalan megerősítse vagy visszanyeľj e a saját magźIba vetett hitét, és eztl|ta|
fenntaľthat ővä váIjék a programban.

Szükségszerű a programba való beválogatás éľdekében a ,,LÉLEK-pont'' team-et létrehozni, meIy
bázisa a mentorális pillérnek.

A team feladata elsőként az akutkizishe|yzet rendezése, mely áll egy higiénés és akut egészségĹigyi
állapotrendezésból. Törekedni kel'| az alapvető ťlzikai sztikségletek kielégítésre, azonna|i meleg, étel,
és higiénés fiirdés és ruhacsere biztositására.

Ezt követően következik az interjiztatás, addiktológiai állapotfelmérés, döntés a további iľányvonalak
meghatározásźtrő|, szerződéskĺjtés a hajléktalan klienssel, ennek dokumentálása. A team dönt arľól,
hogy a hajléktalan képes-e, hajlandó-e együttműkodni a progĺamban. Amennyiben beválogatják a
progľamba, további szempontokat kell megllatározni kora és állapota alapján. Ezt követőęn késziil el a
szęrzodés a hajléktalan klienssel, me|y szerződés része azegyéni gondozási terv, abban arövid, kozép
és hosszú távri célok meghatátozása.

A hajléktalan populációban 3-5-szöľ magasabb az alkoholizmus' mint a magyar źú|ag férfl
népességben. A hajléktalanok egészségi állapotának romlásában hatalmas az alkoholizmusnak a
szerepe. E szenvedélybetegség halmozott előfordulása ahaj|ékta|anságban azza| magyaráňlatő,hogy
azotthonelvesztése egyéb járulékos problémákkal komoly stressztjelent, ami depresszió és szoľongás
forrása is. Ezt ,,győgyitjźtk,, az érinteťtek alkohollal, ami okozhat némi közérzet javulást, de
lehetetlenné teszi a társadalmi visszailleszkedést, ezzet konzerválja a hajléktalanságot és előbb utóbb
megjelennek az a|koho|izmus testi és lelki szovődményei.
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A LÉI-er-pont bázis a Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ telephelyeként műkĺjdne.
A javaslat szerint a te|ephelyen 3 fő k<jzalkalmazott szociźiis munkás dolgozik teljes munkaidőben,
mely szükségszerűen team-et alkot. A Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálattő| egy addiktológiai
konzultáns és egy orvos rendszeresen segíteni fogja a munkájukat.

A program sikerének kulcsa a ,,lépésről - lépésre'' támogatás - segítségnyűjtrís.

1. ,'Kľízis helyezet oldása, süľgősségi ellátáS'' mely azonnali személyes sziikséglet
kielégítése koncentľál, illetve szükség szerint megszervezi akut orvosi beavatkozást
igénylő helyzetekhez a segítségnyújtást (felmerülő problémák lehetnek pl. személyi
higiénés állapot rendezése, nlháztatźs, élelmiszeľhez juttatás, akut orvosi ellátás).

2. Szociális munkás interjú (állapot és motivációs felmérés, személyi okmányok intézése

támogatott segítséggel, szerződéskötés, további szakemberek felé delegálás, bizonyos
életkor és állapot feltaráSa után célzott intézménybe való iranyítás)

3. Egészségügyi ellátás igénybevéte|éhez tanácsadás, felvilágosítás nyújtása (felmerülő
problémák lehetnek pl. egészségügyi felmérés' addiktológiai állapot felmérés, gyógrulni
alkalmasok szűrése, rehabilitációba juttatása).

4. Nappali és/vagy éjszakai szá|lás iĺltézése (olyan melegedő-, szálláshelyek megszervezése,
ahol átmenetileg tud taľtózkodni (szakmai segítség és állandó felügyelet mellett) (saját

intézményben vagy külső szol gáltatókkal e gyiittrniĺködve)

A LÉLEK program tervezettfolyamatát af. sz. mellékletben mutatjuk be.

a rÉrľ,r-pont kialakítását a Déri Miksa u. 3. két helyiségében javasoljuk megvalósítani, ahol kisebb
ráfordítással (tisztasági festés, vizesblokk kialakítása, berendezés) a szociális munkások a feladat
ellátását megi<ezdhetik. Javasoljuk a helyiségcsoport és az épület felújításaľa az Épkar Zrt-ve| a

vállalkozási szerződés (3. sz. melléklet), bonyolítói feladatľa Kisfalu Kft-vel kötött megbizási
szerződés (4. sz. melléklet) megkötését annak érdekében, hogy a LÉLEK-pont 2011. november 1-jétől

kezdodően üzemelhessen.
A bonyolÍtoi díj a Józsefuárosi Önkormányzat és a Kisfalu Kft. között fennálló megbizási szerződés
a|apjźn a nettó szźrn|aérték |0 oÁ-a+ ÁFA.

a I.ÉrEr-pont kialakítás, a hajléktalan emberek egyéni esetkezelésére kialakított helyiségben felméľt
munkálatok költsége bruttó a Kisfalu Kft. bonyolítási díjával egytitt: 2.314,2 e Ft. A költségbecslés
tarta|mazza a Déry Miksa utca felöli iľoda helység munkálatait39m,,WC átalakítását, gipszkartonfal
építését, 2db ajtő beépítését, PVC padló buľkolat cseľe, kézmosó létesítését, festés, elektľomos há|őzat

źńa|akításźtt, falburko latok j av ítás át.

A helyiségek szoľosan kapcsolódnak a Polgáľmesteri Hivatal telephelyeként tizemelő a Hatósági
Ügyosztály Szabálysérési Iroda részére kialakított helyiségekhez. A közműszolgá|tatás, a
fogyasztĺásméľok nincsenek elkülönitve, ezért ezek dijai a Polgármesteri Hivatalnál jelennek meg,

azokatöbblet költséget nem tervezünk.

A LÉLEK progľam Mentorálás alappilléľének bevezetésére a LÉLEK-pont fęlállításának,
működtetésénektervezett költségigénye 2011. évben 1'.284 eFt,201'2. évre a jelenlegi jogszabályokkal
számolva megközelítőleg 8.698 eFt, melyet azintézmény költségvetésében kell biĺosítani.

2011. évben az a|á.ňbi kiiltségek finanszírozása sziikséges:

Soľszám Szem élyi e|Íiir ány zatainak kid olgozása Részösszeg Osszes

Alaoilletménvek - 3 fő - F7 - l hó 149.500.-Ft*3fő*lhó 449

2. Keresetkiegészítés fedezete
a
J. Cafetęria |4,7 e Ft/fől év időaránvos 3Íő I4
A Taĺsadalombiztosítási iárulék (27 %\ 121

SZEMÉLYI KIÁDÁsoK ossznsrľ 644



Sorszám Dologi és felhaImozási eIőirányzatainak kido|gozása Részösszeg Osszesen

I Irodaszeľ, nyomtatvány beszęrzés 3 ęzęrFt* 2hő 6 6

PoIc, asztal, szőnyeg, szekĺény
l80ezerFt*1db

munkaállomás kialakításaSzámitő gép, billentyÍĺzet, számítógépes
kiegészítők

180

Egyéb kisétélaĺ t.e. pl.: htitőszekľény, fax' stb. 120

z, Kis értékű tárgyí eszközök, szellemi termék
beszęrzése

300

J.
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenĺuha
beszeľzése

3 fő * l0 eFt/ 1,25 24 24

5. Egyéb anyagbeszerzés
Törö lköző, tisżtito szer,

kézmosó, Wc-papír' stb.
30 30

6. Nem adatátviteli céIú távközlési díiak
Telefonköltség l 0.000'- Ft/

hó*2hó 20 20

Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Internet szolgáltatás 6.000,-

FtIhő * 2hő t2 t2

8. Vásárolt termékęk és szo|sźLltatások áfa 134

9. Takarítás 50 ezęr Ft * 2 hó 100 100

10.
Munkáltató áIÍa| fizeÍett szęm élyi
jiivedelemadó T4 T4

DOLOGI KIADASOK OSSZESEN 640

20|1. évi tobblet költsése összesen: 3.598.2 e Ft

Déri Miksa u.3'39 m'helyiség źta|akítźsa 2.3I4,f eFt
1 db informatikai munkaállomás kialakítása f25,0 eFt

3 fő bére 449,0 eFt
Cafeteria 74,0 eFt

A hatźrozott időre vállalt kötelezettség pénzforgalmi szemlélet miatt a 201I-20|3. évi költségvetést
érinti.

Az tt||amháztartásrő| szô|ó |992. évi XXXVIII. torvény 1ĺ.nt.;, valamint a2011. évi költségvetésről
sző|ő 9/f01'1.(II.21.) önkoľmányzati renđelet 4. $ (25) bekezdése a több éves kcitelezettségvállalásľa
vonatkozóan az a|źtbbiakat hattlr ozza me g..

,,A képviselő-testijlet tárgyéven túli fizetési kötelezettséget - kivéve a jogszabályon, bírósdgi,
illetve ĺźllamigazgatasi jogerős dontésen alapuló kötelezetts,égeket - csak akkor váIlalhat, ha
az esedĺźkess,égkor a miikodtetést és a kotelezettség teljesítését az nem veszélyezteti. A tobb
éves kötelezettségvállalós költségvetési hatasóą valamint azt, hogł a míjkodtetést nem
veszélyezteti, számszerűsítve kell bemutatni a képviselő-testiiletnek a döntés meghozatala
előtt.,,

2011. évi feladat bővülésből adódó költségvetési tobbletkoltségnek fedezetéül az onkormányzat
költségvetésébentervezett kiadási e|őirányzatok közül aza|źtbbiakatjavasoljuk csökkenteni:

- személyi juttatás 2.500,0 e Ft,
- munkáltatót terhelő járulékok 675,0 eFt 3'175,0 e Ft,



nagyobb karbantartás e|őirźnyzattbő| 423,2eFt

A személyi és dologi kiadások 20|f. év| kiĺltségei

MEGNEVEZES EZER FORINTBAN
SZEMELYI KIADASOK,
ĺenulÉroKKAL EGYÜTT os szpspl'T

'7 393

DOLOGI KIADASOK OSSZESEN I 305

KIADÁSoK osszEsnľ 8698

A Képviselő-testtilet hatasköre az Aht' 93. $-án, valamint a9l20I1. (II.21.) önkormányzati rendelet 4.

$ (25) bekezdésén alapul. dz dht.93. $-a a koltségvetési szervek irányitźsáravonatkozóantarta|maz
rendelkezéseket. Az irányítátsi jog az a|apitő szervet illeti meg, mely helyi önkormányzati
koltségvetési szervek esetén a Képviselő-testtilet.

Ké ľem az a|áhbi hatá,ľ ozati j avaslat elfo gadás át.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

t. a Józsefuárosi Lakhatási, Éleruiteli, Lelki-segítségnyujtasi, Egzisztencia-teremtési
Közösségi Progľam LELEK-pont _ helye Budapest' VIII. kerület Déri Miksa u. 3. _
előterjesztés szerinti feladatait a Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjó|éti Központ látja
ęl 2011. november 1. naptól kezdődően.

Felelős: polgáľmeste. 
.

Sorszám Szem élyi e|Íĺir ány zatainak kido|gozása
Rész-
összeg

Osszes

Alaoilletménvek - 3 fo - F,7 - 12hó 149.100.- Ft * 3 fő * 12 hó 5 368

2. Keręsetkię sészítés fedezete 107

J. Szakvizsga és továbbképzés támogatása 9.400.-Ft*3fő 28

+. Cafeteria I47eFtlfő 3fő 441

5. Társadalombiztosítási iárulék (27 %) | 449

SZEMÉLYI KIADÁSoK osszEsnľ 7 39s

Sorszám Do |o gi e|őir ány zatainak kid o| gozása Részösszeg Osszesen

I Iľodaszeľ, nyomtatvány bęszer zés 2ęzerFt* 12hó 2Ą 24

2.
Munkaruha, védőruha, formaruha,
egyenĺuha bęszerzése

3 fő * 25 ęFt / |.f5 60 60

J. Egyéb anyagbeszęrzés
Törölköző, tisztitőszer, kézmosó'

Wc-papír, stb.
80 80

5. Nem adatátvitęli célú távközlési díiak
Telefonköltség l0.000,- Ft/ hó *

|2hó r20 120

6. Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Internet szolgáltatás 6.000,- Ft/hó

* |2hő 72 72

7. Vásarolt tęrmékek és szolsáltatasok áfa 26s

8. Takarítás 50 ezer Ft * 12 hó 600 600

9.
Munkáltató á|t.a| frzętett s zemé lvi
jövedelemadó |47eFt*3fő*l,19*0,16 84 84

DoLoGI KIADÁSoK ossznsnľ 1305



2.

J.

4-

5.

6.

Határidő: 201 1. november 01.

az |. ponÍban meghatźltozott feladat e|Lźtására 3 fő közalka|mazotti álláshelyet biztosít
határozoÍt időre, 201 l. november 1. napjától f}If . december 31. napjáig.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2011. november 0i.

a f . pont a|apján a Jőzsefvárosi Csaláđsegítő és Gyeľmekjóléti Központ engedélyezett
álláshelyét 77 főrő| 20i1. november 1. naptól f)If. đecember 31. napig 80 főben
hatttrozzameg.

Fele|os: polgármesteľ
Határido: 2011. november 0l.

a) az Önkormányzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11108 címen belül a népszavazás
személyi juttatás e|őkányzatźú 2.500,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő jĺáľu|ékok e|őirárryzatźt
675'0 e Ft-tal csökkenti.

b) az Önkormányzat és a Polgármesteľi Hivatal kiadás 11601 cím dologi e|óirányzatán
belül az oktatásĹnevelési intézménvek nasvobb karbantaľtiĺs e|őirttnvzatźú 4f3.2 e Ft-ta|
csökkenti.

c) az Önkormźrnyzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím feltigyeleti szervi -
mĺĺködési 1.059,0eFt-felhalmozási225,}eFt_e|őirźtnyzatátI.284,0 eFt-talmegemeli.

d) a Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont 40100 cím bevételi feltigyeleti
szervi - működési 1.059,0 e Ft - felhalmozási f25,0 e Ft _ előirányzatát összesen 1.284,0 e
Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őirányzatéú 523,0 e Ft-tal,
munkáltatót terhelő járulékok e|őirźtnyzatát 72|,0 e Ft-tal, dologi kiadási e|őfuźnyzatát
415,0 e Ft-tal, felhalmozási előiľtnyzatźLt ff5,0 e Ft-tal megemeli a hatźlrozat 1-2.
pontjában foglalt feladatbővülés 2011. évi költsége címén.

e) az tnkormźnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11601 cím dologi e|őirźnyzatźtt
f .314,2 e Ft-tal megemeli a^ Jőzsefvtlrosi Családsegítő és Gyermetjóléti Központ Déri
Miksa u. 3.lij telephely 39 m,helyiségźúa|akitása címén.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2011. október 20. 

;i

ahatfuozat4.e) pontban foglalt bervhazásbonyolítójaként a Kisfalu Kft-t jelöli ki.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíľidő: 20II. október 20.

jőváhagyjaa Budapest, VIII. kerület Déri Miksa u. 3. szám a|att39m2 alapterĹilehĺ helyiség
kialakítására vonatkozó, az Önkormányzat nevében eljáró Kisfalu Kft, és az,Épkar Zrt
közott kötendő vállalkozási szerződés szerződéses feltételeit, amely az e|óterjesztés 3. sz.
mellékletét képezi. Felkéri a Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőját a vállalkozási szęrzodés
a|áírźsára.

Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezetője
Határidő: 2011. október 20.



7 . a) a Kisfalu Kft bonyolítási dijźĺ - a Jőzsefvátosi Önkormźnyzat és a Kisfalu Kft. kozött
létrejött megbízási szerződés a|apjźtn- l68.307,- Ft + ÁFA összegben jóváhagyja.

b) elfogadja a Józsefuárosi tnkoľmányzat és a Kisfalu Kft közötti Megbízási szerződés
szeľzódéses feltételeit, amely az előterjesztés 4' sz. mellékletét képezi és felkéri a
Po l gáľmesteľt annak a|áir ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20i l. október 20.

8. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselo - testi.ilet következő ülésére a telepheýá|tozás miatt
a Polgármesteri Hivatal, valamint a Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
a|apitő okiratának módosítására készítsen előterj esztést.

Felelős: polgármesteľ
Határido: a Képviselő-testtilet 201 l. novembeľ 3-i ülése

9. előzetes kötelezettséget vállal f}|f. vonatkozóan a bér, járulék és dologi költségek
biztosítására megkozelítőleg 8.698 e Ft osszegben, valamint 2013. évre 658'0 e Ft
összegben az onkormányzat saját bevételeinek tęľhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 20.

10. felkéri a Polgáľmesteľt, hogy ahatérozatban foglaltakat a f011. évi költségvetésről szóló
önkormányzati rendelet következő módosításánál, valamint a 201f. évi költségvetés
tervezésénél vegye figyelembe'

Felelős: polgármester
Határidő: 201 l . december 3 i . és af0I2. évi költségvetés tervezése

A döntés végľehajtás át végző szervezeti egység: HumánszolgáItatási tigyosztály, Pénziigyi
Ügyosztály

Budapest, 20II. október 20.

Dr. Mészar Erika
a j egy zőt helyettesítő a|j egy ző

^Ž

. libďsis Máté
po[gármester



1. sz. melléklet

ONKENTESEN KITOLTENDO !

ADATLAP
a Jőzsefválrosi LELEK pľogľamban történ ő részvéte| céljábĺí,l

Kitĺjltés helye:

Családi és utóneve,

születési neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Allampolgźlľsága.'

Lakóhelye

(|akcímígazo lványa alapj an) :

okmanyiroda tölti ki:

Tartőzkodttsi helye

( lakcími g a zolv źny a a|apj án) :

okmanyiroda tölti ki:

Mikor vált haj lékt aLal.ná: okmanyiľoda t<ilti ki:

Hajléktalanná vtl|źsa előtti utolsó lakóhelye
(dátum megj elöléssel) :

okmĺáĺryiroda tölti ki:

Kapcsolat felvételi elérhetőség ahol jelenleg
taľtózkodik (cím, iizenethagyásľa lehetőség,
telefonszĺĺm, email cím):



Nyilatkozat

Alulírott kij elentem, hogy

- személyes adataimnak kezeléséhez hozzĄáruIok és aZ adataimat önkéntesen
szolgźiÍattam;

- megismeľtem és megéľtettem az Adatlap kit<lltésének és felhasznźiásźnak céIját - a

Józsefuarosi lÉlpr pľogramban történő részvételt - és ezen ĺyi|atkozat a\ttirásáva|

hozzáj áru|ok adataimn ak az Adatlap célj a szerinti kezeléséhez;

- tudomásul vettem, hogy adataim nem kertilnęk nyilvánosságra és azokat a
Józsefuaľosi Önkormányzat Polgáľmesteri Hivatal köĺisztviselői, valamint a

pľogramban részt vevő szociális munkások kezelhetik;

- tudomásul vettem, hogy ađataim tĺĺrlését aJőzsefvátosi Önkormźnyzat Polgármesteri
Hivatal okmanyiroda és ÜgyfélszolgáIati Ügyosĺályan (1082 Buđapest, Baross u.

59.) kérhetem.

Budapest,20ll.

alźitź.s

A kitiiltiitt adatlap továbbításának helye: Józsefuarosi onkoľmanyzat Po|gźrmesteri
HivatalaokmanyirodaésÜgyfelszo|gźiatilJgyosztá|y

Adatok ellenőrzése:

Dátum:20II.

okmanyi ro da és Ü gyfé Iszo|gá|ati Ü gyo sztály



2. sz. melléklet

LELEK pľogľam

Jelentkezés
adatlap

okmanyiľo da é s Ü gyfé |szolgáIati Ü gyo sztály

LELEK-pont
szociális munkás team

1. Higiénés és akut egészségiigyi
állapotrendezés

2. inteľjú készítés, állapotfelméľés
szeľződéskötés

egeszsegugyl es
addiktológiai állapot

felméľés szerinti

Józsefu árosi Vaĺostizemeltetési
Szolgálat

addiktológia,
rehabilitáció

egyĹittműktjdésľe
alkalmatlan - kieső

általános egészségügyr
szűrés

állapot és kor szerint

bentlakásos szakosított
intézményi ellátás

pszichiátriai
betegek

öregek
otthona

fogyatékkal
élők otthona

kőrhazí
e1fekvők

l0



3. sz. melléklet

vÁLLALKoZÁSI SZERZoDÉs

mely létrejött egyrészľől a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat - sztlłĺián megľendelő _1082

Budapest, Baĺoss utca 63.67. (adőszáma: 15508009-2-42) képviseletében a Kisfalu Józsefuárosi
Yagyongazdálkodó Kft., székhely: 1084 Budapest, or utca 8., telephely és számlźzási cím: 1084

Budapest, or u. 8., (adószáma: 108571|9-2-42), képviselő: Kovács Ottó, mint Megľendelő -
továbbiakban: Megrendelő,

másrésnoI az
Építő- és Épůiletkarbantartó Zártktjruen Műktidő Részvénytáľsaság (cégszám: Cg. 01-10-

044871; székhely 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.; aďőszźm: 11266101-2-43;
bankszámlaszźĺn: IO702136-48594008-51100005; képviselő: Ifj. Szeĺvolt István), mint
YáI|aIkoző - a továbbiakban: Vállalkozĺó - egyutt Felek kozoĹt, alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:

I.

Preambulum
Felek rogzitik, hogy jelen vtilalkoztsi szerződés a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi

ooko'-a''yzat és-a Vállalkozó között ',a Budapest, VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat
tulajđonát képező lakó- és üzemi éptiletek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek,

helyiségcsoportok, üres telkek gyorsszolgáIati (24 óľás) hibaelhtlritása, karbantartźĺsa, felújítása

valamint onkormanyzaÍi tuľrajdonú taľsasháni aIbetétek és házi orvosi rendelők gyoľsszolgálati
hibaelhaĺítási feladatainak ellátására,,tźrgyí20II.junius 28_afl megkötött vállalkozási szerzóđés,

valamint a Buđapest Fővaros VIII. keľĹĺlet Jőzsefvárosi onkormźnyzat és a Kisfalu Józsefuaľosi

Yagyoĺgazdálkodó Kft. 2011. július 27-én megkötött megbízási szerzőđés a|apjźn köttetik, és a
jeleĺ szerződéseses feltételeket a Kt l20II. (X.20.) számíhatétrozatźhan fogadta el.

A Kisfatu Józsefuarosi Vagyongazdá|kodő Kft. - a fenti szerzodés alapjarl - a jelen szęrzódés

tź1gyźhan meghatźĺtozott felújítási munkaľa közös helyszíni felmérés és műleírás alapjan

fu aj ánlatot kért a V ál l alko zótó 1.

il.

Budapest,',li;Täľäłľf 
il$gĺ;,ffi'.""'l"Ę;-f ffJäTä'"",'#1,ľhelyiség(24.

2.I. A felek megeľősítik, hogy a Megľendelő a je|en szerződés 1. sz. mellékletét képezó

dokumentáció részeként a Yá||a\koző rendelkezésére bocsátoÍta a munka e|végzéséhez

sztikséges műleírást aIaprajzot (a továbbiakban egytittesen: ,,Tervdokumentáció''). A
Vál|alkozó a tervdokumentáció és kozĺjs helyszíni szemle aIapjźn adta be ajánlatát.

2.2. A tervdokumentáció a jelen szerzóđés 1. sz. mellékletét, a Vállalkoző ajáĺl1'ata a jelen

szeruodés 2. sz. mellékletét képezĹ

2.3. YáI|a|koző köteles akivite|ezést a vonatkozó építésügyi normák és építési előírások szerint

végezní és elso osztáIyű minőségben, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben

teljesíteni.





3.1.

2.4' A teljesítés helye: Budapest VIII. Déri Miksa u. 3. szám aIattí ingatlran.(24. albetét Déri

Miksa utcai bejaĺat a, 39 rĺł)

2.5. A kivitelezési munkźkat a jelen szerződés rendelkezései, valamint a jelen szerzođés

e|vá|aszthatatlaĺ részét képező mellékletekben meghatttozotĺak szeľint kell elvégezni. A
szerzodés műszaki tarta\ma a megvalósításhoz szfüséges minden anyagot, szeľelvéný,

bcrcndczóst ós munkát magóba foglalja.

3.2.

ilL
A vállalkozői díj

A Vállalkozőt a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek jelen szeľződés 2. pontja

szeľinti teljesítéséért nettó 1.683.070. Ft, azaz nettó egymillió.

hatszáznyolcvanháromezeľ-hetven forint + az adőfizetési kĺjtelezettség napján éľvényes

áfa mértékévelt nĺlvelt ö s szeg.

A váIlalkozői díj aVállalkozó jelen szerzőđésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes

kĺlltségét feďezi, valamennyi arryag- és munkadíjköltséget, vámot és a kivitelezés

teljesítésévelkapcsolatban felmeľiilt egyéb költséget, ideértve a felelős műszaki vezető á|tal

nyújtandó szolgáItatásokat is és minden egyéb mellékkĺjltséget (p1: a Vállalkoző ajźlnJata

mellékletei készítésének, a biztosítás, a száIlítás, az ideiglenes szolgáltatások, a fęlvonulási

terület, a mintavételezés és ellenőľzés, az eLórę nem látható események és jogđíjak kĺiltségei

stb.), függetlenüI azok jogcímétől. Tarta|mazza továbbá azon munkźk eIvégzésének

ęllenértékét is, amelyeket a Tervdokumentációkban ktilön nem tiintettek fel, azonbarl a

szakmai szokások szerint a szerzódés taľgyanak kifogástalan létrehozásához szĹĺkségesek,

továbbá olyan munkfü, ľáfordítások költségeit, illetve a technikai, illetve minőségi

kovetelményekből eredő többletráfordítások költségeit, amelyek a szęrződés taľgyaĺrak

ľendeltetésszeruhaszĺáIatźůlozsziikségesek.

3.3. A vá|Iakozői díjon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra' sem költségtéľítésľe nem

tarthat igényt.

IY.

Határĺdők

4.I . A Vállalko ző a Megr endelő előzetes hozzájfuulźlsával előtelj esítésre j ogosult.

4.2. A szqződéses munka végteljesítési hatarideje: 2011. oktĺóbeľ 30.o teljesítés időpontja a

sikere s miĺszaki átađás- źĺw étel i elj aľás |ezár źsźlnak i dőpontj a.

v.

A Vállalko ző kĺjtelezetts é gei

5. 1 . A Vállalko ző kote|ezi magát, hogy a szerződés tźrgytń jelen szerződés és annak mellékletei,

valamint a mindenkor hatályos építéstigyi, túzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és

egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az áIta|énosan elfogadott hazai szakmai

elvárások szerint, a rendeltetésszeríĺ és biztonságos használat kovetelményeinek

z.





megfelelően, teljes köľrĺen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, az źńadás-

átvételí határidőre hiba_ és hiánymentęsen elkészíti.

5.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy az átađott terveket előzetesen felülvizsgálta, tartalmukat

megismeľte és a kivitelezést a teľvek, illetve a helyben szokásos k<lrtilmények ismeretében

kezdi meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Teľvđokumentáció műszaki tarta|mát, a

kivitelezési technológiát ismeri, az azokban feltiintetett munkanemeken kívül továbbiakat

szükségesnek nem tart. A felek kijelentik, hogy a Vállalkozó a helyi körülmények

ismereténekhitnyára, illetve a teľvek nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt

a későbbiek során többIetköveteléssel nem léphet fel, késedeImét ezzęI nem inđokolhatja. A
vállalkozási munkák alapjátképező miĺszaki és technológiai dokumentációknak megfelelő

kivitelezés pontosságáért, teljességéért és alkalmasságáértaVállalkozó felel.

5.3. Minden egyéb' a Tervdokumentációban nem szereplő olyan terv és engedély előkészítése'

szakmai ľészének meýerveztetése, beszeľzése, igyintézése, amely a szęrzőđés szeľinti

munkák kivitelezéséhez szükséges (így különĺisen, de nem kizárőIagosarl a munka

megkezdéséhez sztikséges engedéIy' amegvalósítás során felmeľülő munkákhoz szfüséges

egyéb engedélyek beszeľzése, stb.) a Vállalkoző köte|ezettsége. Az ehhez szĺikséges

jognyilatkozatokata Megĺendelő a Válla|koző kéľésére megadja. Amennyiben aYźiIalkoző

fenti kötelezettségei kĺjzül valamelyik végrehajtásźůloz, megvalósításáhozbźtrme|y okból a

Megrendelő közremfüodése (a\źlirása, ellenjegyzése, íľásos megrendelése, stb.) szĺikséges,

t,gy aYá|IaIkozó kötelezettsége az adott feladat minden tész|etre kiterjedő, aIáírásrakész

előkészítése.

5.4. A Vállalkoző az źita|a beszęrzett engedélyeket köteles a Megrendelőnek bemutatní, az

tita|a esetlegesen elkészített további terveket pedig az aďott munkaľész kivitelęzése előtt

kĺjteles a Megrendelővel elfogadtatni. A Megrenďelő az ezekę vonatkozó nyi|atkozatát 5

munkanapon beliil kiadja. Az elfogadás késędelme, illetve vagy az elfogadásľa nyitva álló

hatáľidő eľedménýelen eltelte nem jelent elfogadást.

5.5 A Vállalkoző az építőipari kivitelezései tevékenységľől sző|ő |9Il2009. (IX.15.) Korm.

rendelet alapjarl, köteles a munkaterÍIet átađás-áfuételétől kezdve folyamatosan építési

naplót vezetĺi és azt állandóan a kivitelezés helyszínén taľtani. A naplót egy eredeti és egy

másolati pétdanyban kellvezetni, melyből a Megrendelő egy másolati pélđanyľa jogosult.

5.6.A Vállalkozó köteles a munkateľületet tiszta és bíztonságos állapotban tartani, a keletkezett

építési és egyéb hulladék e|száIIítástról a munka végzése során ľendszeresen gondoskodni. A
Vállalkozó köteles az épíÍési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az

építési és bontási hulladék kezelésének ľészletes szabźtIyairől szóló 4512004. (VII. 26.) BM-
KvVM egyĹittes rendelet előírásait és a vonatkoző egyéb jogszabáIyokat betaľtani.

5.7 'AYá||a|koző a munka befejezésekor köteles a munkateriiletet tiszta és biztonságos állapotban

źúadru.

5.8.A Yá|Ia|koző kötelęs gondoskodni a kivitelęzés során a ťuzrendészeti és bizvéđelmi, a

munkavédelmi' a környezetvédelmi (így ktilönösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekĺe

vonatkozó), a balesetvédelmi és egyéb előírások betaĺtźsźtől. A munkaterület megfelelő

3.





védelme és őľzése a Vállalkozó köte|ezettsége. Ezen intézkeđések be nem l'artt.sábőI

származő minden fel e l ő s s é g a Y źilalkozót teľheli.

5.9.A Vállalkozó köteles betaľtani és alvállalkozőíva| betaľtatni ará,1lIetve rájuk vonatkoző adő-,

társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabtiyokat, teljesíteni az ezze| kapcsolatos

fizetési kĺjtelezettségeit. A YáI|alkozőnak külĺjnös figyelmet kell forđítani a munkaerő

alka|mazási feltételeire Magyaľorszźtgoĺ és mindenfajta képzettségti munkaerő alkalmazási

feltételeire vonatkozó előírások, szabá|yok és utasítások kötelező betartástĺa.

5.10. A Vállalkozó k<jteles a saját a|ka|mazottai baleset-, munka-, és ĺĺzvédelmi oktatásáľól

gondo skod ĺtj^, ezen előírásokat betartani, illetve betartatni.

5.1 1. A Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületen a máĺ kiépített út- és kozműhálózatot. A
Vállalkozó vagy alválla|kozői által esetlegesen a munkaterĹileten a kivitelezés során okozott

káľokat aYźĺIla|kozó köteles saját költségén az átadás-áNételig kijavítani, ennek lĺźnyábanaz
átadás-átv étel nem kezđhető meg.

5.I2. A Vállalkozó munkája során ktiloncis gondossággal kell, hogy óvja és védje a
munkaterület környezetét. A szomszédos telkekben, köZteľĺiletekben és létesítményekben

okozott bárminemű kaÍért teljes felelősséggel taftozik

5.13. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságttt'vagy a vagyoni éľtékeket veszé|yeztetokát

lehetoségének felmeľülése esetén haladéktalanul kaĺelhárítási intézkedéseket tenni és azoL<ĺőI

a Megrendelot azonna| értesíteni. A Vállalkoző tudomásul veszi, hogy munkáját a foľgalom

fenntartása mellett végzi, ezértkźlÍę|hárítási kötelezettsége akozlekedőkľe és a járművekľe is

fennáll.

vr.

A munka megkezdése, együttműkiidés a kivĺtelezés alatt

6.1. A munkateruIet átadásanak és a munka megkezdésének tervezett időpontja 2011. októbeľ

21.

6.2. A Vállalkoző akivite|ezéshe|yszinét e|ózetesen megtekintette, á|Iapotźń szemĺevételezte.

6.3. A Megrendelő a munkaterületet átadás-áBĺétel keretében adja źú aYá||alkoző részére. Az
átađás megtöľténtét az építési naplóban kötelesek a felek rögzíteni.

6.4. Az épitési naplóba bejegyzésre a Megľende1ő (képviseletében eljáĺo, későbbiekben ľészben

nevesítésre keľiilő személyek, szervezetek), a műszaki ellenőr, a Vállalkoző és a felelős

miĺszaki vezető j ogosultak'

6.5. A takaľásra kerülő munkrík ellenőrzése érdekében, vagy szakhatósági ellenőrzési munkak

megkezdése előtt aYá||a|kozó ktjteles az ęI|ęnőrzések és vizsgálatok várható időpontját 3

munkanappal korábban az építési naplóba bejegyezru, és arľól a Megľendelőt írásban úgy

értesíteni' hogy kizźĺrő|ag a Megrendelő szabad' dĺjntésén múljon, hogy a nęvezett

eseményen résń. kiván-e venni.

6.6. A Megrendelő és a műszaki ellenor jogosultak a kivitelezést bármikor ellenőrizni,

észľevételeiket, javas|ata1kat az épitési naplóba bejegyezĺll. A Válla|koző köteles a

4.
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bejelentésekĺe 3 munkanapon belül a naplóban válaszolni, és vá|aszait egyidejűleg

telefaxon is megktildeni a múszaki ellenőr részére.

6.1. A Megrendelőnek joga van az építkezés kivitelezésének ellenőľzése érđekében sztikség

esetén megbeszélést kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszéIés

eredményeirőI jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzókönyvben meghattnozottak kötęlezőek

a Vóllalkoző szŕlmćra.

6.8. A Vátlalkoző kotelezí magtú, arra, hogy a szerződés alapjan vállalt munkához felelős

műszaki vezetőt a\ka\maz, ezért külon téľítés nem jar. A felelős múszaki vezetó kĺjteles

különösen' de nem kizáĺólagosan, folyamatosan az építkezés helyszíĺén tartőzkodni,

valamint az építésinapló, illetve akívite|ezés lebonyolításához sziikséges okiľatok orzésérőI

gondoskodni.

6.9. A Vállalkoző muszaki vezetojének alkalmasnak kell lennie ana, hogy a felelős szakmai

építésvezetést az építésügyi szabályoknak és szabványelőírásoknak megfelelően ellássa, és

a kivitelezést telj es felel ő s ség gel irányítsa.

\rII.

A felek képviselete

7 .I. A Megrendelő esetében a Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja az a személy, aki a vállalkozási

szeruódés módosításara, többletmegrendelésre, illetvę annak đíjazäsźra, pőthatfuidő

megállapításáta, vagy a Tervdokumentáció esetleges módosításával kapcsolatban

nyilatkozhat.

7.2. A Megrendelő megbízásábőI a kivitelezés lebonyolítói és műszaki ellenőri fe|adatait a

Kisfalu Kft..végzi.

7.3. A szolgáltatts tltrételét kĺjvetően a Vállalkoző ä|tal benyújtott szźmlźt amusza|<ĺ ellenőr

átvizsgáIja, igazolja, a szźtmla ĺisszegének kifizetését a Megĺendelő vagy anyi|atkozattételre

jogosult képviselője alźĺírásáva| engeďéIyezi. A felek kijelentik, hogy az építési naplóban a

szolgźůtatással kapc solatos bej egyzés nem tekinthető a szo|gźt\tatás átvételének.

A MegrendeIő _ szerződéssel és a szolgáltatás źLtvételével kapcsolatban - nyilatkozattételľe
jogosult képviselője:

Név: Kovács ottó ügyvezeto igazgatő

Cím: 1084 Budapest' oľ utca 8. (telephely)

A műszaki ellenőr:

Név: Zsidi Lajos

Cím: 1084 Budapest, or utca 8. (telephely)

Telefon: 0620 479 93 40

Fax: 06-l-333-9535

A V állalkozó nyi l atko zattételr e j o go sult képvi selőj e :

Név: iĘ. Szeivolt István llgyvezeto igazgatő

5.





Cím: 1149 Budapest' Egressy út 28-30.

Telefon: 06-1 -42f -3 5 5 0

Fax: 06-I-422-3559

A Vállalkozó felelős műszaki vezetóie..

Név:

Cím: 1149 Budapest, Egressy út 28-30.

Telefon: 06-1-422-3550, mobil:

Fax: 06-I-42f-3559

7.4. A fenti képviselők és vezetők személyében bekĺjvetkezett váItozásokĺól a felek eg1łrnást

írásban, előzetesen, amennyiben eZ nem lehetséges, a vá|tozást követően haladéktalanul

kötelęsek értesíteni.

\rIII.

A szolgáltatás átvétele: a teljesítés

8.1. A Yźlla|koző kĺjteles a szo|gtitatást _ munkamegszakítások nélkül _ a 4.2. pontban

me ghatár o zott hataľi dőľe elvé gezni.

8.2. A Vállalkozó köteles az egyęs munkarészek elkészü|tét a várhatő befejezésnél 5 nappal

koľábban a Megrendeló részére írásban jelezni. A felek kötelesek a tervezetĹbefejezés

időpontjában az adott munkarésń. megvizsgálni, és jegyzőkönyvben valamennyi hibát

feltiintetni. A Vállalkozó kĺjteles valamennyi, a jegyzokĺinyvben feltiintetett hibát a

jegyzőkonyvben meghatározott időn belül kijavítani. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos

munkfü a hatĺáľidő hosszabbodástůloz vezetnének, úgy a Vállalkozó kĺiteles a
Megrendelőnek a X. fejezet szerinti kotbért megf,rzetni. Teljesítési igazoIás kiállításĺíĺa csak

a hibfü maradéktalan megsztintetése esetén keľülhet sor.

8.3. Az átadás-átvételi eljaĺás iđőpontját mege|ózoen 5 nappal a Vállalkozó kĺjteles íľásban a

munkát készrejelenteni. Az átadás-átvételi eljaľás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles a

Megľendelő rendelkezéséte bocsĺítani a szeruőďés megvalósitását ígazoló felelős műszaki

vezętőinyiIatkozatot. A Vállalkozó kciteles továbbá átađru a Megrendelő részére a beépített

anyagokĺa vonatkozó minőségi tanúsítvanyokat, bizonylatokat, haszná|ati és kaľbantaľtási

útmutatókat, és minden egyéb olyan dokumenfumot' amely a szerződés taľgyának a

renđeltetésszeľĺi és biĺonságoshasznáIatához szfüséges. Ezen dokumentációk átadásanak

Iĺany áb an az átadás - tfiĺétel me ghiúsul.

8.4. Az átadás-átvételi eljaľás soľán a Megľendelő, illetve műszaki ellenőľe a szerzódés tátgyát

teljes könĺen megvizsgálja annak megá||apítása érđekében, hogy az megfelel-e a

szetzoďéses és jogszabáIyi elóírásoknak. Az átadás-źúvételi eljaľáson felfedezett hibrákról a

felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvbeĺ rogzíteĹt hibákat aYáILa|kozó köteles

az ott meghatáĺozott idon beliil maľadéktalanul kijavítani. A YáIIa|koző esetleges

hiánypótlási kötelezettsége a szęrződés teljesítésének hataridejét nem módosítja. Ha a hiba

kijavításáva| kapcsolatos munkák a hatźridők hosszabbodásához vezetnének, így a

6.





Vállalkozó köteles a Megľendelőnek a késedelemmel kapcsolatosan a kötbért és a keletkező

kárátmegféríteni.

8.5. Amennyiben a Yá||aLkoző a javitási kĺjtelezettségének a jegyzőkonyvben meghatáľozott

ideig nem tesz eleget, a Megrendelő dönthet, hogy a teljesítést elfogadja vagy nem. Ha a
Megrendelő a teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel érintett ľész vonatkozásábarl

aľányos díjcsökkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el,

úgy jogosult a hibakat aYźi\a|kozó költségére magakijavítani vagy mással kijavíttatni.

8.6. A fe|ek az źńadźs-źńvételt akkor tekintik sikeľesen befejezettnek, és jelen szeľzőđést

teljesítettnek, ha a Vállalkozó teljesítései hiba- és hiánymentesen elkésztiltek, a jelen

szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelnek, továbbá a köľnyező létesítményekben,

közmúvekben, utakban a Vállalkoző vagy a|váIlalkozőí á|ta| esetlegesen okozott karok

rendezésre vagy kijavításra kerültek.

8.7. Nem tagadható meg az átvéteI a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más

hibákkal, illetve hiányosságokkal összefiiggésben és a kijavításukkaI járő munkak folyán
sem akadá|yozzák a szerződés targyának rendeltetésszeru haszná|atát, ha az egyekben

megfelel a jelen szerzőđésben, illetve a hatályos jogszabá|yokban foglalt feltételeknek. A
Vállalkozó ęzen hibfüat is köteles kijavítani az túadás-źlfrételkor késztilt jegyzőkönyvben

foglalt határidőig. A hibak kijavításáig a Megrendelő visszatarthatja a hibak kijavításĺínak

Megľendelo á|tal becsiilt éÍtékét. A Vállalkoző a végszźlm|a összegét ezen éľtékkel

csökkenteni köteles. A visszataľtott összeg szźlmlźĺzásźra és kiťrzetésére csak a hibák

kijavítását követően jogosult. A hibák tekintetében egyebekben a Megrendelő a Ptk.-ban

r o gzített szavato s sági j o gaival élhet.

8.8. Az átadás.áwételi eljaľás befejezésekor a Megrendelő végleges teljesítési ígazo|ást állít ki. A
végleges teljesítési igazo|ás tarta|mazza különösen az átađás-áwételľe vonatkozó kifejezett

nyíIatkozatot, a Megrendelőnek az átadás-áNétel soľán źĺtaďott dokumentáció felsoĺolását,

az érvényesíteni kívánt igényeket (pl. díjcsökkentés, visszatartźts), és mellékletként a még

meglévő, az átrételt nem akadáIyoző hibákról és más hiányosságokľól, valamint azok
j avítási hatttríďejér.ől készült jegyzőkĺinyvet.

8.9. A kfuveszéIy aYáIla|kozóról a Megrendelorckizáĺő|ag a legutolsó ľészmunkabefejezését

k<lvetően, a teljes szeruođéses munka hiĺíny- és hibamentes átadás-átvételére vonatkozó

végleges teljesítési igazo|ás Megrendelő á|taIi a\áítttséna| egyidejűleg szá|| źĺ.

8.10.A felek kĺjtelesek az átađás-źttvéte|tő| számított egy éven belül a fentiekbenmeghatźrozoÍt

szabá|yokbetartásávaIutó-feltilvizsgálatieljaĺástlefolytatni.

rx.

Elszámolás, fizetési feltételek, biztosítékok

9.I. A vállalkozói díj kifrzetése az alábbiak szerint töľténik:

A miĺszaki ellenőr által elfogadott vállalkozói teljesítés alapjan a Vállalkozó jogosult a

szźĺn|a benýjtásáľa.
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A szám\a benýjtása a teljesítésigazolássa| egyutt történik. A szám|a kifizetése

utófinanszíľozással torténik, a MegrendeIő az egyes számlĺák ellenértékét 15 nap alattutalja

ttt a Y źila|ko ző b ankszźtm|tlj tĺ a.

9.f.A szálmlát a Megrendelő által meghatáĺozottak (részletes a számláta és mellékleteiľe
vonatkozó tartalmi és formai kĺitériumok) szeľint egy eredeti és eey másolati példányban kell
kiállítani, melynek tartalmi és formai követelményei:

_ megrendelő: Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuarosi onkormźnyzat

- számlaküldés címe: Kisfalu Kft., 1084 Budapest, oľ u. 8.

9.3.A YáIIaIkoző a jelen szerződésből eľedő követeléseit harmadik személy javaľa nem

engedményezheti, a Megrendelő jelen szerződésből eredő kĺjveteléseivel szemben

b eszćlmításľa nem j o go sult.

x.

Késedelem

l0.l.Amennyiben a Yá|Ialkoző neki felróható módon az épitési ütemtervben meghataľozott

végteljesítési határidő vagy az építési ütemtervben meghatĺĺrozottrészÁataľidők tekintetében

késlekedik, úgy a Megľendelő k<itbérigéný, illętve kötbért meghaladó kátígényt

érvényesíthet. A kötbér a teljesítési hatáľidő eredménýelen lejárta utáni első naptő| jár,

méĺtéke a nettó vállalkozói díj 0,3oÁ-a naponta.

10.2.A késeđelmi kotbéľ maximális météke a teljes nettó vállalkozői díj 30 %-a.

10.3.A jelen szeruődésben meghatźrozott kötbéľ lejáľt kovetelésnek minősül, a Megrendelő a

számlából ań. aKbt. 306lA. $-a szerint érvényesíheti.

l0.4.Harminc munkanapon túli, a Vállalkozőnak felróható okból e1őá11ó késedelem esetén a

Megrenđelő azoĺ.na|ihatá|Iyal elállhat a szerzőđéstől, és ezen felül meghiúsulási ktitbérľe

jogosult, melynek mértéke a nettó szeruőđéses érték 30%o-a.

xr.

A szolgáltatás telj esítése alatti káľeseményo bĺztosítás

11.1.A Vállalkozó kijelenti, hogy ľendelkezik a teljes vtt|Ia|kozási szerzódés időtaĺamaľa

vonatkozó, kellő fedezetet nýjtó, saját névľe szóló teljeskönĺ építési és általános felelősség-

és vagyonbiztosítással. A vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés

időtatama alatt keletkező kiĺľokľa a Megrendelő felelősséget nem vá||a| és nem nyújt ktil<in

térítést a kaľok e|hárításfua.

11.2.Amennyiben bármilyen káľesemény következne be a munkateľületen, Yagy az építőanyagok

száI|itása soľán, úgy a Vállalkozó a káľeseméný, illetve annak körülményeit haladéktalanul

ktjteles je|ezru a Megľendelőnek. Amennyibeĺ a kár a Vállalkoző, vagy a Yá||a|koző

éľdekkörébetartoző személyla|váILa|koző magahrtásźĺtavezethető vissza, űgy a Vállalkozó

ktiltjn felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes

körűen megtéríteni, osszhangban a jelen szeruődésY. fejezetében foglaltakkal.

8.





XII.

Szavatosság' jótállás

I2.I.A Vállalkozó felelősségéľe a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások

vonatkozásźlban a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett

munkák kote|ező alkalmassági idejét meghatáĺoző, a szeruőđéskotéskoľ hatályos

jogszabáIyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek korében szavatol az titala

felhasznált anyagok anyagi és gyĺáľtási hibától való mentességééľt, valamint azért, hogy a

vállalt munkát a Megrendelő á|tal átađo|t terveknek, dokumentumoknak, valamint a

vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően végzi el.

12.2.A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltáĺt és a
Megrendeló á|ta| közölt hibakat saját ktlltségére, az értesítéstől számított 15 napon belül

kijavítani vagy a kifogásolt részt kicseľélni vagy a hibát harmadik személlyel kijavíttatni

(amennyiben az múszakilag nem lehetséges, 15 napon beltil a javítást megkezdeni és

megszakítás nélktil befej ezni)'

I2.3,AYáIIa|koző az eIvégzett munkákľa 12 hőnapjótállást váIIa|. A jótállási idő lejáľta előtt 30

nappal a felek újabb vizsgálatot tartanak, és jegyzőkonyvben rogzitík az esetlegesen

fennál 1ó hibákat, val amint az azok kij avítás aľa me ghatźtr o zott hataĺidőt.

12.4.Yá|Ia|koző a mtiszakĹátadás átvéteti eljríĺás lezárásźnak napján jóteljesítési biztosítékot

köteles Megľendelő rendelkezésérę bocsátani a jótállási kotelezettség első 24 hőĺapjtna a

Kbt. 53. $ (6) bekezdésnek a) pontja szerint. A jóteljesítési biztosíték <isszege aszerzőđés

nettó <jsszegének 2oÁ-a.

XIil.

Elállás

13.1.A Megrendelő elállás esetén jogosult a Vállalkoző źital még el nem végzett munkát

haľmadik személlyel e|végeńetni. Ha a szár:ťréhől, torténő levonásľa nincs lehetőség vagy a

számla <lsszege nem nyújt fedezetet a teljes követelésľe, akkor a Megľendelő a kovetelését a

YáIIa|koző źita| átadott teljesítési biztosítékból érvényesÍtheti. Az ezt meghaladó esedékes

összeget aYtilralkozó k<jteles 10 napon beliil a Megrendelőnek átutalni.

l3.2. A 13.1. pontban foglalt esetben a Megrendelő jogosult a X. pont szerinti kĺltbér és az azt

meghaladó kaĺanak érvényesítésére. A fenti esetekben a Vállalkozó káľtérítésre nem

jogosult. A Vállalkoző |<lzárőIag a már e|végzett munkájanak megfelelő váIIalkozői đíjra

jogosult.

xIV.

Jogviták

1,4.1,A felek a szerzódés teljesítése során keletkezett vitáikat kozvetlen taľgyalások soľán

kísérelik meg ľendezni. Atargya|ások eredménýelensége esetén a felek szakéÍtőí véleméný

kérnek és a további egyeńetések soľán ezt figyelembe veszik.

9.





xv.
Zárő rendelkezések

l5.1.A szerződés teljesítése érdekében a felek kötelesek együttműködni, a teljesítés

szempontj ából releváns valamennyi j elentő s tényről e gymást értesíteni.

15.2. Amennyiben a je\en szerződés valamely rendelkezése érvénytelen' végľehajthatatlan vagy

azzáváLna, ugy ez az egyéb ľendelkezéseket nem érinti. A felek kötelesek ebben az esetben

mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénýelen vagy végrehajthatatlan

rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénýelen vagy

végrehajthatatlanrendelkezésgazdaságitartalmrĺhoz|egkozelebbáll.

15.3. A je|en szerződés csak a felek kĺizös megegyezésével, íľásban módosítható a Kbt. 303. $-a

szerint.

15.4. A jelen szerzőđésben nem szabályozoli kérdésekben a keretmegtlllapođásban, a Polgári

TörvényköilYV, ä Kbt. és a vonatkoző jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

15.5. A felek a jeIen szerződést, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt, jőváhagyőLag, 6

eredeti példányban írtź/ľ^ aIá.

Az alź,/ob felsoľolt mellékletek jeleĺszerzőđés elválaszthatatlan'részét képezik:

Mellékletek: -l. szźlműmelléklet: Tervdokumentáció

-2. száĺnű melléklet : a Y á||alkoző ai án|ata

Budapest, 20II. októbeľ

Megľendelő
Kovács Ottĺó

agyveztő igazgató
Kisfalu Kft.

Vá1lalkozó
ifj. Szeivolt István
igyvezető igazgatő

É)pkar Zrt.

Ellenjegyzem:

Dr. Mészaľ Erika
a jegyzot helyettesítő aljegy ző

í0.





4. sz melléklet

Megbízálsi Szeľződés

Amely létrej ött egyńsztől'

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi Onkormányzat' (1082 Budapest, Baross
utca 63-67.' telefon, fax:459-21100,459-2II7, adőszám: 15508009-2-42, pénzfoľgalmi
számla szźtma VOLKSBANK 14100309-10213949-01000006, képviseli: dr. Kocsis
Máté polgármester), mint Megbízó'

másrészről

a KISFALU Józsefuárosi Vagyongazdálkodĺó Koľlátolt Felelősségíĺ Társaság
(székhely: 1083. Budapest, Losonci utca 2., cégegyzékszźrrl: 0I-09-265463. adőszźlm:

10857119-2-42, bankszámlaszám: VOLKSBANK Zrt 14100309-92110549-01000008,
képviseli: Kovács ottó igyvezető igazgatő) mint Megbízott közĺjtt az alábbi
feltételekkel:

1.) A'megbízáls jogi keretei
A jelen megbízćst KISFALU Józsefuarosi Vagyongazđźt|kođő Korlátolt Felelősségű
Taľsaság a Budapest Fővaľos VIII. kertilet Józsefuarosi Önkormźnyzat Képviselő-
testtiletének a 912007. (II.19.) önkormányzati rendelet 9. $ (5) bekezdése, illetve a
Képviselő-testület ...12011.(X.20.) szttműhatźrozata a|apjźnIátja eI.

2.) Amegbízátstartalma
Megbízott a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-
testiiletének, az önkoľmányzat 20tI. évi költségvetéséről szóló rendeletében
jóvĺáhagyott, Budapest VIII. kerület Déľi Miksa utca 3. szám alatti nem lakás célú
helyiség (24. albetét 39 m, alapteľiiletrĺ, Déri Miksa utcai bejáratí helyisége)
felújításĺĺnak bonyolítási, műszaki ellenőri felađatait, Iátja e|. Kivitelező az Epitő- és

Éptiletkaľbarńartő ZÍt. Gl12 Buđapest, Németvölgyi út 146.)

A Megbízott intézkedésľe j ogosult helyszíni képviselój e:

- Zsiđí Lajos miĺszaki ellenőr MMK 0I-60426

3.) Megbízottjogosultsága,kötelezettsége
3.1 Megbízott kcjtęles abervházás megvalósítása során a hatósági előíľásokat, szabviínyokat,

műszaki terveket betaľtani és a kivitelezést végľehajtó YáI|a|kozőval betartatĺi, az
építészeti, statikai, épületgépészeti, elektromos munkfü szakszeriĺségét ellenőrizni.

3.2Megbízott köteles az építmény kihĺzése helyességét, szÍikség esetén a talajmechanikai,
környezetvédelmi és egyéb felmérések,vizsgźĺ|atok megtörténtét ellenőrizni.

3.3 Megbízott köteles a vonatkoző épitészeti, környezetvédelmi jogszabáIyok, hatósági
e|őíľások, a mllszaki tenmek és a válla|kozźsi szeruőđésben foglaltak betartását
ellenőrizni.

3. Megbízott köteles ahatősági előírások, hataridők és a minőségi előírások, valamint a

szerződések meglartását folyamatosan ellenőrizni.

3.5 Megbízott köteles az építésí naplót külon jogszabźiyban meghatározottak szerint
ellenőrizni és jogosult abejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenj egyzéséte, illetőleg
észrevételezésére' a hibáknak, hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való
feltĹintetésére. Köteles továbbá a kivitelezési munkák ellenőrzésénél észrevételét az
építési naplóba bejegyzi, az esetleges hibakat kijavíttatni.





3.6Megbízott köteles az épitíetőt és a iebonyolítót akiviteIezés során tapasztalt hibákĺól és

hiányosságokľólhaladéktalanultájékoztatni

3.7 Megbizott köteles a muszaki, illetve gazđasági szükségességből indokolt
tervv á|toztatás okkal kap c s o lato s j avas l atok me gtenni az épittető r észér e.

3.8 Megbízott köteles a munkákat eltakarás előtt mennyiségi és minőségi szempontból
elIenőrizni , az eltakart szerkezeteket átvermi.

3.9Megbízott köteles az átađás-átrétďri eljárásban részt venĺri, megtörténtét az építési

naplóba bejegyezni, egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőit ellenőrizni.

3.10 Megbízott köteles a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések
minő ségtanúsítását ellenőrizni.

3.11 Megbízoltköteles a kivitelezést sziikségszetuen,Iegalább 5 naponként ellenőrizni.

3.I2 Amennyiben a kivitelezés soľán műszaki vagy gazdasági okból tervmódosítás, vagy
tervtől való eltérés szĺikségessége felmeriil, többlet-, vagy pótmunkákĺa van szfüség,
Megbízott köteles erről a Megbizőt haladéktalanul értesíteni, javaslatát meglenni és a
továbbiakľa utasítást kérni.

4.) Megbízási díj - kiiltségvise|és
Amegbízźtsi díj 168.307-Ft + AFA, azazEgyszázhatvanrlyolcezer -hźlromsztĺzhét forint
+ AFA.

A Megbízott a munka befejezése a|apjźnjogosult a számla kibocsátására, aMegbíző
pedig a megbízási díj tétel megfizetésére köteles.

5.) AMegbízás időtartama
A jelen szeruodés megkĺitésének napjátóljön létre és a munkaterĺilet túaďás napjátőI az

egyes munkaľészek telj es befej ezéséi g tart.

A Megbízó a kivitelezo źůta| elvégzett, és a műszaki ellenőľ áIta| igazolt mrrnkálatokat

tekinti befej ezettnek.

6.) Megbízó kiitelezettsége
A Megbízó a szźlmla benyujtását kĺjvetően 10 munkanapon belül köteles aMegbízott
bankszáml źi1 źtt a a me gbizásí díj at áfu talni.

7.) A Felek felelőssége a szerződés teljesítésééľt
A Megbízott e szerződés alapjan a műszaki ellenőľi feladatok kĺirében a hatályos
jogszabtlyok alapjan felela Megbízó felé.

Ennek alapjan a Megbízott felel az á|tala esetleg igénybevett kozremfüöđők
magataĺtźsáért, és azért, hogy a kozbeszerzési eljaĺást elnyert kivitelező a pá|yźzati

kiírásnak és a megktjtött kivitelezési szerződés tartalmának megfelelően végezze el a
munkálatokat.

8.) Zárő rendelkezések:
Jelen szerződésben ĺem szabályozott kéľdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az

iľánvadók.





JeIeĺ szerződés készült 3 oldal terjedelemben, 6 egymással egyező példanyban, melyet
a Felek elolvasás és éľtelmezés után, mint akaratukkal teljes mértékben megegyezőt,
j őv áhagy ő|ag a|áirj ák.

Budapest, 20 1 I . okÍóber

Budapest Főváros VIII. keľtilet KISFALU Józsefuarosi
Józsefuarosi onkormányzat Yagyongazdálkođó Koľlátolt Felelősségű

képviseletében Taľsaság
dr. Kocsis Máté képviseletében
polgáľmesteľ Kovács ottó
Megbiző tigyvezető igazgatő

Megbízott

Ellenjegyzem:

dr. Mészaľ Erika
a j egy zőt helyettesítő aIjegy ző




