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Képviselő.testĺilet e számára

Tisztelt Képviselő.testület!

1. Előzmények

A Nemzeti Fejlesztési Ügynĺikség (NFÜ) * -ĺJj Széchenyi Teľv'' Kozép-magyarorszttgi
operatív Pľogľam megvalósítása érdekében kiemelt pá|yźzati felhívást tett közzé,,Szociális
célú város-rehabilitációs témájú kiemelt pľojektjavaslatok'' (Kódszĺám:KMoP-5.l.llB-I2)
témźtban 2012. augusztus 1 0-én.

A pá|yázat 1. diĺntése: A Képviselő-testtilęt 2012. augusztus 29-én; a 28512012. (VIII.29.)
szźtmuhatźnozatbandĺint<ittaze|indításźnőI.

A, pályánat 2. diintése: A Képviselő-testiilet 2012. szeptember 27 -én tźngya|ta és a 32012012.
(IX.27.) szźlmű' határozatában elfogadta a Magdolna Negyed Progľam III. benyujtźsźůloz
szfüséges adat|apot, valamint a Konzorciumi Egytittmfüöđési Megállapodást a projekt
megvalósításában résztvevő Tlársashlázakkal.

Éffi KEZITT

2ĺ)15 JAN 22 Ą5ĺÍ Kl l

Előteľjesztő: Dr. Kocsis MźLté, polgármester; Egry Attila, alpolgármester; Balogh István,
képviselő, Kaiser J őzsef, képviselő

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: 20 |3 . januar 23 . . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Magdolna Neryed Pľogľam III.. pályánathoz kapcsolódó Támogatási
Szenődés aláírásához sziiks éges diintések meshozata|ára

A napirendet nyílt ülésen kell tźrgya|ni, a hatźrozat elfogadásához minősített
szav azaĹtobb ség sziiks é ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénziiryi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bĺzottság v é|emény ezi

HatőE o zati j av as|at a bizottság, szźLmáÍ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizottságlHumánszolgáltatlási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|oteriesztés meetársvalását.



A páiyázat 3. diintése: A Képviselő-testü]ęt 2012. október 4-én tárgyalta és a 329lf0l2.
(X.04.) szární hatfuozatában elfogađta: a Magdolna Negyed Program III. / Akcióteľületi
Tervét (ATT); a pźt|yázat benffitasához sziikséges tulajdonosi és egyéb ĺyi|atkozatokat; a
Helyi Támogatói Csoporttal kotendő egyiittműködési rnegállapodást; a projektmenedzseľi
szerzódést; apáIyazathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmánýerveket és koncepciókat;
és az Integrált Városfej lesztési Stľatégia felülvizsgálatát.

A páůyázat 4. diintése: A Képviselő-testiilet 2012. októbeľ 30-án tźrgya|ta a beadott páLyázat

hianypótlási felhívása szeľint sziikséges módosításokat és a 36812012. (X.30.) számíl
határozatábanelfogadtaaprogrammódosítottAdat|apját.

A Képviselő-testület 20|2. december I9-én a 461120|2. CXII.l9.) számű hatźrozatźtban a
projekt megvalósÍtásźłloz szfüséges ĺinerő ĺisszegének kiegészítésérőIhozott döntést.

A' pá|yázat 5. diintése: A Képviselő-testiilet 20t3. januĺír 14-én tárgya|ta a Koľmány
|64912012. CXII.l9.) száműKoľmlĺnyhatźrozatźĺt, melyben a Budapest-Józsefuaľos Magdolna-
negyed Progľam III. (a továbbiakban: MNPIII) projekt 3 819 572953.- Ft támogatásban
részesült. A Képviselő-tęsttilet a 21201'3. (I.14.) szźlmís' hatáĺozatában elfogadta a

Koľmánylratátozat a|apján kidolgozott Tánrogatási Szerződést és annak mellékleteit.

A Képviselő-testület a pá|yazathoz kapcsolódóan a koľábbi dcintéseiben elfogadta a projekt

ĺdőbelĺ ütemezését, amelyet az előteľjesztéshezmellékeliink (1. sz. melléklet).

Jelen képviselő-testületi előterjesztés a pľojekt megvalósításźúloz sztikséges további
döntéseket tźrgya|ja.

2. A Magdo|na. Neryed Pľogľam III. megvalĺísításában résztvevő szervezetek
együttműködésĺ rendszeľe

A Támogatźsi Szerződés megkötésę 2013. januaľ végén, februaľ elején vźrhatő (ez ft.igg a Pro
Regio Közhasznú Nonprofit Kft. áIta| megýlatźtrozott esetleges hiĺĺnypótlás
időinteľvallumától). A Támogatási Szerződés megkötését kĺivetően (tekintettel a megvalósítas

rendkívi.il rövid határidejére) a program elemeinek megvalósítását az onkoľmanyzatnak és a
megvalósításban résztvevő szervezeteknek (Kisfalu Kft., Józsefuarosi Családsegítő és

Gyeľmekjóléti Központ, Józsefuarosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat, Józsefuaľosi Kcizcisségi

ÍIázak Nonprofit Kft., Polgáľmesteri Hivatal) haladéktalanul, a Támogatási Szerződésben

ňgzitett időpontban (tervezett időpont 2013.03. 01.) meg kellkezdenie.

EÍlhez szükséges a Kedvezményezett, a Jőzsefvźrosi onkormźĺnyzat, a pľojektmenedzser

Rév8 Zrt., illetve a megvalósító szervezetek a Kisfalu Kft., a Polgáľmesteri Hivatal
Vaľosfejlesztési és Főépitészi Ügyosztálya, valamint a Humĺĺnszo|gáItatási TJgyosztźůy, a

Józsefuarosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺizpont, a Józsefuaros Közĺisségi Hának
Nonprofit Kft., a Józsefuaľosi VríĺosĹizemeltetési Szo|gźiat közötti együttmfüĺidés ľészletes

kidolgozása és annak elfogadása.

A Képviselő-testiilet a 1I2l20|1. (n.l7.) és a 1|3l20I1. (III.17.) számíhatározatában, a

Józsefuaľosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft' egyszemélyes tulajdonosaként úgy dönt<itt,

hogy a gazdasági taľsaság döntéseinek előkészítése érdekében a táľsasági szervek mellett
|étrehozza a Keszt;nĺgyźlr Közösségi Hráz Tanácsadó Testületet hatźrozat|an időre, mely
elnökből és 5 tagból áll, valamint a dijazásllk megállapításĺáľól is dĺjntött.



Tekintettel az MNP III projekt megvalósításából eredő további megnĺivekedett feladatokra
javasolt bővíteni a lőzsefvźrosi Köz<isségi Hźľ;ak Nonpľofit Kft-nél mfüödő Kesztyugyár
Közösségi HázTarÉrcsadó TestĹilete tagjainak |étszźlméńZ fővel' bővíteni 2013. február l-jétől'
valamint fal3. február l-jétől az eln<lk díjazásźú havi bruttó 300'0 e foľintra, a Tanácsadó
Testiilet tagjainak đíjazását havi bruttó 250,0 e forintra módosítani.

Fentiekre a Képviselő-testiilet előzetes kĺjtelezettségvál|a|ása szfüséges a 2013. évi és azt
követő évek költségvetés terhére.

A Képviselő-testĹilet 2012. augusztus 30-an elfogadta a projektszewezet felépítését. A
projektszeľvęzetbęnlévő egységeVszervezetek közĺjtti együttműkcjdés részletes szabá|yozáśźĺ
tarta|mazza a jelen elóterjesztés mellékletét képező, az MNP III. projekt megvalósításában
résztvevő szervezetek egyĹittműködési rendszere, melyet javasolunk elfogadásra a Képviselő-
testiiletnek (2. sz, melléklet).

3. A végrehajtásban résztvevő szervezetek feladatai

A Magdolna Negyed Pľogram III. megvalósításában, eltérően a korábbi MNPI és MNPII.
progľamoktól, nem Rév8 Zrt. végzi a progľamelemek megvalósítását, hanem az effe kijelölt,
az e|ozóekben ismeľtetett megvalósító szervezetek.

Fenti szervezeteknek szfüséges, hasonlóan a Rév8 Zrt. proje|<tmenedzseľi szerzođéséhez,
dokumentĺílni és írásban szabá|yozni feladataik ellátásĺának rendjét. Az egyes szervezeteknek, .

az onkormányzaIĺal fennáltó jogi viszonyuktól fiiggően új megállapodáslszerzódés
megkĺitése, meglévő megállapodáslszerzodés móđosítása, illetve alapitő okirat, vagy
szervezeti és mfücidési szabáLyzat módosítása vagy polgármesteri-jegyzői együttes utasítás
kiadása szükséges.

Fentiek kidolgozása, a2. sz. melléklet szeľinti egyĹittmfüödési rendszer elfogadását kĺjvetően
a következő egy hónap fe|adata, de előzetesen részletesen tájékoztatjuk a Képviselő-testületet
az egyes szervezętek tevékenységéľől.

3.1. Társadalmi (T) és Gazdaságĺ (G) alpľogramok pľojektjeĺnek leíľása és a feladat
megh atározás dokumentumai Proj ektmegvalósító Szervezetenként

Pľojekt' projektelem Projekt' projektelem ľövid
leíľása

A fe|adatmeghatározás
dokumentuma

Józsefváľosi Családsegítő és Gyeľmekjó|éti Kiizpont (JCsGyK)
Tlll Társadalmi akciók
me gszerv ezése ( lomtalanítás,
parkok takaľítása)

1 5 lakóépiilet lomtalanítása
kapcsán közösségfej lesztő
szakmai munka; l0 parktakarító,
gondozó közterületi akció kapcsán
ré sztvevők tob or zása, szerv ezése,
közösségfejlesztés

Alapító okiľat, SzMSz módosítása

T | /2 He|yi kömyezettudatosság
elősegítése (zöld udvarok)

1 0 önkoľmán y zati |akő épiiletb en a
zöld udvarok kialakítását célzó
közösségfej lesztő munka

T l i3 Lakossá gi tájékoztatás,
tanácsadás (lakók és közös
képviselők képzése)

28 felújítandó önkolmányzati
bérhźu lakónak tźtj ékoztatása,
tanác sadás ; házhrtásgazdálkodási
klubfoglalkozás és közös
képviselők képzésének
vépľehaitása



T 4 /2 Intenzív családmegtató
szolgáltatások

Kĺízisben lévő gyeľmekes
családok intenzív családsondozása

T 4 l 3 Csa|ádfejlęsztés i
szolgáltatás

6-12 hónapos, megállapodáson
alapuló családfejlesztési szociális
szo|gá|tatás, amely soľán -
megfelelő együttműktidés esetén -
a kliens több ''motivációs
csomagban'' részesĺilhet

T5ll A Fiumei út és Dobozi utca
közötti teľületek FiDo
megúj ításához kapcsolódó
szociális program' FiDo
sportnapok

FiDo sportlétesítményben ifi lisági
szociális munka, sportszerek
kölcsönzése, sportrendezvények
szervezése

G2l1 Alláskereső Klubok, .

Álhskereső trénĘ, Teadélután
Alláskęľesési klub, tľéning és
teađélutan projektek
megvalósítása álláskeresőknek

G2 / 5 KÖz(össégi)-Hely és
mosoda

Mosoda és szociális informácios
pont mĺĺködtetése szociális
munkásokkal é s közfoglalk o ztatoĺt
mosodai dolgozókkal

Tl,T4/3, G2/5, G2l6 Rendszeľęs ľovarirtás beszerzések
lebonyolítása

Pľojekt; pľojektelem Projekt' pľojektelem riivid
leíľása

A feladatmeghatározás
dokumentuma

Józsefváľosi Városüzemeltetésĺ Szo|gáIat (JVSZ)
Tl/l Társadalni akciók
me gszerv ezése (I omtalanítás,
parkok takaľítása)

15 lakóépület lomtalanítása
kapcsán eszközök biztosítása,
''műszaki,, szakmai vezetés; 10
parktakarító, gondozó köztertileti
akció kapcsán eszközök,
növények biztosítása, szakmai
vezetés, valamint Mátyás téri
játszőtér és környéke
kaľbantaľtása (homokcseľe,
homokozó j avítĺĺs, keľítés,
műfiivezés, hulladékgyiĺjtők
kihelyezése)

SzMSz módosítás

T | ĺ2 He|y i környezettudatosság
elősegítése (zöld udvarok)

l0 önkoľmányzati lakóépiiletben a
zöld udvarok kia|akitását cé|zó
szakmai vezętés és ftild, növény és
eszközbiztosítás

Józsefváľosi Kiiziisségi Házak NonpľoÍit Kft.

T2 A Kesztyiĺgyáľ KözösségiHéz'
programjai

A Keszt5riĺgyár Közösségi Ház
saját teljesítésű szabadidős és
oktatási progľamjainak
végrehajtása, az ahhoz sziikséges
eszközb eszer zés' valam int a
kĺilsős szolgáltatók
(köz)beszerzése

Feladatellátási Szeľződés
megkötése saját telj esítésľe,
azoV,hoz szÍikséges
ęszközbęszerzéselae és a kĺilsős
szolgáltatók ft öz)beszeľzéséľe



G1 Képzési progľamok Keszýíi gy ár Közö s sé gi Ház sajźi
teljesítése, ill. kiilsős
megvalósítók szolgáltatásainak
beszerzése, megvalósítása:
képzések tartós munkanélkĺiliek
részére, Web-re nagyi!, l0
osztályo s fe|zárkónatő program

G2 ľoglalkoztatäsi progľamok Kesztyiigyár saját te|jesitése, ill.
kiilsős szolgáltatók beszerzése,
megvalósítása: álláskereső klub,
álláskeresési tréning, ''Üdv a
klubban'', Állásbiirze, Női csoport,
''Pályám felé'', alacsony
végzettségűek foglalkoztaüĺsi
stratégiái (oktatrĺs és
fo g|a|koztatáĺspo l itikai stľatégia),
diákmunka mentoľálás, külső
mesvalósĺtókkal

Pľojekt' projektelem Projekt' projektelem ľiivĺd
Ieírása

A feladatmeghatározás
dokumentuma

Rév8 Zľt.

Tl/4 Vagyonkeze|ő
m'unkatársainak szociális,
kommunikációs képzése

Vagyonkezelői tréningek
(kommunikációs, szociális,
lngatlangazdálko dói ) é s közö s ségi
szabadidős tevékenységek
pľoj ektmegvalósítás kiilső
szeľvezetekkel

Megbízási szerzoďés kötése

T 3 /2 Szomszédsági rendőr
pľogram

Szomszédsági rendőr program
szakmai proj ektmegvalósítás
kĺilső szervezetekkel

T3l3 Bĺĺnmegelőzési stľatégia,
cselekvési terv (viktimizációs
survey' antiszociális teammunka)

BÍĺnmegelőzési stratégiakészítés
proj ektmegvalósítás kĺilső
szeľvezetekkel

T3/4 99-es busz kísérleti projekt A 99-es busz kíséľleti pĘekt
pľoj ektmegvalósítiĺs kĺilső
szervezetekkel

T 5 /2 Ká|v aria tér közteľĺi|eti
ifi úsági szociális munka

A téľ két oldalan megvalósítandó
ifi úsági, közösségi szociális
munka közbeszer zési elj ĺĺrásának
elkészítése, a teljes iđőszak alatt
proj ektmegvalóSítás kĺilső
szertezettel

G2i5 Köz(össégi).Hely és mosoda Mosodai mosó és szárítógépek
beszeľzése

Gf / 6 T ćrsadalomból kirekesztett
nők foglalkoztatásaés
rehabilitációja

Hátrányos helyzetĺi nők
rehabilitációj a, fo g|a|koztatása
pľoj ekt közbeszerzése és
proj ektmegvalósítása kĺilső
szervezettel



Kisfalu Kft.
T4l3 Családfej lesztési szolgáltatłís Nem engedélyköteles

Iakásfelúj ítási motivációs csomag
közbeszezése (400 000
Ft+Áfďcsalád; 56 család); a
lakásokhoz kapcsolódó műszaki
szakvéleménv. tervkészítés

Megbízási szeľződés
módosítasďkies.észítése

3.2. Ktizterület pľogram (K)

Projekt, projektelem Proj ekt' pľoj ekte|em rövid
Ieírása

Á feladatmeghatározás
dokumentuma

Váľosfej lesztési és Főépítészi Ugyosztály

Kl Teleki LászIó téľ közterĺileĺ
ľehabilitáció

Engedélyes és kiviteli tervek
elkészítése,
beszerzése,
lebonyolítás,

engedélyek
kivitelezés

. forgalomba
helyezési és haszrálatba vétęli
engedélyek beszerzése.

Közbeszerzési
együttműködve
közbeszeľzési
lefolytatása.

szakértőveI
a sziikséges

eljrĺrások

Elj árási rendet szabźúy ozó
po lgármesteľ i-j e gy zői e gyüttes
utasítás

K2 FiDo / a Fiumei út és a
Dobozi utca közötti zöldteriilet

rehabílitációja

K3 Kálvária tér közteľĺilet
rehabilitáció

K4 Bauer Sándor utca
megújítása

K5 Magdolna utca Dobozi u. -
Dankó u. köziitti szakasztnak

felúiítása

K6 Téďlgyelő kameraľendszer
bővítése, fejlesztése

Térfigyelő kamerarendszer
bővítése, fejlesztése

3.3. Épület felújítás

PĘekt' pľojekte|em Pľojekt' pľojekte|em ľövid
leírása

A fe|adatmeghatározás
dokumentuma

Kisfalu Kft.

É 1 Önkormányzati tulaj donban
|év ő bérházak feluj ítása

Engedélyes és kiviteli tervek
elkészítése, engedélyek
beszeľzése. kivitelezés
lebonyolítás, hasmá|atba vételi
engedélyek beszerzése.

Közbeszerzési szakéľtővel
egyĺittműködve a szükséges
közbeszęrzési eljáľások
lefolwaĺísa

Megbízási szerződés
módosításďkiegészítése

E2 T ár sashćtzi tulaj donban lévő
l akóépületek feluj ítása

Konzorciumi partneľek
kooľdinálása, ellenőľzése



4. I;akásgazdálkodássalkapcsolatosdłintések

A Magdolna Negyed Pľogľam III. üteme 28 darab 1009,o-ban önkormányzati fulajdonban lévő
lakóéptilet felújításaľa terjed ki. A koľábbi titemek tapasńa|atai a|apjźn szükséges -
kiilönclsen a f0|3. augusztusbąn induló nagyfelújításban ľésztvevő - egyes lakóépületek
esetében a pľojektmegvalósító szervezetek által köz<isen kidolgozott akcióterv szerinti
összehangolt, komplex szociális és műszaki lépéssorozat megvalósítása.

Ennek érdekében javasoljuk, hogy a Rév8 Zľt. pľojektmenedzser koordinálása mellett a
Józsefuiĺrosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ, a Kisfalu Kft., a BRFK VIII. keľĹileti

Rendőrkapitźnysága legkésőbb 2013. máľcius hónapra állítson cissze egy stratégiai és

cselekvési tervet - ezen beltil jelölje ki a speciális intézkedéseket igénylő ,,Wízishźuakat" -,
amely kiteťed a lakásbérleti jogviszonnyal ĺisszefüggő feladatokľa, a szocíá|is és ľendészeti
kérdésekre egyaránt.

5. TámogatásiSzerződésmegktitéséhezszĺĺkségesdtintések

5.1. TáĘékoztatási' nyilvánossági kiivetelmények

2012. januaľ l8-an a Pro Régio Kozhasznil Nonprofit Kft. K-2013-KMOP-5.I.IlB-|2-k.-
0086850/163 iktatószĺámú tajékoztatőjában észrevételezte, hogy az Önkormányzat
nyilvánosságga| és tájékoztatással kapcsolatos vállalásai _ Tiĺmogatási Szerzódés 14. sz.
melléklete _ nem elégségesek.

Tekintettel aľľa, hogy a projekt 500 millió Ft feletti támogatásban részesĺil a Kedvezményezett
köteles ,,Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei'' elnevezésű dokumenfim szerinti
I. sz. kommunikációs csomagot a|ka|mazni. Fentiek szerint a benyújtott 14. sz. melléklet
javításra keľtilt, az tĄ me|Iékletet tájékoztatásul csatoltuk az előterjesztéshez (3. sa melléklet).
Az ebben szeľeplő részletes Kommunikációs (cselekvési) tervre előterjesĺés készül a
Képviselő-testület 20|3. február havi második ülésére.

5.2. A Budapestĺ Rendőľ.főkapĺtánysággal kiitendő eryüttműködésÍ megállapodás és

szerződés

.A Magdolna Negyed Pľogľam III. elfogadott pá|yźlzat T3 Bűnmegelőzési alprograrrl T3l2
Szomszédsági rendőr pľogramja megvalósítasa éľdekében a Budapesti Rendőr-
főkapitlĺnysággal egyĹittmfüĺidési megállapodást és szerzodést kell kötni, amelyek tartalmai
el emeit az e l őter j e s ztés 4. - 5. s z- m e l l é k I e t e i tarta|mazzźlk.

A 4. sz. melléklet szeľinti BRFK-val kötendő szęrzódés tervezetben szeľeplő szabadidős
közbizonsági tevékenység díjazásáľa és a szabadidős szolgálatszervezői feladatok díjazźsźra
vonatkozó ĺisszegeket a j.elen előteqesĺés 1' Előzménvek c. alatti döntéseiben elfogadta. a

Támogatási Szerződés kĺiltségvetési sorai tarta|mazzźůĺ fedezete a Támogatási Szerződés
alźńrását követően rendelkezésre áll.

5.3. . Kisfalu Kft. megbÍzási szeľzőĺ|ésének felůilvĺzsgálata

Az onkoľményzat a pľojektben szereplő lakóéptilet-felújításokhoz és a soft pľogľam szeľinti
nonprofit irodĺĺk kialakításahoz kapcsolődő előM.szítési, tervezési fe|ađatokkal a Kisfalu Kftt
bina meg, figyelemmel a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság |2l6lf0|2. (X.l0.)
szćtmu hatźrozattĺban foglaltakra, melyben a Bizottság az onkormányzat és a Kisfalu Kft.
kcizött fennálló megbizási szerzodés módosítását fogadta el.



A Kisfalu Kft. kijelöléséhezkozbeszeruési eljárás lefolýatására nem volt szfüség, tekintettel
aľra, hogy aJőzsęfvźnos fejlesztéséről szóló 912007. (II. 19.) önkoľmányzatirende|et 9. $ (5).
bekezdése szeľint:

,,(5) Az onkormányzat inÍézményi, közterijleti fejlesztési teyékenységet, ezen belül,q
beruházások bonyolítását, projektmenedzsmentjét, tervezését, miÍszaki ellenőrzését az
Ónkormányzattal kötÓtt mególlapodás szerinti feltételekkel a 100%-ban önkormányzati
fulajdonban lévő kôzponti vaglonkezelő szervezet a Kisfalt'l Józsefvárosi
Vagłongazdólkndó Kft. végzi kizárólagosan. A kizárólagosság alól, kivételes esetben

felmentést a polgármester javaslatára a VPB adhat.

A Kisfalu Kft. az onkormrínyzat nllajđonában á||ő egyszemélyes gaz,das,źąi tćrsasétg, felette
az onkormtnyzatteljes köni iráĺyításiés ellenőrzési jogokkal rendelkezik, melynek a|apjána
kozbeszerzésekről sző|ő 2011. évi CVIII. törvény 9. $ (1) bekezđés k) pont ka) alpontja
szeľint a törvény kivételi kĺjrébe furtozik.

A projektre vonatkozóan szfüséges, hogy az onkoľmanyzat a Kisfalu Kft-t tekintettel a
9/2007. (II.19.) ĺinkoľmĺányzati ręndelet 9. $ (5) bekezdésében foglalja a Magdolna Negyed
Program III projekt műszaki ellenőri, tewezói miivezetési, egyéb míiszaki lebonyolítási
feladatainak elvégzésére kijelölje, melyhez szfüséges a jelenleg hatályos megbízási szerződés
módosítása is. A módosításľa vonatkozó fedezetet a jelen előterjeszés 1. Előzmények c. alatti,
döntéseiben elfogadta' a Támogatźĺsi Szetződés kĺiltségvetési soraí taľtalmazzźtk, feďezete a
Tlámogatási Szeľződés a|áirásźt követően rendelkezésre ál1.

A Képviselő-testület döntését a Magyarország helyi önkormźnyzatairól szóló 201I. évi
CL)CUilX. tĺirvény 41. $ (3) és (6) bekezdése, az á||amhźztaľtásról szőIő 20|1. évi CXCV.
törvény f3. s Q) bekezdés a) pontja, agazdaságitársaságokľó|sző|ő2006. évi [V. törvény 19. $ (6)
b ekezdé s e a|apj éĺl hozza meg.

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását

H,łľÁnoz,ł,TI JAvAsLAT

I. A Képviselő.testület úgy dtint' hogy

1. elfogadja az előteľjesztés 2. sz. mellék|etét képező, a KMoP-5.l.1'ĺB.12-k.2012-
0001 kódszámú, Magdolna Neryed Pľogram III pľojekt megvalĺísításában
r észtv ev ő szerv ezetek e grůittm ű kii d ési ľen d szeľét

Felelős: Polgĺíľmester
Hataridő: 2013. januar 23.

2. kĺjeltilĺ a Kisfalu Kft-t a pľojektben szereplő iinkoľmányzati tulajdonban lévő
lakóépütetek és-helyĺségek (non.pľofit irodák) felújításához kapcsolĺídó mĺĺszakĺ
ellenőľĺ, tervezői mtivezetői, e5réb műszaki lebonyolításĺ és a társasházak
műszaki kooľdĺnációs tevékenységének elvégzéséľe.

Felelős: Polgiírmester
Hatźnđ(3: 20|3. januźr 23.

3. ahatározat l.-2. pontja alapján felkéri a polgáľmesteľt.és a Magdolna Negyed
Program III. megvalósításában résztvevő szewezetek vezetőit az alábbi



dokumentumok módosításáľa, kiegészítéséľe vary új dokumentumok
előkészítéséľe:

' . } . a Józsefvárosi Családsegítő és Gyeľmekjótéti Központ alapító okĺľatának
és Szervezeti és Műkiidésĺ Szabá |y zatának m ó dosítása,

- a Józsefváľosi Váľosüzemeltetési Szolgá|at Szervezeti és Műkiidési
Szab á|yzatá na k móĺl osítá s a'

- a Józsefváľosi KöziisségiHázak Nonprofit Kft-vel kiitendő Feladatellátáśi
szeľződés, .' :

- aRév8 Zrt-ve|kiitendő Megbízási szeľződés, :.''

- aKisfalu Kft.vel ki'tiitt Megbízási szeľződés kĺegészítés.

Felelős: Polgármesteľ

Hatĺĺľidő: a Képviselő-tęstület 2013. február havi második rendes ülése

4. fetkéri a Polgáľmesteľt, hory a Rév8 Zrt. projektmenedzseri kooľdinálása mellett
a Kĺsfalu Kft., a Józsefuáľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ, valamint a
BRFK VIII. keľületĺ Rendőľkapitányság bevonásával készítsen előteľjesztést . a
Képviselő-testület 2013. márcĺus havĺ ülésére . a pľojektben szeľeplő, specĺálĺs
intézkedéseket igénylő' tinkoľmányzati tulajdonban lévő lakĺíépületekben
fe|meľĺilő pľoblémák kezeléséľe vonatkozó stratégiai és cselekvési tervľe.

Felelős: Polgármesteľ, Rév8 Zľt.

Hatlíľidő: a Képviselő-testĹilet 201^3. március havi iilése

5. felkéľi a Polgármesteľt, hory a Tálmogatási Szeľződés I.4. sz. melléklete alapján a

Magdolna Neryed Pľogľam III.ľa vonatkozóan készítsen Kommunikációs
(cselekvési) teruet.

Felelős: Polgáľmester, Rév8 Zrt.

Hatrĺľiclő: a Képviselő-testĺilet 2013. február havi második ľenđes tilése

6. elfogadja a Magdolna Neryed Pľogľam III.T3|2 Szomszédsági rendőľ programja
. megvalósításához szÍikséges, a Budapesti Rend őr-fő|<apitánysággat kiitendő, az

előteľjesztés 4. és 5. sz. mellékleteit képező, eryüttműkiidésĺ megállapodás és

szerződés tartalmi elemeĺt, és felkérĺ a Polgáľmestert azoka|áírásáľa.

Felelős: Polgiíľmester
Hataridő: az egytittmtĺködési megállapodás és szérzodéš BRFK á|ta|i aláirását : '

kĺivetően

il. A Képvĺselő.testület' mint a Józsefuárosĺ Köziisségi lJázak NonproÍit Kft.
eryszemélyes tulajdonosa úry diint, hogy
1. a 1|2l20t1. GII.17.) számú képviselő.testületi határozatban |étrehozott

Kesztyűryáľ Köziisségi Hán Tanácsadó Testület tagjainak |étszámát, 2013.
febľuáľ l-jétő|2 főve| bővíti' melynek alapján a de|egált tagok:



Felelős:
Határidő:

Polgármester

2013. február 01.

2. a 1|3ĺ2a||. (Iil.17.) számú képr'ĺselő.testületi határozat 2. pontját az alábbiak
szeľint mĺĎdosítja:

,,2013. fcbľuáľ l-jétől a l(esztyűgár Köztisségi lďláz Tanálcsadĺó Tcstületónek
tagsai díjazásban ľészesülnek, zz elniik tekintetében bľuttĺí 300.000,. Ftlhő, a

tagok tekintetében bruttó 250.000'. Ftĺhő.,,

3. .a 113l20|l. (m.17.) számrĺ képvĺselő.testÍiletĺ határozat 5. pontját az alábbÍak
szeľint módosítja:

,ezen határozat II.1-II.2. pontban foglaltakľa a 2013. évĺ kłiltségvetés terhére
.' 30.583, e x't.ban, az azt kiivető évek kiĺltségvetésének teľhéľe 31.611'1 e T't.ban

előzetes kiitelezettséget vállal.''

Felelős:
Hatáľidő:

Felelős:

Határiđő:

Polgáľmester

f0I3. február 01.

Polgáľmester

2013. február 1.

A Képviselő-testĺilet r'igy dtint' hory felkéľĺ a polgáľmesteľt, hog;r a határozatban
foglaltakat a 2013. évi és a kiivetkező évek ktiltségvetése teľvezése soľán verye
figyelembe.
Felelős: Polgĺĺrmesteľ
Hatríľidő: az ĺinkonnźnyzat 2013. évi és az azt követő évek költségvetésérrek

teľvezése

A diintés végrehajtásáú végző szewe,zeti erység: Ptév$ Zrt., Kisfalu Kft., Józsefurĺľosi
Közösségi Hďzak Nonprofit Kft., Józsefuarosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺĺzpont,
Józsefuáľosi Városiizemeltetési Szo|gźiat, Városfejlesztési és Foépítészi TJgyosztźiy,

Pénzügyi Ügyosztály.

Budapest, 2013. január 22.

polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Rimrĺn Edina

jegyző
nevében és megbízásából

ĺ, ̂ ":""' .^ r
J, W,wlĺ 6-v
Dr. Mészar Eľika

a|jegyző

Egľý Attila

l0
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Kedvezményezett neve:
P á|Y őzaÍ| azonosító ieIe:

10. sz. mel|ékletr A proiekt tevékenYségeinek ütemezése

Budapest Főváros vIII' Kerü|et Józseń'áÍosi linkormányzat
KMOP-s,r.1/B-12-k-2012-OOOl

1 tnkormányzeti tuIajdonban |év6 bérházak

1 Te|eki Lász|ó tér közterü|et íehabiIitáció

FiDo / a Fiume| út és a Doboz| utca kózötti

Magdo|na utca Dobozi u. - Dankó u. közöttl

1 ÉpÜlet fe|újĺtáshoz kap6otódó, a |akosság

munkás és koordInátoÍok bér- és

prevenciós prcjekt, ŕendćjrök
képzése, 99-es busŹ teŕep| kutatás



10. sz. mel|éklet; A pľoiekt tevékenységeinek ütemezése

Kedvezménýezett neve| Budapest Főváros vtlt' Kerĺi|et Jóżsefvárosi önkormányzat
Pá|yázati azonosító je|e; KMoP-5.1.t/B-12.k-2o12-ooo1

?%:

,,ffi,

szomszédságI Rendór szoIgá|tetás szakmai
;zo|9á|tatások X x x X, X x

Nyitórendezvény kö|tséoei, rendôŕök szabadidós
tevékenyséoét támogató szotgáltatások,
Áii ńńĐÁ eÉr éą| LrmńlńV^L

;zo|9á|tatások x X x X x X

7/ił,

W
W
W
$ŕ$

Bűnmege|őzési stŕatégi, és szomszédsá9i ŕendőr
szoIgáltatás Iakossági íendezvények kö|Bé9eI

;zoIgá|tatások X x X x x X
)ŕevenciós osztá|yftinök|i órák szakmai k@rdinátor
)érkö|t5éo \|ta|ános kötIsé9ek X X X X x X
T4 szociá|ls programok

:sa|ádíeiIesztésI szo|9á|tatás heIyIsé9 belendezése :szkózbszeŹés X x X x x X
(őztertiIetł áÍtaIom6ökkent6 szoIgá|tatás,
izuperyíz|ó, intenzív 6a|ádsegító szoIgá|tatások

;zo|gá|tatások X X X x x X
;zakmai vefetésl kö|tség, tehetséggondozási
izoloáltatás ;folgá|tatások X x x X X X

'sze&ezés ;zo|9á|tatásoł X x x X X X

;zoc|á||s munkások bérkö|tsé9e |ĺtalános köt|ségek X X X X X x
'5 Közösségfej|esztés

i,)) .iDo berendezés és a kö|6önözhetó szkÖzók
(ö|Eéoe :szközbeszeués X X X X X X
;zuperuízĺó, spońnap szolgá|tatások, Ká|váŕ|a téť
izociá||s munka izoIgá|tatások x X X X x x
;zUpeďĺz|ó, sportnap szo|gá|tatások, F|Do és
(á|vár|a tér sfoc|á|is munka ;zo|9á|btások X X X x X X
)nkéntes munka kö|tsége izoIgá|tatások x x X x X x
:iDo.hoz kapGo|ódó ĺfjúsági szociá||5 munka ĺta|ános kötIsé9ek X X x x X x
;1 Képfés| pŕogramok

iesztyűgyáÍ KözöŚségi Ház képzés| pŕogramok
fakmaI sfoIoá|tatás ;zo|9á|tatások X X X X X X
;2 Fog|a|koztatás| prcgÉmok

\I|ásbö?ékhez kapcoĺódó tárgy| eszi.özök, sżociálIs
nosoda ńelszere|ése' berendezései

:szközbesfeŹés X X X X X X
(esztyűgyáŕ KöfösségI Ház fog|aĺkoztatásĺ

'rogramok, 
rendef vények

jzoIoá|tatások x X X X x X
]ózsefuárcsi csa|ádsegítő és Gyermekjó|étl Központ
á|ta| szeryezett fog|aIkoztatás| prcqramok ;2ol9á|tatások X X x x X X
(|rekesztett Nôk rehab|||tácĺós prcgramJa jzo|9áĺtatások X X x x X X
(aŕrlenjt feJ|sztés és taná6adás szoIgá|tatások X x X X x x
logĺakoztatásI programokhof kap60ĺódó szakmal
€ndezvények sf eďef éséhef kap60|ódó

'zoIgá|tatások
x X x X X X

ófsefuárcs| csa|ádsegító és Gyermekjó|ét| Központ
iIta! szervezett fog|a|koztatás| pro9ramokhoz
iap6olódó rendezvényszeryezés

:szkózbeszeŹés X x X x X X

=o9|aIkoztatás| programok bér és Járu|ékköltsége ;fo|9á|tatások x X x x X X
PrcJekte|6készítés

\kc|óteriiIeti TeN x
:gyéb kÖ|tségek

;zo|9áĺtatások x X x x X X
o9i szolgá|tatások, hatóságI dĺak ;zo|gá|tatások X x X X x X
(önyWIzsgá|ó| dÍj ;zoĺgá|tatások x x x X X x
IyiIvánosság, kommunIkác|ó szakm3| szo|9áltatśsok ;fo!9á|tatl9ok x x x X X

kommunikáció e9yéb szoIgá|tatások ;zoIgá|tatások x x X x x X
I Alap ;zo|9á|tatások X X X X x X

Ke|t: Budapst.2og. ianuár 14.

Kedvezményezen hivabIos képvise|6je
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Nlagdolna Negyed Projekt III. megvalósításában résztvevő szervezetek együttműkiidési
rendszeľe

1. A pľojekt ľövidítéseĺ

AT Anti-szegreeációs Terv

ATT Akcióterületi Teľv

EATT Előzetes Akcióterületi terv

MER
Megvalósításban résztvev ó szerv ezetek együttmíĺködési
rendszere

IVS lntesľált Városfei lesztési Stľatésia
IT lránvító Testĺ'ilet

JCSGYK Józsefuáros Családsesítő és Gyeľmekióléti Központ
JKH Józsefuáros Közössési Hź.zak Nonprof,lt Kft .

JOK Józsefuáros Onkormánvzat
JVSZ Józsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat
KB Kozbeszerzés
KGY KeszhrÍĺsvár

KTFTZ Kifizetési kérelem

KISFALU Kisfalu Józsefu áros i Y aĐl ongazdálkodó Kft .

KSZ
Közremíĺködő Szervezet - ProRegio Közhasznú
Nonorofit Kft.

KT Józsefu árosi onkormányzat Képviselő-testiilete

PERT Pľoiekt értekez|et

PEJ ľlá|v źvati előrehaladási i elentés

PERSZ oéĺzÜ;wi elszámolás ľészletes szabźůy ai

PH Józsefu árosi Önkoľmánvzat P o|sárÍnesteri Hivatala

PH-KONT PH Kontrollins
PH-PCS PH Polsáľmesteri Kabinet Proiekt esvség

PH-FOEP PH Városfeilesztési és Főépítészi Ügyosztály

PH.JOG PH Jesvzői Kabinet

PH-HUM PH Hu mán s zo|sźL|tatźLsi Üsyo sztály

PH-PU PH Pénzüsvi Üsvosztálv

PMEN oroiekt menedzser tĺársasás

PM-KAB Polgármesteľi Kabinet

PMVSZ pľoi ektmesvalósító szervezetek

Rév8 Rév 8 Józsefo árosi Rehabilitációs és Városfei l esztési Zľt.

PT Pľoiekt döntéstrámosatás és kontľol|

TH Társasházak

TSZ Támosatási Szerződés

VALBEJ Yźńtozás beielentés



2. A pľojekt szervezetÍ egységei

2.1. Projektgazda: Józsefuáľosi onkormányzatĺĺolQ

f.l.|. Képviselő-testĺilet (KT)

2.|.2. Iľányító Testĺilet (IT)

Irányítő Testtilet tagsai: polgáľmester, alpolgáľmesterek, jegyző

Irźnyitő Testĺilet meghívott tagjai: pľojektmenedzser, a|jegyzó

Irźny itő Testü let feladatai :

o Pľojektgazdaképviselete a projekt megva|ósítása soľán

o Dönt a projektben résztvevő szervezetek között felmerĹilő vitás kérdésekben

o Javaslattételdöntésekdelegźiására

. Állandó több irányu kommunikáció biztosítása

Az Iľźtnyitő Testiilet kommunikációs eszközei:

Áľanao megbeszélés: Az IT negyedévenként áttekinti az előrehaladást, az esetleges vitás

kérdéseket megtárgya|ja és javaslatottesza megoldásra, a foľľás he|yzetet

áttekinti.

Eseti megbeszélés: Äz źiilandő megbeszé|és témái köztil báľmelyik siirgős megtárgyalást

igényel.

Jegyzőkönyv: Az |T az üléseiről jegyzőkönyvet áil'it össze, amely iľánymutató

valamennyi projektben résztvevő szervezętnek. Jegyzőkiinyvet a PH-Pcs
źi|itja össze.

Kommunikációs üzenet: AzIT az erységes lakossági kommunikáciő, és az egységes szewezeti
habitus kialakíĹása érdekében, meghatźrozza a lakossági kommunikáció

alapjait.

Ellenőrzés: AzIT valamennyi projekt szervezettő| kérhet báľmikor eseti és általános

elszámolást és beszámolót.

Javaslat tétel: A KT-nak a projekt érdekében valamennyi ügyben javaslatot tehet.

2.1.3. Projekt éľtekezlet GÉnľ)

Projekt értekez|ettagjai: a|1egyző,-projektmenedzserek, pľojektmegvalósító szewezetekvezeta

Projekt értekezlet meghívott tagiai: azIT tagsai

Proj ekt értekezlet feladatai :

o A dontéshozói szint és az operativ szintek közötti gyors és pontos kétirányu

információ ráramlás biztosítasa.

o A projektben szerlezetek között felmeriilő vitás kérdések megtárgyalása, megoldása,

utasíĺások megfogalmazása o|yan felmerülő ügyekben melyek nem igényelnek KT
v agy bizottsági dönté st.



. . A felállított pľojekt szervezet míĺködtetése, ellenőrzése, kontrollálása.

. Állandó tö,bb irányu kommunikáció biztosítĺása.

. . Azijgyfé|szolgálati és kommunikációs csatomák összehangolása, az egységes projekt

kommunikáció biztosítása.

o A projekt előľehaladásának, munkájának segítése, ellenőrzése.

A Projekt értekez|et Testi'ilet kommunikációs eszközei:

Állanao megbeszélés: 
ľ'.ľľř;ŕ,.:ři'ľ#";äffi:-;] Íľ"ľJäruľTT:ľij;,T'";"ľj;:
he\yzetet áttekinti. Projektmeneđzser taľsasággal áttekinti a KSZ-nek
kimenő és bejövő anyagokat, és az előrehaladási jelentéseket, a TSZ
alakulását.

Esetimegbeszélés:, Az ái|andő megbeszélés témái közül bármelyik sürgős megtárgyalást

igényel.

Jegyzőkönyv: A PÉRT iiléseiről jegyzőkĺĺnyvet á||ít össze, amely tarta|mazza a

megsziiletett utasításokat is, mely kötelező valamennyi projektľe

vonatkozóan a résztvevő szeryezetnek. A jegyzőkönyvet a PMEN źillitja

össze.

Utasítás: Utasításokat foga|maz meg olyan felmerülő ügyekben a pľojektet illetően,

amelyek nem igényelnek KT vagy bizottsági és szükségesek a

megvalósításhoz.

Kommunikáció: 'A PÉRT az egységes lakossági kommunikáció, és szervezeti habitus

kialakítása érdekében a lakossági üzenetek a|apjait megllatározza. Az
egységes proj ekt kommunikáció fi gye lemmel kísérése.

Ellenőľzés: A PÉRT valamennyi projekt szervezettő| kérhet brármikoľ eseti és

általános elszímolást és beszamolót.

Javaslat tétel: A KT-nak a pľojekt érdekében valamennyi üryben javaslatot tehet.

.2.t.4. SzakmaĹpľojekt éľtekezlet (szPÉRT)

Szakmai projekt értekez|ettagsai: szak-projektmenedzserek, projektmegvalósító szervezetek

felelősei, meghívottak

Szakmai proj ekt értekez|et fe|adatai:

. A hatékony szakmai munka biĺosítrása a projekt, a projekt éľtékeinek a követése, a

szükséges kapcsolatok biĺosítása a projekt egyes elemei között, szinergiák

létľehozása.

. . . A szakmai kérdések között felmeriilő vitás kéľdések megtárgyalása, megoldása.

. Állandó több irányu kommunikáció biĺosítasa.

o A projekt előľehaladásának munkájźnak segítése, ellenőrzése, teljesítés igazo|ás

delegáIása.



A szakmai projekt értekez|et kommunikációs eszközei:

Állandó megbeszélés: A SZPÉRT szükség szerint és projektenként kÍilön szabá|yozlla 1- 4 heti

rendszerességgel áttekinti az e|őrehaladást, az esetleges vitás kéľdéseket

. megfárgya|jaés javaslatot tesz a megoldásra, a forrás he|yzetet áttekinti.

Ellenőrzés: A PMEN munkatáľsai és PMVSZ munkatársai a helyszínen tekintik át a

projekt munkáit, kommunikáciőját, és a szükséges változtatási igényeket
jelzik.

Jegyzőkönyv: A SZPÉRT megbeszéléseiről jegyzőkönyv készül.

Eĺlenőrzés: AzIT va|amennyi projekt szervezetto| kérhet bárinikor eseti és általános

elszámolást és beszámolót.

Javaslat tétel: A projekt érdekében valamennyi Ĺigyben javas|atot tehet PMEN-nek, a

PÉRT-nek.

f.1.5. Pľojekt diintéstámogatás és kontroll @T)

A Projekt döntéstĺámogatási és e||enórző szerepét a PH egyes egységei |źtják e|, ezen feladatok

projektet érintő vezetói feladatait a jegyzo és az a|jegyző |áltja el a kiadmányozás és az a|áírás

rendjéről sző|ó jegyzői utasítás szerint.

a) PII Polgármesteri Kabinet Pľojekt egység (PH-Pcs)

PH-PCS projektet érintő feladatai:

o Ą PH-PCS feladatait részletesen az 1. szttmú melléklet: ,,A pľojekt tipikus folyamatainak

szabźúyozásď,tarta|mazza.

o Feladata a projektben résztvevő egyes szervezetek közötti hatékony kommunikáció biztosítiása, a

döntéshozók szátmźra a megbízhatő źt|áthatő, ryors adat folyam biztosítĺása, a hivatalon belül

naprakész adatrögzités és adattárolás.

o Az egyes információs és döntési folyamatok naprakész vitele, a sziikséges döntések, aláírások

meglétének biztosítása, sziikséges megküldések biztosítása, a szervezetek és a projekt igényei

szerinti infoľmáció aramlás biztosítĺísa.

o Azegyes szinteken megjelenő viták, hiányok tisztźnásźnak érdekében a visszacsatolás biztosítrása.

b) Pľojekt jogi és közbeszeľzésĺ kontľoll (PH.JOG)

PH-JOG projektet érintő feladatait a PH Jegyzoi Kabinet |átjae|.

o A PH-JOG feladatait ľészletesen az |. szátmú melléklet: ,".Ą pľojekt tipikus folyamatainak

szabźiyozása,'tatta|mazza.

o Feladata a projekt valamennyi megjelölt folyamatában valő résnéte| és az egyes döntési

szintekhez szükséges dokumentációk közbeszerzési ésjogi kapcsolaftarasa és ellenőrzése.

c) Projekt pénzügyi vĺtele @H.Pt|

PH-PÜ projektet érintő feladatait a PH Pénztigyi LJgyosztá|y |źújael'

o A PH-PÜ feladatait részletesen az I, számú mel|éklet.. ,,A pľojekt tipikus folyamatainak

szabźilyozátsď,tarta|mazza.

o Azerység fe|adataa projekt valamennyi pénzugyi miĺveletének vitele.



d) Projekt kontľol|ing (PH-KONT)

PH-KONT projektet érintő feladatai:

o 'Ą PH-KONT fe|adatait részletesen az |. sztlmú melléklet: ,,A pľojekt tipikus folyamatainak

szabá|yozásď'tarta|mazza.

o Feladata a PH ügyrendje szerinti a projekt valamennyi érintett pénzligyi folyamatának ellenőrzése.

2.2. PĘektmenedzseľ szervezet(Pivml$

Rév8 Jĺózsefváľosi Rehabilĺtációs és Váľosfejlesztési Zrt-ve| (a továbbiakban: Rév8) a Képviselő-
testiilet a 329lf0If. (x.04.) szźm,ű hatérozata a|apján a projektmenedzseri feladatok e||źtźsźra

megbíási szerződést kötött, amely tarta|mazza részletesen a feladatait. A PMEN szervezet feladatait

és lépéseit az,,E|jźtási Rend'' 1. sz. me|lék|etetarta|mazza.

A Proj ektmenedzseľ feladatai:

o A PEJ-k elkészítése.

o Státusz jelentés elkészítése, adatok begyűjtése a PMVSZ-tőI, projektenként.

o A TSZ előkészítése és döntésre történő benyujtása. A Projekt veľtikális (projekt előrehaladás)

horizontĺĺlis (szakmai elvek) menedzselése

. A Pľojekt TSZ-ben rogzített értékeinek követése az eltérések értékelése, és intézkedésijavaslat

kidolgozása apáiyźnatotveszé|yezteto esetben IT és KT döntésének előkészítése érdekében

- .A projekt valamennyi előteľjesztésének, szerzóclésének, teljesítés igazo|źsźtnak, és más egyéb

keletkező a projekt szempontjából relevĺĺns dokumenfum előzetes egyeztetése és

észrevételezése

. Éves összefoglaló jelentések elkészítése

o Kifizetési kérelmek ĺjsszeállítása

. e. pÉRt megkeresése a projektben résztvevő szervezetekközött felmeriilő vitĺás kéľdésekben.

. Álbndó több kźný kommunikác iő binosítása.

o Az ijgyfélszolgáiati és kommunikációs csatornák miĺködtetése, és az egységes projekt

kommunikáció biztosítĺása.

Ügyfelszolgálat: Az egységes projekt kommunikáció bizosítrása, a PMVSZ szervezetek
ügyfélszolgá|ati és kommunikációs tevékenységének segítése, a felmerülő

kérdések me g!źr gy aĺźtsa. A PMV SZ szerv ezete|<hez beérkezó lakossági

észrevételek áttekintése, és tanácsadás az egyes kérdéses üryekben,

szĹikség esetén vźt|aszadźs vagy PÉRľ, vaw IT felé vá|aszĺa felterjesĺés.
A beérkező lakossági észľevételek áttekintése, és a válaszoló szervezeti

egység kijelölése, ill. a feladat delegálása a szervezeti egységnek.

Részvétel a folyamatokban: A PMEN feladatait ľészletesen az I. szźtmű mellékleĺ ,,A projekt tipikus

fo lyamatainak szabályo zźsď, tarta|mazza.



f.3. Pľojektmegvalósításért felelős szeľvezetek (PMvsZ)

Kĺsfalu Józsefváľosĺ Vagyongazdálkodó Kft (a továbbiakban: KISFALU) egyes PMVSZ feladatok

ellátásra a.Képviselő-testület a ...... .../2013. (....).sz'határozataa|apjźtnamegbízási szerződés annak

kiegészítésre keľült;

Józsefváľosi Családsegítő és Gyeľmekjótéti Kiizpont (a továbbiakban: JCSGYK) egyes PMVSZ
feladatok e||źltásźlra a Képviselő-testület a ......,lf0l3. (.'.) sz. hatźrozata a|apjtn az A|apítő okirat és

a Szerv ezeti és Működés i Szabźiy zat módosult;

' Jĺózsefváľosi Közösségi Házak NonpľoÍit Ifft (a továbbiakban: JKH) egyes PMVSZ feladatok

e||źúástlra a Képviselő-testiilet a ....../2013. (....) sz. határozata a|apjźn a Keszýűgyáľ Közösségi
Hźuban zaj|ő programok feladatainak e|látásra feladatelláúási szerződést kötött;

Józsefváľosi Váľosĺizemeltetési Szolgálat (a továbbiakban: JVSZ) eryes PMVSZ feladatok

e||źtásfua a Képviselő-testtilet a .'........ĺ2013. (....) sz. határozat a|apjźn a Szervezeti és Miĺködési
Szabźńyzat móđosult;

Rév8 Józsefváľosi Rehabilitációs és Váľosfejlesztési Zrt. (a továbbiakban: Rév8), egyes PMVSZ
feladatok e||źttźsra a Képviselő-testĺilet a . . . . . . ĺ20|3. ( . . ) sz. hattrozata a|apjźn megbízási szerződést

kötĺjtt;

Józsefváľosi onkoľmányzatPo|gáľmesteri Hivatal Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály (a

továbbiakban: PH-FOEP)

Józsefváľosi onkoľmányzat Polgáľmesteri Hivatal Humánszolgá|tatĺísi Ügyosztály (a

továbbiakban: PH-HUM)

3. A pľojektet meghatáľozó dokumentumok és dtintések

A projektet alapvetően megllatźrozó dokumentum a Képviselő-testtilet 2/2013. (I.14.) sz. hatźtrozatla|

elfogadott és megkötött Támogatási Szerződés (TSZ) és annak mellékletei.

4. A pľojekt tipikus folyamatai

Az egyes folyamatok szabźilyozása, lépései, időkeretei, felelős közreműködő szervezetei és tipizált
dokumentumait részletesen az |. számű melléklet: ,Ą projekt tipikus folyamatainak szabá|yozásď'

tartalmazza.

5. A' páůyá.zat tartalma és az egyes elemek lebonyolításáéľt felelős szervezet meghatáľozása

Épü|etfelújítás alpľogľam (lakófunkciót erősítő tevékenységek) ERFA
típusú projektelemek

PMVSZ

E Lakóépĺiletek eneľgĺahatékony felújítása

E1 onkormányzati tulajdonban lévő bérhźnakfelújítása KISFALU

E2 Tarsasházi fu lajdonban lévő lakóépületek felúj ítása KISFALU, TH

Ktizterĺiletek fejlesztése alpľogľam (vdrosi funkciót erősítő tevékenységek)

ERFA típusú pľojektelemek



K1 Teleki Lász|ő téľ kłĺzterĺĺlet rehabilitácĺó

K|ĺ1 Teleki LźszJó tér I. l a Népszínház utca és Fiumei túközötti
zöldteľtilet rehabilitációia

PH-FOEP

KI12 Te|eki Lźsz|őtérII. la piac csatlakozó közteriileteinek megújítása PH-FOEP

K1/3 Teleki Lász|ő tér III. / Teleki tér |3 _25 sz. e|őtti szakasz felújítása PH-FOEP

K2 FiDo / a Fiumei út és a Dobozĺ utca köztittĺ zöldteľület
ľehabilitácĺója

PH-FOEP

K3 Kálvária téľ közterĺilet ľehabĺlĺtáció PH-FOEP

K4 Baueľ Sándoľ utca megújítása
PH-FOEP

K5 Magdolna utca l)obozi u. - Dankó u. köztitti szakaszának
felújítása

PH-FOEP

K6 Téľfigyelő kameľaľendszeľ bővítése, fejlesztése PH

Táľsadalmi, kłizösségi, szociális és bűnmegelőzési alpľogľam (önállóan

nem támogatható kötelezően megvalósítandó és választható
tevékenységek)

T1
Epĺilet felújításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő

pľogľamok (ERFA)

TIII Társadalmi akciók megszerv ezśse ( |omtalanítás, parkok takarítása) JCSGYK, JVSZ

TI/2 I{elyi környezettudatosság elősegítése (zöld udvarok kialakítrása) JCSGYK, JVSZ

TI13
Lakossági táĄékoztatás' tanácsadás - az e|okészitéstő| az

utógondozásig (valamint háztartźsgazdálkodási tréning és közö's

képviselők képzése)

JCSGYK

Tt/4 A vagyonkezelő munkatĺársak szociális, kommunikációs képzése Rév8

Tf KesztyíígyáľKöztisségiHázszo|gáůtatás.bővítés

Tzll A Keszýűgyár Közösségí Hźa programjai (ESZA) JKH

Tftf Kesztyugyár Közösségi Haz k<jzösségi tereinek bővítése,

koľszerűsítése (ERFA) ( kiizö s s ég i fun kc ió t s zolg lźló t ev é k e ny s é g)

JKH

T3 Bíínmege|őzésĺ progľamok @SZA)

T3l1
Szenvedé|ybetegségeket, biÍnelk<ivet ést, áúdozatĺáĺ v źt|źst cé|ző

prevenció

PH-HUM

T3/2 Szomszédsági rendőr program (ESZA) Rév8

T3/3
Bíĺnmegelőzési stľatégia, cselekvési teľv (viktimizációs survey'

antiszociális teammunka)

Rév8

T3t4 99-es busz kísérleti projekt
Rév8

T4 Szociális pľogľamok (ESZA)

T4l1 Közterül eti ártalomcsökk entő szol gá,|tatások
PH-HLIM



T4tf lntenzív családmegtartó szol!áltatások JCSGYK

T4t3 Családfej les nési szo|gźitatźs
JCSGYK,
KISFALU

T4ĺ4 Tehetséggondozás
PH-HUM

T5 Kiizössógfcj lcsztós (ESZA)

T5/l
A Fiumei út és Dobozi utca közötti teriiletek FiDo megújitásához

kapcsolódó szociális progÍam' FiDo spoľtnapcĺk

JCSGYK

T5/2 Kálvária tér megújításához kapcsolódó szociális program
Rév8

Gazdasági, foglalkoztatási alpľogľam' a gazdaságfejlesztés projektelemei
(tĺnátlóan nem támogathatő köte|ezően megvalósítandó és választható

tevékenységek)

G1 Képzési pľogľamok (EszA)

Gl/l Képzések, szakképzések
JKH

GU2 Készségfej lesztő képzések
JKH

Gt/3 l0 osztályos fe|zźrkőnató képzés
JKH

G2 F.oglalkoztatásĺ pľogľamok (ESZA)

Gzi1 JCSGYK Alláskeľeső Klubok, Alláskereső tréning JCSGYK

Gf/t/l Alláskeľeső Klub, Tanácsadás megvá|tozott munkaképességtĺek

részére

JKH

Gflr/2 Ál láskeľeső tľéning,,,P źt|y źlm felé'','' Üdv a klubban'' JKH

G2/2 Allásböľze JKH

G2/3 Munkába állást segítő klubok JKH

GzlĄ Kaľrierut fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás JKH

Gfls Köz(össégi) _ hely és mosoda
JCSGYK. Rév8

Gfl6 Tráľsadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilit.ációj a Rév8

I



Számla, teljesítés igazolás

lépés megnevezése felelős szervezęt' dokumentumok megJegyzes

I a teljesítés igazolás kitöltése
és melléklętekkel való

fe lszere lés (szál|itó es etén)

PMVSZ,
szá||itő

előzetesen lĺiadott
forma nyomtatvány

l'0 millió Ft feletti szerződéśeknél

PMVSZ és alvál|alkozó közösen tölti

ki, ennél kisebb étékÍĺeknél csak

PMVSZ

2 szÁm|a kittlltése szállíto NAV által
elfogadott

nyomtatvány

J PMVSZ saját szakmai
teljesítés igazo|ás és számla

kitiiltés és mellékletekkel való
felszerelés

PMVSZ előzetęsen kiadott
forma nyomtatvány

4 PMVSZ saját szakmai
telj esítés igazolásra benyujtás

PMEN előzetesen kiadott
forma nyomtatválny,

mellékletekkel

5 proj ekt megfelelés igazo|ás,
adatrőgzités

PMEN előzetesen kiadott
forma nyomtatvźny,

mellékletekkel

6 hivatali érkeztetés. iktatás PH-PCS előzetesen kiadott
forma nyomtatvány,

mellékletekkel

7 jogi kontľoll PH-JOG előzetesen kiadott
forma nyomtatvány,

mellékletekkel

Ha hiba vagy véleményeltéľés van

vissza 4- 5 pont,

8 pénziigyi kontroll PH-PÜ előzetesen kiadott
forma nyomtatvány,

melléklętekkel

Ha hiba vagy véleményeltérés van

vissza 4- 5 pont

9 utalvánv rendelet kitöltés PH-PU előzetesen kiadott
forma nyomtatvźny,

mellékletekkel,
utalványrendelet

10 konfrolline PH-KONT előzetęsen kiaĺlott
foľma nyomtatvĺĺny,

mellékletekkel

Ha hiba vagy véleményeltérés van

vissza 4- 5 pont

u a|áíĺatźs PE-jegyző,
ÓNK-pM' PH.

PCS

előzetesen kiadott
forma nyomtatvány,

mellékletekkel,
utalványľendelet

t2 utalás, áfamendzsement PH-PU



l3 adatszo|gá|tatás az utalásról
email formában

PH-PU

l4 szám|a lekönyvelése PH-PU azuta|ástő| sámított 15 napon belul

l5 KIFIZ kérelemhez
dokumentáciő átadźs,

bankikivonattal összeállításra

PH-PCS. PH-
PÜ, PMEN

az ereďeti

dokumentumok
hitelesített másolata

az uta|źstő| szźlmított 1 5 napon belĺil

t6 archíválás PH-PCS

Szeľződés ktités

lépés megrrevezése felelős
szervezet

dokumentumok megegyzes

I aTSZ, a Kbt, és az oNK
B eszerzési Szabźůy zata

alapj án kiválasaott szállítóval
a döntéseknek megfelelő

szer zo dés összállítása,
mellékletekkel való

felszere|ése, szignálása

PMVSZ,
szá||itő

elozetesen kiadott
szerzodés típus és

melléklet lista
szęrint

2 pľoj ekt megfelelés igazolrás.

aďatrögzítes

PMEN, előzetesen kiadott
szerződés típus és

melléklet lista
szerint

J hivatali érkeztetés. iktatás PH-PCS előzetesen kiadott
szerződés típus és

melléklet lista
szerint

4 jogi kontľoll PH-JOG elĺĺzetesen kiadott
szerzódés típus és

melléklet lista
szerint

J pénangyi kon.tľoll PH-PU előzetesen kiadott
szerzođés típus és

melléklet lista
szerint

6 bęlső.ellenőr PH-BE előzetesen kiadott
szeľződés típus és

melléklet |ista
szeľint

10



7 a|áíĺatás PH.jegyzó,
ÖNK-PM, PH-

PCS

előzetesen kiadott

szerzódés típus és

mellék|et lista
szeľint

8 szerzőđés megkiildés PH-PCS előzetesen kiadott
szerzodés típus és

melléklęt lista
szerint

9 szeľződés megkiildés KB
esetén közzételľe

KB-SZAK KBT szerint

t0 archíváIás PH-PCS hivatali köteles példányok lpld
PMEN, lpld PH-PCS, lpldPH-PÜ

Előte{esztés

lépés megnevezése felelős szeÍYezet dokumentumok megJegyzes

I aTSZ a|apjźnprojekt
éľtékei, időbeli és pénzüryi
kereti között előteľjesztés

elkészítése

PMVSZ önkormányzat
előterjesaési minta

alapjan

2 előterj esztés proj ektnek való
megfelelés egy ezteÍés,

szisnálás

PMEN, önkormányzat
előterjesztési minta

a|apjőn

a
J hivatali érkeztetés. iktatás PH-PCS önkormányzat

előterjesztési minta
alapján

4 jogi kontroll PH-JOG önkormányzat
előterjesztési minta

a|apján

5 pénzĺigyi kontrol] PH-PU önkormányzat
előterjesztési minta

alapján

6 a|éi;ľatás PE-jegyzo,
ÖNr-plrĺ, pH.

PCS

önkormányzat
előterjesztési minta

alapjźn

I döntés JOK-KT, v.

JÖK-BIZ; PH-
PCS

önkormányzat
előterjesztési minta

alapjan

PH-PCS beszerzi a döntésről a2p|d
hivatalos másolatot 5 napon belül,

siiľgős esetben a döntést kiivető 2
napon belül

1T



I döntés megktildése PMVSZ'
PMEN részére

PH.PCS, hiteles döntés

kivonat v. szükség
eseténjkv. Másolat

PH-PCS megküldi a hivatalos

másolatot 5 napon beliil, siiľgős

ęsetben a döntést kii'vető 2 napon

belül PMVSZ-nek. PMEN-nek

9 archíválás PH-PCS hivatali köteles példányok lpld
PMEN, lpld PH-PCS

Kiĺzbeszeľzés

lépés megnevezése felelős
szeÍyezeÍ

dokumentumok megjegyzés

I aTSZ, és KB terv alapján

előkészíti az elindítandó
elj árást: megadj a a szak'nai

taľtalmat (ATT alapj án), T sZ
a|ap1ánahozztrendethető

foľrásokat, az titemterv

alapján a határidőket, a

szakmai alkalmassági
feltételeket, meghívásos
eljárás esetén a szakmai

j avaslatot a meghívottalff a

PMVSZ a KB rendelet és a

KBT szęrinti
dokumentumokkal,
és mellékletekkel

2 megkiildi KB-SZAK, és

PMEN-nek
PMVSZ a KB ľende|et és a

KBT szerinti

dokumentumokkal,
és mellékletekkel

J a tartalmak projektnek való

megfelelés igazo|ćs,
egy eztetés, szignál ás,

adatrögzítés

PMEN,

4 az e|oterjeszté s e lké szíté se,

EMIR.ben való rögzítése

KB-SZAK önkormányzat
előterjesztési minta

a|apján

hivatali éľkeztetés, íktatás PH-PCS önkormányzat
előterjesĺési minta

alapján

6 jogi kontroll PH-JOG önkormányzat
előterjesztési minta

a|apján

pénzijgyi kontroll PH-PÜ önkormányzat
előterjesztési minta

alapjĺán

L2



8 KBT és ASZF szerinti
elj áľások esetében megkiildi

KSZ-nek előzetes

állásfoslalásra

KB-SZAK az ASZF szerinti
dokumnetumokkal

KSZ nyilatko zata alapjźn vagy

továbblépés 9 pontra, vagy vissza l-3
ponthoz

9 aláíratás PH.jegyző,
oNr-pľĺ, pH-

PCS

önkormányzat
előterjesztési minta

alapján

l0 döntés JOK-KT, v.

JOK-BIZ; PH-
PCS

önkormányzat
előterjesztési minta

alapján

PH.PCS beszerzi a döntésľől a2 p|ď

hivatalos másolatot 5 napon belül,
süľgős esetben a döntést követő 2

napon belül

tl előzetes tájokoaató adása

KSZ-nek a közbeszer zési
ełaľas ereomenyerol

KB.SZAK A közbeszerzési elj árás eredmény

hirdetése előtt 5 nappa| Íő!ékoztató

adása az eredménvhiľdetésről

t2 Eľedmény hirdetés KB.SZAK, PH-
PCS. PMEN

A KBT szerinti eljríľás

l3 az eredmény megkĺildése
PMVSZ. PMEN részére

PH-PCS,
PMVSZ,
PMEN

hiteles döntés

kivonat v. sziikség
esetén jkv. Másolat

t4 KBT és ASZF szerinti
eljárások esetében utóIag

megküldi KSZ-nek
tudomásul vételre

KB-SZAK az ASZF szerinti
dokumentumokkal

KSZ ny ilatko zata a|apjźn v agy

továbblépés 9 pontra, vagy vissza l-3
ponthoz

KBT szerint szerzódés
meskötése atźn közzététe|

KB-SZAK

15 archíválás PH-PCS hivatali köteles példányok lpld
PMEN, lpld PH-PCS

Utasítás

lépés megĺlevezése felelős
szer\ĺeze|

dokumentumok meglegyzes

l KT döntése a|apjźln IT, vagy PERT
a pľojekt kęretei közöff más testiileti

döntést nem igénylő, felmerĺilő
helyzetkben, esetlgesen a

megvalósítiĺs során szervezetek
közötti vitás kéľdésekben dönt és a

TSZ keľetei között utasítást ad

[T, PERT,
PMEN

13



2 aTsZ, ER, keretei közöff ügymeneti
kérdésekben, KSZ-el való

kommunikác iőbő| származő
he|yzetekben PMEN utasítást ad

PMVSZ-knek

PMEN,
PMVSZ

J az utasításľól értęsíti PH-PCS. és

PÉRT
PMEN, PH-

PCS

4 felmerülő vitás kérdések esetén

PMVSZ' és PMEN kÖzösen

fordulnak PÉRľ-hęz

PMEN,
PMVSZ, PÉRT

f archíválás PH-PCS hivatali köteles példányok lpld
PMEN, lpld PH-PCS

Ktizreműködő szervezettel va|ó kommunĺkáció: kiÍizetési kéľelmek, üámogatási szeľződés

módosításot változás beje|entések, PEJ-k, státusz jelentések e|készítése, és ezek hiánypótlása

lépés megĺlevezése feIelős

szervezeÍ
dokumentumok meglegyzes

a szĺikséges a|źúámasnő
dokumentumok beszerzése

PMEN,

2 a hiány ző anyagok bekérése PH-PCS,
PMVsZ-től

J TSZ, PERSZ, ASZF a|apjźn
KIFIZ, TSZ módosítĺís, PEJ,
VÁLBEJ és Státusz Jelentés

összeállítása

PMEN, projekt

dokumentumok
a|apjźn, kötelező

tartalommal,
EMIR-en
keresztül

4 hivatali érkeztetés. iktatás PH.PCS önkormányzat
előteľjesztési
minta alapján

J jogi kontroll PH-JOG, PH-
PCS

önkormányzat
előterjesztési
minta alapján

6 pénziigyi kontroll PH-PÜ, PH-
PCS

önkormányzat
előterjesztési
minta alapján

L4



alálratás PH.jegyző,
ONrc-PM, PH-

PCS

önkoľmányzat
előterjesztési
minta alapján

8 TSZ ľnódosítás esetén döntés JOK-KT, v.

JÖK-BIZ; PH-
PCS

önkormányzat
előterjesztési
minta alapján

PH-PCS beszerzi a dörrtésrőI a2 p|d

hivatalos másolatot 5 napon belül,
siirgős esetben a döntést követő 2

napon belül

9 aláírt dokumentumok, és

bizonyos esetekben a döntések
megküldése PMEN részér ę

PH-PCS,
PMVSZ,
PMEN

hiteles döntés

kivonat v.

szĺikség esetén
jkv. Másolat

l0 dokumentumok megkiildése
KSZ-nek, és másolati pld.

megkĺildése PH-PCS-nek,
adatröszítés

PMEN, PH-
PCS

ll KSZ hiánypótlási felszólítás PMEN, PH-
PCS

KSZ felszólítása alapján vissza l.3
ponthoz

t2 archíválás PH-PCS hivatali köteles példányok lpld PH-
PCS

Státusz je|entés

lépés megrevezése felelős szerveze| dokumentumok meg]egyzes

I PMVSZ státusz jelentés

elkészítése

PMVSZ PMVSZ-eknek minden hónap l' és 3

hetének pénteki napján 24 óráig
emailon átkĺildi, word vagy excell
foľmátumban és pdf-ben.

2 PMEN státusz jelentés

elkészítése

PMEN, PMEN-nek minden hőnap 2, és 4

hetében emailon átkĺildi KSZ-nek és

PH-PCS-nek, word formátumban és

pdf-ben.

J hivatali érkeztetés'

iktatás

PH-PCS önkormányzat
előteľjesztési minta

alapján

4 jogi kontľoll PH-JOG. PH-PCS önkormányzat
előterjesztési minta

a|apján

5 pénzĺigyi kontroll PH-PU, PH-PCS önkormányzat
előterjesztési minta

a|apján

15



6 a|áftatás PH-jegyző, oNK-
PM, PH-PCS

önkoľmányzat
előterjesztési minta

alapján

döntés JÖK-KT, v. JOK-
BIZ: PH.PCS

önkormányzat
előterjesztési minta

alapjĺán

PH:Pcs bęszerzi a döntésről a2p|đ
hivatalos másolatot 5 napon belül,
sürgős esetben a döntést követő 2 napon

belül

8 döntés megkĺildése
PMVSZ, PMEN részére

PH-PCS,
PMVSZ, PMEN

hiteles döntés

kivonat v. sziikség
esetén jkv. Másolat

9 archíválás PH-PCS hivatali köteles példányok lpld PMEN'
lpld PH-PCS

Beszeľzés

lépés megnevezése felelos
szervezet

dokumentumok megiegyzés

I a T SZ a|apj ćtn e lindítj a

elj áľást: me gbatćr ozza a
szaknaitartalmat (ATT
alapján), TSZa|apjána

hozzĺíľendelhető foľľásokat,

az ütemterv alapjrán a

hataridőket, a beszerzés

egyéb feltételeit,

meghatár or-za a me ghívásra

keľülőket, és megkiildi a
meshívottaknak

PMVSZ aKB szabźůyzat

szerinti
dokumentumokkal,
és mellékletekkel

2 PMEN-nek a beszerzési
eljárás megküldése

PMVSZ aKB szabźůyzat

szerinti
dokumentumokkal,
és mellékletekkel

PMEN.nek a beszerzési eljáľás

megindítása előtt 5 nappal megkĺildi

email formában

) az előteq eszté s elkészítése
a döntésról

PMVSZ örlkormźnyzat
előterjesztési minta

alapján

4 a taľtalmak projektnek

való megfelelés igazolás'
egy eztetés, szi gnálás,

adatľögzítés

PMEN,

5 hivatali érkeztetés, iktatás PH-PCS önkormányzat
előterjesztési minta

16



alapján

6 jogi kontroll PH-JOG önkoľmányzat
eloterjesztési minta

alapjźn

pénziigyi kontro|l PH-PTI önkormányzat
előterjeszési minta

a|apján

8 a|źiĺatás PE-jegyzó,
Öľr-pM, PH-

PCS

önkormányzat
előterjesztési minta

alapján

9 döntés JOK-KT, v.

JOK-BIZ; PH-
PCS

önkormányzat
előteľjesztési minta

a|apján

PH.PCS beszerzi a döntésľől a2 p|d

hivatalos másolatot 5 napon belül,

süľgős esetben a döntést követő 2 napon

beIül

t0 döntés megktildése
PMVSZ. PMEN részére

PH-PCS hiteles döntés

kivonat v. sziikség
eseténjkv. Másolat

ll archíválás PH-PCS hivatali köteles példányok lpld PMEN,
lpld PH-PCS

L7



Aljegyzí5' PM Kabinet Projekt Csoport IPH.Pcs]
Projekt jogi és kijzbesz kontroll [PH-JoGl
Projekt pénzĹigyi vitel [PH.PÜ]
Projekt kontrolling IPH-KONT]

lrányĺtÓ testÜlet [|T]

moga

Szak.projekt értekezlet [SZP

Projektmegva

lKrsFALUl
Épiiletfelrijĺtási
Program [É]

szervezetek IPMVSZ]

Családsegító és
GyermekjÓléti
Kłizpont
IJcSGYKI
Társadalmi és
Gazdasági
Prgramok [T, G]

ekt pärtheľQk r

llltlll

Projekt érintettjei

Kł5zł5sségi
Házak NKft.
[JKHI
Társadalmi és
Gazdasági
Programok [T, G]

I

TTIITI

Projektmenedzser
Szak-p rojektmenedzser

Utasítás

VárosÜzem.
Szolgálat
lJvszl
Társadalmi és
Programok [T]

I
I
I
I
I

IRév8]
Társadalmi és
Programok [T]

Szerzódés

Cinkorm. PH
Városfejleszt'
és Fóépítész
Üo. IPH.FŐÉp]
Kłjzterijlet
Program [K]

nkorm. PH
Humánszolg.
Üo. IPH.HUMI
KłizterÜlet
Program [K]

trll Kommunikáciő
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Kedvezményezettneve: Budapest Fóváros VIII. Keriilet JÓzsefiĺárosi (inkormányzat
Pályázati azonosítÓje|e: KMOP.S.1.1IB.L2-k-zo12.ooo1

A projekt eIőkészító szakasza A projekt megvalÓsĺtasi szakasza

Eszkłiz:

1
KommunikáciÓs (cse|ekvési)
terv készítése

14. sz. melléklet
A nyi|vánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységet

SajtÓesemények szervezése,
sajtÓmegjeIenések osszegy{ijtése;
igény esetén projekt|átogaĘás
szervezése rijságírÓk számára

2.

Nyomtatott tájékoztatik
(brosrirák,
szőrÓ|apok, stb.) e|készítése
és |akossági
teriesztése

Igen/
Né]rr

3.

celertel(
í.|h'|

Igen

lnternetes hon|ap készítése' vagy
meg|évó hon|ap esetén a proJekthez
kapcsolÓdÓ tájékoztatÓ (esetleg
aloldal)
|étrehozása és folyamatos

4.

1

Igen

5.
Lakossági fÓrum,
kcizmegha||9atás
szervezése

Eszkäz:

SajtÓkĺizIemény kikÜldése a
projekt indításáről és a
sajtőmegjeIenések
cisszegy jtése

6.

fŕiśśítéśé

1

Igen

sajtÓ nyilVános események
szervezése (iinnepé|yes
eseményekhez, p|. aIap-kó|etéte|,
egyes beruházásI fázĺsok
befejezése, átadások, képzés
zárĄca cľh \

7.

1000

Igen

Igen/
Nem

A beruházás helyszínén ,,A,,,

,,8" vagy ,rC"
típusti táb|a e|készítése és
eIheIyezése

8.

1

Igen

celertel(
íŕ|h)

Igen

9.

3

FotÓdokumentáciô készítése

s ''ĺ.*ENYITERv

1

Igen

A projekt megvalÓsítását ktivetó szakasz

Eszkäz:

11
Sajtő-nyi|vános tinnepé|yes
projektátadÓ rendezvény
szervezése

5

Igen
A=2; B=16;

C=46

Sajtők zlemény kikÜ|dése a
projekt zárásárő| és a
sajtőmegjeIenések
cisszegy jtése

T2

Igen

rgen/
Nam

13.
Ered ménykommuni kácios
informáciÓs anyagok,
kiadványok készítése

I

celeneK
í'|hl

Igen

t4.
rÉnrÉpľÉn fe|tci|tése a
projekthez kapcso|Ódő
tartalommal

1

Igen

15.
A beruházás he|yszínén ,,D,,
típusri táb|a e|készítése és
elheIyezése

1

Igen 1000

Igen

Kedvezményezett hivata Ios képvise|óje

1

Igen 62
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Együttmííködésĺ megá|lapodás

amely létľejtitt egyľészről a

Budapesti Rendőľ.főkapÍtányság
(székhelye: 1 1 39 Budapest, Teve u, 4-6.; adőszáma: 1 57 20388-f-5 1)

képviseletében eljár: Dľ. Tóth Tamás r. dandárüábornok, rendőrségi tanácsos,
Budapest Rendőrfôkap itány a, (a tovább iakban : BRFK)

valamint a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkoľmányzat
(székhelye:l082 Budapest, Baross u. 63-67 .; adőszáma: 15735715-2-4f;

torzsszáma: 7 3 57 1 5 : bankszámla száma: HU93 l 4 1 0 0000 | 02 I39 49 60000009 ;

statis ztikai szźtma |57 3 57 15 -84 1 1 -32 1 -0 i )
képviseletében eljáľ: Dľ. Kocsis Máté polgármesteľ (a továbbiakban: onkormányzat)

(együttesen: Felek) között az a|ttbbiak szerint:

A Felek kijelentik' hogy Budapest, ezen belül Józsefuáros közrendjének, közbizonságának, terén eléľt
jelentős eredmények további javitása érdekében - figyelemme| a Rendőrségľől sző|ó 7994. évi
xxxN. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 2.$ (2) bekezdés a) és c) pontjában, valamint a 9.$-ában
biztosított fe|hata|mazásra, illetve a Magyarország he|yi ĺinkormányzatairó| szóló 20I|. évi
CLXxXx. töľvény 13. $ (1) bekezdés 17. pontjźraés a23. $ (5) bekezdés 18. pontjára és a ,,Jqvaslat
a Bp. Magdolna Negłed Program III. pályázat benyújtósára a KMOP-5.1.I/B-I2- SzociáIis céIú
város-rehabilitációs témdjú kiemelt felhívósra,, elfogadásáról szóló, a Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-testülete a329ĺf0Lf. (X.04.) száműhatźrozatára - megkötik az

alábbi

egyĺittműködési megá|lapodást.

I.
A felek az alábbi kiizös célt foealmazzák mee

1, Jőzsefváros közbiztonsźęíhe|yzete az e|mtit években je|entős mértékben javult, amely alapvetően a
ľendőrség bűnüldöző, bĺĺnmegelóző tevékenységének valamint a Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuárosi Önkoľmányzat és a BRFK e5ĺüttmiíködésének kĺjszönhető.

A kertilet legnagyobb kiteťedésű krízisterĺiletén, a Magdolna-negyedben (Népszinhźz utca _ Bauer
Sándor utca (- Teleki tér) - Fiumei út - Baross utca - Kálvźtria tér - Baross utca - Koszoru utca -
Mátyás téľ - Nagyfuvaros utca által haĹáľolt terület) szintén érzéke|hető aközbiztonság pozitív iráný
váiltozása, azonban éppen a terĹileten élők gazdasźryi és tarsadalmi helyzetéből adódóan a ĺakosság
fokozottan ki van téve mind az á|dozattá, mind az elkövetővé válás valószínűségének. A
településrészen elsősorban a vagyon elleni, az eroszakos' garźnda bűncse|ekmények, i||etve az

alkohol, az ita|ozó életmód valamint a kźbítószer miatt és a prostitúcióval kapcsolatosan elkövetett
bűncselekmények, j ogséľtések jellemzőek.

A városrész fokozattan ki van téve a belftjldi és a nemzetközimigrárcíő hatásainak is. A bevándoľlók
speciális é|ethe|yzete' problémái szakszeríi ismereteket és rijszeríĺ megközelÍteseket igényelnek a
közszfér a szereplőitől is.
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2, Az onkormányzat és a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság e területet érintő Magdolna Negyed
Progľam Í.2005-2008 keretében 2006. augusztusf4-én egy évľe szóló együttmiĺk<jdési megállapodást
irt a|Ą mely alapján közösen megalakították és a megállapodás a|áirásátőI számitott egy évig
ĺniĺködtették a szociális váľos ľehabilitációs progľam Bíĺnmegelőzési Alpľogĺamja źita| meghatározotĺ
Biztonságos Magdolna-negyedét Szakmai Munkacsopoľtot.
A Munkacsoport tevékenységének eľedményeképpen elkésztilt a negyed közbiztonsági he|yzetét
elemző tanulmány, valamint a városrész közbiztonsági stratégiáj ánaktervezete.

3. A stratégia legfontosabb elemei a Budapest Józsefuáros Magdolna Negyed Progľam ÍI. (2007-
2010) (a továbbiakban: MNP II.) kiemelt projektbe beépítésre kerültek. A ,,Szomszédsági ľendőr''
projekt az MNP II. Szociális és btĺnmege|ózési a|programja keretében zaj|ott a városrész területén
2008 októbeľe és 2010 decembere közö'tt. A projekt elméleti a|apjźt a közösségi típusú rendőrségi
modell nyújtotta, kialakításában és megva|ósításában felhasmálásra kerültek az akkori egyet|enhazai
problémaorientált rendészeti programkísér|et tapasztalatai is.

4. A jelen megállapodás célja a Magdolna-negyed kĺjzbiztonsági helyzetének taľtós javitása, amely
szükséges feltétele mind a szociális városrehabilitáció hosszú távú célkituzései, mind az ezt
megvalósítani kívánó MNP III. sikeľes megvalósulásának. Ezen cé| elérése érdekében a Felek az
alábbiakban állapodnak meg:

A Felek együttmĺĺködnek az MNP III. projekt Bűnmegelőzési programja egyes elemeinek
megvalósításában, míĺködtetik a negyed bÍĺnmegelőzési stľatégiájának és cselekvési tervének
kidolgozásában kĺjzremiĺködő szakmai munkacsoportot (továbbiakban munkacsopoľt) és - a városľész
közbizonsági helyzetének tartós javitźsa éľdekében - a lakossággal folyamatosan kapcso|atottartő, a
helyi problémźtk'ra reagá|ő szabadidős közbiúonsźlgi tevékenységet végzó rendőrĺjket a|ka|maznak a
Magdolna-negyedben.

Az eryüttmÍiködés eredményessége érdekében a Felek az a|źlbbi feladatokat vállalják:

il.
Az onkoľmánvzat vállalia

5. Tekintettel a vźrosrészben élők helyzetére, problémáiľa a Budapest Főváros VIII. kertilet
Józsefrárosi Önkormányzat il|etve a Polgármesteii Hivatal érintett irltézményeinek, osztályainak
vezetői vállalják, hogy szervezetüket vezetői szinten vagy kijelölt felelős személy részvételével
képviseltetik a MNP III. pľojekt keretében működtetett szakmai munkacsopoľt ülésein, s annak
munkájában alĺÍívan részt vesznek.
Az érintett szervezetek alatt értendő különösen: a NAPSUGÁR Napközi otthonos óvoda, a

5oSZoRÚ Napközi otthonos ovoda' a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék, a Lakatos Menyhért
Altalános Iskola és Gimnrízium, a Losonci Téri Alta|ános Iskola, a Németh Lász|ő Altalános Iskola, a
Molnár Feľenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvĺĺ Altalános lskola, a Jőzsefvátrosi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ, a Jőzsefvttosi Egészségügyi Szolgálat - Védőnői Szolgálat, a Józsefuárosi
Közterület-felügyelet, a Kisfalu Kft., az ,,oszirózsa,, Gondozó Szolgálat, a Józsefuárosi
Városüzemeltetési Szo|gá|at, illetve a Józsefuáľosi Polgármesteľi Hivatal Humánszolgźitatási
ĺJgyosztá|y,valamint a helyi nonprofit szervezetekés lakossági érdekvédelmi csopoľtok képviselői.

6. A stratégia kialakítttstthoz, végľehajtrásĺához és az egyi.ittmÍĺködés eredményeinek éľtékeléséhez
szükséges, a Józsefrĺĺrosra és a Magdolna-negyedre vonatkozó, közbizonsági helyzette| kapcsolatos
adatokat az onkorményzat _ a vonatkoző adatvédelmi töľvények figyelembe vétele mellett _ a
Munkacsopoľt rendelkezésére bocsátj a.
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7. A Józsefuárosi Térfigyelő Rendszerhez csatlakozó tavfelügyeleti rendszer lakossági és válla|kozói
bővítését a Magdolna-negyedben is ösztönzi, a rendszer széles körben töľténő megismeľtetésére a
kĺizbiĺonsággal, bűnmegelőzéssel kapcsolatos rendezvényein rendszeresen lehetőséget nýjt.

8. Az Onkormányzat kijelenti, hogy a MNP III. projekt Btĺnmegelőzési progľam ľészeként a
szabadidős közbiztonsági tevékenységcéIjźtra külön keretet biztosít az MNP III projekt terhére, és a
tevékenység e||átźsára a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal szerződést köt.

ilr.
A BRFKvállalia

9. A BRFK-t képviselő VIII. kerületi Rendőrkapitanyság felelős beosztottjával, szükség esetén az
adott terület szakértő munkatársával is képviselteti magát a MNP III. projekt keretében működtetett
szakmai munkacsoport ülésein, aktívan résztvesz annak munkájában.

l0. A BRFK-t képviselő VIII. kerületi Rendőrkapitźnyság képviselóje résztvesz a MNP III. pľojekt
közbiztonsággal, bűnmegelőzéssel kapcsolatos rendezvényein, igény esetén táĄékoztatő,
fi gyelemfelhívó előadásokat tart.

11. A stľatégia kialakítasához, végrehajtásához és az egytittmĺĺködés eredményeinek énékeléséhez
szükséges, a Jőzsefvźrosra és a Magdolna-negyedľe vonatkozó, közbiztonsági és bűnügyi he|yzette|
kapcsolatos adatokat a VIII. kerületi Rendőrkapit-ányság ktilön gyujti és _ a vonatkozó adatvédelmi
előírások figyelembe vétele mellett _ a munkacsoport rendelkezésére bocsátja.

rv.
Zárő renĺlelkezések

|2. Az egyĺittműktidési megállapodást a Felek határozott időľe, annak a|áíráłsátő| 2015. június
30-ig teľjedő ĺdćĺszakľa ktitĺk. A Felek rendszeres havi közös munkaértekez|eten értékelik jelen
megállapodás végrehajtását indokolt esetben annak kiegészítését, módosítását kezdeményezik.

13. Jelen megállapodás módosításakizáró|ag írásban, a Felek közös megegyezéséve| történhet.

14. Jelen megállapodást báľmelyik Fél indokolás nélkül a másik fé|hez címzett előzetes írásbeli
nyi|atkozat a|apjźn 30 napos haŁáridővel felmondhatja.

15. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eľedő esetleges jogvitáikat elsősorban
békés úton, előzetesen egyeztetéssel oldják meg.

16. A megállapodás végrehajtásának e|lenőrzéséľől, valamint a rendszeres kapcsolattartásról _ ezen
belĹil a szabadidős közbiztonsági tevékenység ellátásának pontos napi időbeosztásárő| _ az
onkoľmányzat, mint projektgazd a részéről AlÍt'Idi Gyiiľgy, a Rév8 Zrt. igazgatósági tagją az MNP
III. projekt pĄektmenedzsere (eléľhetőség: 06-1-459-2558' fax: 06.1-4s9.2|36, email: alfoldĹ
gyorgy@rev8.hu), a BRFK részérő| a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság Yezetője
(eléľhetőségek 477-37t0l48-t91, fax: 477-3724148-401' e-mail: 08ľk@budapest.po|ice.hu)
gondoskodik.

17. A Felek kije|entik, hogy a szerződésben nem szabźiyozott kéľdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szől'ő 1959 . évi IV. törvény rendelkezés ei az irányadők.
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18. Jelen Együttmíĺködési Megállapodást a felek képviselői elolvasás és éľtelmezés után, mint
akaratukkal megegyezőt helyben hagyóan négy példányban irják a|á.

Budapest,2013. Budapest,2013.

dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Budapest Főváľos VrII. keľĺilet
Józsefvá rosi onkoľmá ny zat

Jogi szempontból etlenje gyeztem:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Fedezet:

dátum: Budapest,2013'

Pénzüryileg ellenj egyzem :

Páris Gyuláné
pénziigyiiigyosztá|yvezető

dľ. Tóth Tamás ľ. dandáľtáboľnok
ľendőľségi tanácsos

Budapest Rendőľfőkapitánya

Jogi szempontból ellenje gy eztem:

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:
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Szerződés

amely létľejtitt eryľészről a

Budapestĺ Rendőľ.főkapitányság
(székhelye:1 139 Budapest, Teve u. 4-6.; adőszáma: 15720388-2-5|)

képviseletében eljár: Dr. Tóth Tamás r. dandártáboľnok, rendőľségi tanácsos,
Budapest Rendőrftĺkapitánya, (a továbbiakban: BRFK)

valamint a

Bud ap est Főváros VIII. keriilet Józsefu árosi O nk ormány zat
(székhelye : 1 082 Budapest, Baľoss ll. 63 -67 .; aďőszáma: | 57 3 57 | 5 -2-42;

törzsszáma: 7 3 57 I 5 ; bankszám la szźtma: HU93 l 4 1 00000 I 02139 49 60000009 ;

statisztikai száma: 1 57 3 57 I 5 -84| 1 -3f| -0 1)

képviseletében eljar: Dr. Kocsis Máté polgáľmester (a továbbiakban: onkormányzat)

(egyĹittesen: Felek) közĺitt az alźtbbíak szeľint:

A felek kijelentik, hogy Budapest, ezen belül Józsefuáľos közrendjének, kozbinonságának,
teľén elért jelentős eredmények további javitása érdekében - figyelemmel a Rendőľségľől
sző|ő 1994. évi XXXIV. tĺ!ľvény (a továbbiakban: Rtv.) 2,s Q) bekezdés a) és c) pontjában,

valamint a 9.$-ában biztosított fe|hata|mazásra, illetve a Magyarorczág helyi
ĺinkormányzataiľól sző|ő20|l. évi CLXXXX. töľvény 13. $ (1) bekezdés 17. pontjära és a
23. $ (5) bekezdés 18. pontjára, és a,,Javaslat a Bp' Magdolna Negłed Program III. pólyázat
benyújtására a Kh[oP-s.].]/B-l2- Szociális célú város-rehabilitációs témájú kiemelt

felhívásra'' elfogadásźrő| szőIő, Budapest Fővlíľos VIII. kerĹilet Józsefuĺĺľosi onkoľmányzat
Képviselő-testiilete a329l20I2.Cx.04.) száműhatźrozatźra- megkĺitik aza|ábbi

szeuődést.

I.

A felek az alábbi kiiztis célt foealmazzák mee

1. Józsefuláľos legnagyobb kiteľjedésű kľízisteľtiletét, a Magdolna-negyedet (NépszínhĺŁ utca
_ Bauer Sándor utca (Teleki tér) . Fiumei út - Baľoss utca - Kálvźtťĺa tér - Baľoss utca -

Koszoľú utca . Mátýs tér - Nagyfuvaľos utca áIta| hatláľolt teľület) éľintően az
Önkormanyzat és a Budapesti Rendőr-főkapitanyság a Budapest _ Józsefuaľos, Magđolna
Negyed Pľogĺam III (a továbbiakban: MNP III.) keretében 2015. junius 30-ig szóló
egyĹittműködési megállapodást irt a|á.

2. A jelen szerzóďés célja - az egyiittmfüödési megállapodásban foglaltakkal összhangban _a

Magdolna-negyed közbiaonsĘ,ihe|yzetének taľtós javitása, amely szükséges feltétele mind a
szociális viĺľosľehabilitáció hosszú távű cé|kitílzései, mind az eń. megvalósítani kívrĺnó, MNP
III. projekt sikeres megvalósulásának. Ezen cé| elérése érdekében a Felek az a|abbl szerződést
kötik.
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il.
Áz onkormánvzat kiitelezettségeĺ

3. Az Önkoľmanyzat kijelenti, hogy az MNP III. projekt ,,Bűnmege|őzési programok''
végrehajtásáraaťlnartszirozási keľet rendelkezésre á|I, apénzössze$ tekintetében ľendelkezési
joga nem korlátozott
Az onkormányzat vźůlra|ja, hogy a rendelkezésľe á|Iő Szomszédsági rendőr program
k<ĺltségkeretére figyelemmel, a szerzodés hatályba lépését ktivetően 20|'5. jr'inĺus 30-ig' a
III/8.-IIV9' pontokban meghatározott szabadidős k<izbiĺonsági tevékenység díjazásźlra bruttó
46.808.880 Ft keretösszeg erejéig _ a munkáltatói jarulékot és az egyéb közterhekęt is
magában foglaló _ többletszo|gá|at jogcímén elszĺĺmolandő 2747 Ft/óralfő átlagos bruttó

összeget biaosít.
Valamint a szabadidős szolgálatszervezői feladatok díjazástĺra bruttó 2.307 .480 Ft keretösszeg
erejéig _ a munkáltatói jáľulékot és az egyéb köĺerheket is magában foglaló _ 2747 FtJóra/fő

bruttó ĺisszeget bizosít.

A taľgyhavi összeget a Rendőrkapitányság által kiállított _ a MNP III. projektmenedzsere,
egyben a Rév8 Zrt. igazgatósági tagja, Alföldi György a|áitásával ellátott - teljesítésigazo|ás
a|apJán a táľgyhót ttiveto hónap żO. napjáig a BRFK Magyaľ ÁllamkincstárnáI vez,etett

|002300f -01451430-00000000szźtmíszétm|źtjarautaljaát.

4. Az onkormlĺnyzatvá||a\ja, hogy a Rendőrkapitĺĺnyság rendőrei, de kiemelten a szabadidős
kozbinonsági tevékenységet ellátó rendőrök szźlmźlta - munkájuk eredményességének
fokozása, a lakossággal töľténő kapcsolattaľtás megkönnyítése, a helyi pľoblémak sikeľes
megoldása érdekében _ megfelelő szakmai színvonalú továbbképzési lehetőséget biztosít. E
képzési programok elsősoľban a kommunikációs és konflikfuskezelési képességek
fejlesztésére, valamint az a|apvető szociális segélyezési és szociális munka ismeľetekľe
terjednek ki.

5. Az onkormrĺnyzat kijelenti, hogy a szerződés aláíľásĺĺnak időpontjában adóhatóságnál,

vámhatóságnáI, tźrsadalombiztosítási szervnél esedékessé vált, nyilvántartott koztartozása
nincs.

ilI.
A BRFK kiitelezettséeeĺ

6. A BRFK a IIl3. pontban íľt juttatást elfogadja, egyben kdtelezettséget vállal arua, hogy a

rendelkezésre bocsátott összegeket elkülcĺnítve keze|í, tltuta|źLsźLt követően annak
fe|haszná|ásátaRendőľkapitanyságrészérebiztosítja.

7. A BRFK kötelezettséget vźi|a| arra, hogy je|en szerződésben meghatźlrozott juttatást

k,lzarő|ag a VIII. keľület Magdolna-negyed közľendjének, kozbiztonságanak fenntaľtása

érdekében szewezett _ akoneriletek és nyilvános helyek ellenőrzését, a lakossággal tĺiľténő
közvetlen kapcsolattaľtást szolgálő _ szabadidős ľendőn szolgźt|at (pihenő időben és pihenő
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napon tĺibbletszolgá|atban eltöitött idi5) díjazására hasznáIja fel. Nem használható fel a
juttatott összeg helyszínbiztosítás, objektumőľzés, illetve átkísérési feladatok végzésére.

8. A BRFK vźtllalja, hogy a Rendőrkapitanyság részétó| a szabadidős közbiĺonsági
tevékenység szervezéséľe és adminisztratív feladatok ellétásáľa kijelölt személy (a
továbbiakban: szabadidős szolgźtlatszervező) koordiná|ja a Rendőrkapitányság szabadidős
rendőreinek beosztását, illetve ellátja a jelen szerződésben ľészére meghatźrozott egyéb
feladatokat. A szabadidős szo|gźt|atszewezó fe|adatát képezi kiilönösen a szabadidős
ktizbiztonsági tevékenységet ellátók beosztásának elkészítése, tevékenységiik irźnyítása,
felügyelete, a teljesítésigazolások elkészítése, tevékenységükről (intézkedési statisztikájukat
is magában foglaló) havi ĺisszefoglaló jelentés készítése. A havi összefoglaló jelentést és a
teljesítésigazolások egy pé|danyát a Rendőrkapitányság Rendészeti osztźiyvezetője
ellenjegyzését követően legkésőbb a taryyhőt követő hónap 5. napjáig az MNP III.
proj ektmenedzsere részéte megküldi.
A szabadidős szolgálatszervezo a tevékenységét megbízási jogviszonyban, havi 30 őrában
végzi, melyén a jelen szerződésben meghatáĺozott bruttó 2747 Ft/őra összegben részestil
díjazásban.
A BRFK jelen szerzőđés céljainak megvalósulása érdekében hozzéĄźru|' hogy a
Rendőrkapitanyság vezetoje a szabadidős szolgálatszervezőí tevékenység e||átásara egy fővel
me gbízási szer zo ďést kö ssĺin.

9. A BR.FK a VIII. keľĺiletĺ Rendőrkapitányság közremíÍkiidésével vállalja' hory jelen
szeződésben foglaltak teljesítéséľe, a hét mĺnden napján 2 főt napi 10 . 10 órában
bĺztosít.
A szabadidős közbiztonsági tevékenység pontos időszakait a Felek kĺizös munkaértekez|eten,
akozbiztonsági helyzetnek megfelelően á|Iapitjek meg. Kizárólag közbiztonsági|ag indokolt
esetekben, a Felek írásos megállapodása a|apjźn a napi 10 óľás szabadidős kozbinonsági
tevékenység időtaľtama egyes napokon csĺikkenthető tlgy, hogy a felszabaduló szolgálati
iďőtartan más napok szabadidős közbiztonsági tevékenységéhez adódik hozzá, azok napi 10

órás szolgálati időszakát meghoss zabbiwa.
A BRFK jelen szerzodés céljainak megvalósulása érdekében hozzájéru|, hogy a
Rendőrkapitaĺryság vezetoje a Rendőľkapitányság hivatásos állomanyából ĺinként
jelentkezőknek, a biztosított péĺuugyi keľet eĘéig, szabadidos kozbiztonsági tevékenység
végzését engedé|yezze. Elegendő jelentkező hiaĺyaban más ľendőń Szerv hivatásos
állomlínyu tagjainak is engedélyezze je|eĺ szerződésben foglalt tevékenységvégzését.

10. A BRFK vá|Ia|ja, hogy a felhasmált tisszegről atfugyévet követő februĺíľ 20-ig, valamint
20|5. július 15-ig a Rév8 Zĺ., mint a MNP III. program lebonyolításával megbízott
projektmenedzseľ szervezet részére összesített elszĺímolást készit.

IV.
Záľó ľendelkezések

11. A szerzőďésta Felek határozottidőre kĺitik . A szeruódés a Budapest Főváros VIII. keľĹilet
Józsefuarosi onkoľmányzat, mint projektgazda és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint
támogató képviseletében eljáľó Pro Regio Nonproťlt Közhasznú Kft., mint ktjzreműktidő
szetvezet között kötendő, a ,,Budapest _ Józsefuĺĺros, Magdolna Negyed Program III.''
(azonosító szám: KMOP-5.1.IlB-I2-k-2012-0001) megvalósítása vonatkozó Tĺĺmogatási
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szerződés megkötését kĺivető hónap első napján lép hatályba, amennyiben a Támogatási
szerzóđés megkötése 2013. maľcius 01-je vagy azutźľri időpontľa esik.
Amennyiben e Támogatási szerzŕĺdés 2013. marcius 01-jét mege|őzóen megkötésre keľül' úgy
aszerzodés2013. maľcius 01-jén lép hatályba.

A'szerződés hatálya 2015.június 30-ig taľt.

12. A Felek rendszeľes havi közös munkaéľtekęzleten éľtékelik je|en szerződés végrehajtását,
indokolt esetben annak kiegészítését, módosításźt kezđęményezik.

13. Az onkormanyzat tudomásul veszi, hogy a szabadidős kĺizbiztonsági tevékenységet a
BRFK indokolt esetben korlátozhatja vagy ideiglenesen felfüggesztheti, ami ilyen esetben
nem minősll| szerzódésszegésnek. Azonban a Felek kötelesek tájékońatni egymást azokbarl
az esetekben, amikoľ azt a másik féI szewezeti mfüödése' vagy feladatellátása szfüségessé
teszi.

14. AFelek megállapodnak abban, hogy a szeruóđésből eľedő esetleges jogvitáikat elsősoľban
békés úton, előzetesen egyeztetéssel oldj ak meg.

15; Jelen szerzodést bĺĺľmelyik fél indokolás nélkül a másik fé|hez cimzetíelőzetes írásbeli
nyiLatkozat a|apjáĺ 30 napos hatáľidővel felmondhatja. A Felek aszerződés báľmely okból
ttiľténő megsziĺnése esetén kötelesek egymással elszámolni, a megállapodás megszűnését
követő 30 napon belül.

16. Jelen megállapodás módosítása kizańIag íľásban, a Felek közös megegyezésével
töľténhet.

|7. A Szerződés végľehajtásĺĺnak ellenőrzésérő|, valamint a rendszeres kapcsolattaľtásľól -
ezen belül a szabadidős közbiĺonsági tevékenység ellátásának pontos napi időbeosztásáról _
az onkoľmńnyzat, mint projektgazda részétol AlÍöldi Gyiiľry, a Rév8 Zrt. igazgatősági
taga, az MNP III. projekt pľojektmenedzsere (eléľhetőség: 06.l.459.2558' fax: 06.1.459.
2136,. emaĺI: atfoldĺ.ryoľry@ľev8.hu), a BRFK részérő| a BRFK VIII. keľületi
Rendőľkapitanyság Yezetője (eléľhetőség: 06.|.477-3710 fax: 06-|-477.3724 e.mail:
08ľk@budapest.police.hu) gondoskođik.

18. A Felek kijelentik, hogy a szeľződésben nem szabźtlyozott kérdésekben a Polgĺĺľi
Tĺirvénykön5.vről szőIő 1959. évi IV. ttirvény renđelkezései az inĺnyadók.

19 Jelen Szerződést a felek elolvasás és éľtelmezés után, mint akaľatukkal megegyezőt
helyben hagyóan négy példanyb an írjźil< aIá.

Budapest,2013 Budapest,2013

dr. Kocsis ľdáté
polgármester

Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefvárosi onkoľm ánv zat

dľ. Tóth Tamás ľ. dandártáboľnok
ľendőľségi tanácsos

Budapest Rendőrfőkapitánya
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nevében és megbízásából

dr. Mészaľ Eľika
aljegyzi|
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