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Feladat.ellátási szerződés

amely létrejött egyrészrő| a
B udapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefvárosĺ On koľmá ny zat
székhely: l082 Budapest Baross u.63-67.
képviseli: Dľ. Kocsis Máté polgármester
adőszám: | 57 3 57 | 5 -2 - 42
totzsszźtm: 735715
bankszámlaszám:
statisztikai szźm: 1 57 3 57 | 5-84| 1 -32| -01
mint Józsefuárosi Onkoľmźnyzat(a továbbiakban: Józsefuáľosi OnkormźnyzatlJÖK),

másľészről a
Józsefváľos Kiiziisségi Hláľ;akNonpľofit Korlátolt F.elelősségű Táľsaság
székhely: 1084 Budapest, Máýás tér l5.
képviseli: BecskeĹKovács Barbara ugyvezető igazgató
cégtregyzékszám:
adőszźtm:
szźtm|aszttm:
mint a KMOP-5.1.1ĺB.I2-k-2012-0001 azonosító számű projekt Projektmegvalósító Szervezete (a
továbbiakban: Projektmegvalósító Szewezet)

- a továbbiakban együttesen Szerzódő Felek - között a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed
Program III.'' (azono sitő szÁm.. KMOP-5. 1 . | /B-|2-k-2012-000 1 ) a Keszýíigyár K<izösségi Hźlz (1084
Budapest, Máýás tér 15.) szeľvezésében zaj\ő programok feladatainak e|látásźra feladaĺelláĺísi
szerződést köt, a keltezés szerinti napon' az a|źtbbi feltételekkel.

Előzmény

Szerződó Felek jelen szerződés előzményeként rö'gzítik, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a
továbbiakban: l'tFÜ) az ,,IJj Széchenyi Terv,, Kozép-magyarországi Operatív Program megvalósíhísa
érdekében kiemelt páůyźz;ati felhívást tett közzé ,,Szociális célú válos-ľehabilitĺációs témájú kiemelt
projektjavaslatok'' (Kódszĺám: KMOP-5.1.I/B-12)témźtban20|2. augusztus l0-én.

A páiyázat 1. diintésc: A JoK Képviselő-testiilete 20|2. augusztus 29-én; a 285/20|2. NIII.}9)
számúhatźlrozatbandöntöttaze|indítźsźtő|.

A'párlyánat 2. diintése: A Képviselő-testiilet 2012. szeptembet 27-éntźrgya|ta és a320/f0I2. (IX.27.)
szźtmű hatźtrozattban elfogadta a Magdolna Negyed Program III. (a továbbiakban MNP III.)
benyujtásához szükséges adatlapot, valamint a Konzorciumi Eryüttmĺĺködési Megállapodást a pľojekt
megvalósításábanrésztvevőTársashźza|,ka|.

tĺ páiyáuat 3. dłintése: A Képviselő-testiilet 20|2. okőber 4.én tfugya|ta és a 329lf012. (X.04.)
számű határozatźtban elfogadta: a Magdolna Negyed Progľam III. / Akcióteľületi Tervét (ATT); a
páiyźuat benyujtásához sziikséges tulajdonosi és egyéb nyilatkozatokat; a Helyi Támogatói Csoporľtal
kötendő együttműködési megállapodást; a projektmenedzseri szerződést; a pá|yázathoz kapcsolódó
megvalósíthatósági tanu|mánýeľveket és koncepciókat; és az Integrźńt Váľosfejlesztési Stľatégia
felülvizsgálatát.

A' páilyálzat 4. dtintése: A Képviselő-testĺilet 2012. oktőber 30-án tárgya|ta a beadott pźiyázat
hiánypótlási felhívása szerint szükséges módosításokat és a 368/20|2. (X.30.) szźtmű határozatában
elfogadta a program módosított Adatlapját.

A Képviselő-testület 20|2. december 19-én a 46|/20|2. (XI.19.) számű hatfuozatźlban a projekt
megvalósításához sziikséges önerő összegének kiegészítésérő| hozott döntést.
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A pá|yázat 5. dtintése: A Képviselő-testĺilet 20L3. januźlr 14-éntźrgya|ta a Koľmány |649ĺ2012.
(XII.19.) számű Koľmányhatátozatát, melyben a Budapest-Józsefuáros Magdolna-negyed Program III.
pľojekt 38|9572953.- Ft támogaĺásban részesült. A Képvise|ő.testiilet a 2/2013. (I.l4.) számtl
határozatában elfogadta a Kormányhatározat a|apján kidolgozott (azonosító szám: KMoP-1.1.|lB-12-
k-20 1 2-000 1 ) Támogatási Szeľződést és annak nrellékleteit'

A Szerződő Felek riigzítik,hogy a Pľojektmegvalósító Szen,ezet ľészt vett az MNP III. páůyáľzat
kÍdolgozásában, a Kesztyilgyálr Ktiziisségi Háu szeľvezésében megva|ósu|ó pľogľamok szakmai
és pénzĺigyi tervezete a pźůyá.zat részétképezte, amelynek megvalósításáľól a Budapest Főváľos
\ĄII. keľület Józsefváľosi onkormányzata 2013. január 30.án Támogatási szeľződést kötiitt a
Nemzeti Fejlesztési Ügyniikséget képvĺselő Pľo Regio Közép-Magyarorszátgi Regionális
Fejlesztésĺ és Szolgá|tató NonpľoÍit Közhasznrĺ Koľlátolt Felelősségíĺ Táľsasággal (a
továbbiakban: Pro Regio Nkft.).

I. Kiĺzľeműkiidés.az MNP III. keľetében megvalósítandó pľojektek kőzbeszerzési éľtékha tálrt e|

nem érő beszerzési, valamint kijzbeszerzési feladatainak ellátásában

A JoK a jelen szerződés a|áírásá,.a| megbizza a Projektmegvalósító Szervezetet a ,,Budapest-'
Józsefuáros' Magdolna Negyed Program III.'' elnevezésu pźiyźaat megvalósitásához kapcso|ódó, a
,,T2/1 KesztyÍigyár Közösségi Haz progľamjai',, a;'G1 Képzési programok'' és a ,,G2 Foglalkoztatĺási
programok'' nevĹĺ, aKeszýíigyár Közösségi Ház źůta| megvalósított projektekhezÍartozó szo|gźitatás
vagy eszközbeszerzések beszeľzési és közbeszerzési e|járásai előkészületeinek koordinálásával.

T2 A Keszýjgyár Közösségi
Házprogramjai

A KesĄnĺgyár Közösségi Ház saját teljesítésíĺ szabadidős
oktatási programjaihoz sztikséges eszközbeszerzés, valamint
külsős szo|sáltatók (köz) beszerzése

es
a

Gl Képzési programok Keszýigyźlľ Közösségi
szo|gáůtatásainak besz erzése,
részére,

Ház. .kĺilsős megvalósítók
képzések tatós munkanélküliek

G2 Foglalko ztatási pľogramok Kesztyugyźr külsős szolgźitatők beszerzése, Allásböľze
eszközbeszerzés, a|acsony végzettségűek
(oktatás és foglalkoztatáspolitikai
mentorálás. külső mesvalósítókkal

fo g|a|koztatźts i straté gi ái
stratégia), diákmunka

1.1. Beszeľzésĺ eljáľás
A ProjektmegvalósÍto Szervezet jelen szerzódés szeľint a Kesztyúgyźr Közösségi Hźz
szervezésében megvalósuló programokhoz kapcso|ódó kö'zbeszerzési érték.hatźtrt el nem
beszerzési eljárások kooľdinációj źú végzi.
Az e|járás menete:
A Projektmegvalósító Szewezet a mindenkor hatályos Józsefuárosi onkormányzatKözbeszerzési
és Bęszeľzési Eljrárási Szabźůyzatźú köteles iľányelvként követni.
A beszerzési eljárások ütemezését és ahozzätartoző költségvetési keretösszegeket a szerződés 1.

számű me l lékl ete tarta|mazza.

|.2. Kłjzbeszeľzési eljáľás
A Projektmegvalósító Szervezet je|en szerződés szerint a programhoz kapcsolódó közbeszerzési
elj áľás koordinációj źú v égzi.
Eljárás menetę:
A Projektmegvalósító Szervezeta mindenkor hatályos Józsefuárosi onkormányzatKözbeszerzési
és Beszerzési Eljáľási Szabźiyzatáfi kötęĺes iľányelvként követni.
A közbeszerzési eljáľás ütemezését és ahozzátartozó költségvetési keretösszegeket a szerződés
2. szźmú mel|éklete tarta|mazza.
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II. Saját megvalósítású pľogľamok

2.1. JoK a jelen szerzódés a|áírźsźlva| megbizza a Projektmegvalósító Szeryezetet a ,,Budapest-
Józsefuáros, Magdolna Negyed Program [II;'' című pá|ryźaat megvalósításához kapcso|ődő a,,Tfl|
KeszLyugyźtr Közösségi Ház programjai''; a ,,Gl Képzési programok'' és.a ,,G2 Foglalkoztatási
programok'' nevű a Keszsigyár Közösségi Ház źútal' megvalósított projektek végrehajtására, jelen
szerződés 3. szźtmű mellékletében foglaltak szerint.

2:2. A.Projektmegvalósító Szervezet a 2.I. szerinti feladatok e||áttását vá||a|ja és kötelezi magźlt ana,
hogy a szerződés 3. számű melléklete szeľinti feladatok e||źtźsźtt a JoK áita| e|óírt hatáľidőket
szigorúan betartva, folyamatos rende|kezésre állásának biztosításáva|, a 'legmagasabb színvonalon
végzi e|.

A Pľojektmegvalósító Szervezet .z következő progľamelemek végľehajtásában váIlalt
feladatokat:

T2 A Kesz$igyźtr Közösségi
trIázprogramjai

A Keszt5nĺgyáľ Közĺjsségi Hźn saját teljesítésű szabadidős és
oktatási programj ainak végrehajtiása,

Gl Képzési programok Keszlyugyźr Közösségi Hźu sajźt teljesítése, képzések tartós
munkanélküliek részére, Web-re nagyi!, 10 osztályos
fe|zárkőnatő progľam

G2 Foglalko ztatási pľogramok Keszt5riĺgyár saját teljesítése, álláskereső klub, álláskeľesési
tľéning, ''Üdv a klubban'', Áuásbörze, Női csoport, ''Pályám felé'',
alacsony végzettségĺĺek foglalkoztatási stratégiái (oktatás és
foelalkoztatáspolitikai stratésia).

2:3. A Pľojektmegvalósító Szeľvezet vźů|a|ja,hogy az MNP III. megvalósítási időszakában során, az
MNP III. pľogľamban esetlegesen dolgozni szándékozó, munkát, állást kereső, önként jelentkező
|akókat a többi pĄektmegvalósító szer:vezet, a JÖK intézményei, a Polgáľmesteri Hivatal jelzése
és a saját tevékenysége alapján regisztrá'|1a, A regisztráciős ađatbźnis tarta|mazza legalább a
jelentkező nevét, eléľhetőségét (te|efon, email, lakcím), azt, hogy milyen jellegíĺ munkát
vállalnának, milyen szakmai tzpaszta|attal rendelkeznek és egyéb, a je|entkező áital fontosnak
tartott információkat. Amennyiben az MNP III' megvalósítiĺsa során valamilyen munkalehetőség
nyílik meg a lakók számára, az érintett jelentkezőket a Pľojektmegvalósító Szervezet aľról éľtesíti.
A jelentkezés természetesen nem jelent automatikusan munkalehetőséget csak a lehetőség jelzését
a jelentkezőkszámára.

2.4. Az MNP III. végrehajtásźú a fentiekben körülírt Trámogatási szerzódés és annak mellékletei
szabźúy ozzátk (azonosító szám: KMoP - 5 .| . | /B- If-k-2 0 l 2-000 1 ).
A Projektmegvalósító Szervezet által megvalósítandó projekteket a Témogatálsi szerződés és a
JÖK Képviselő-testÍiletének d<jntései, kiilönösen a8l2OI3. (I.23.) szźlműhatározat 1. pontjában és
a ....,/2013. (II.f1.) számű hatfuozatźnak ........ pontjában elfogadott, a ,,Magdolna Negyed
Program III. pĄekt megvalósíĹásában résztvevő szervezetek együttmiĺködési ľendszeľe'' szeľint
köteles végľehajtani. A felsorclt projektek részletes leírásait a Tátmogatźtsi szerződés mellékletét
képező,,Telj es Akc i óterület i Terv 3 /b köteť' terta|mazza'

Kütső szolgáltatók által megvalósított pľojektek

A Pľojektmegvalósító Szeľvezet feladata' hogy a külső szolgáltatók által megvalósított projektek
számátra elhe|yezést biĺosít a KesĄnĺgyár Köz<isségi Házban, a szo\gźitató igénybe vevőinek
toborzłsát arende|kezésre álló eszközeivel segíti a projektek megvalósítását.

A külső szolgáltatók á|tal megvalósított pľojektek esetében ellenőrzi a szerződésszerű teljesítést.
Amennyiben a teljesítés nem szerzódésszeriĺen töľténik, an. ha|adé|<talanul jelzi a JÖK
kapcsolattartásľa kijelölt személyének.

m.

3.1.

3.2.
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Iv. Teljesítésigazolása

4.1 Saját teljesítés és a kiilső szolgáltatók teljesítései
A Projektmegvalósító Szervezet mind a saját teljesítésében vállalt feladatokról,. mind a külső

. szo|gźńtatők által végrehajtott pľojektekľől előre meghatźrozott formátumú teljesítésigazolást źů|it

ki. A teljesítési igazolás a szám|a e|vźůaszthatatlan része.

4.2, A Projektmegvalósító Szeĺvezet minden hónapban a teljesítésigazo|ás és a szám|a mellett köteles
a szakmai teljesítést részletes írásos beszámoló formájában bemutatni. A saját és külső
szo|gá|tatők általi teljesítés bemutatása projektenként töľténik éstartalmazza a megvalósítás során
felhasznált humán erőforrás és a megvalósításhoz beszerzett eszkö,zök felhasználásának
bemutatását, valamint mellékletkénta,rendenények meghívóit, plakátjait, ä programokról készült
_ előre meghatározott formátumú _ jelenléti ívek másolati példányait, és az e|készitett kötelező
fotó, valamint a kiegészítő audio és/vagy videódokumentációt is (a fotó-, audió-,
videódokumentáció elektronikus formátumban).

4.3. A teljesítésigazolás, számla és szakmai beszámoló benyújtásának rendjét a,,Magdolna Negyed
Program III. projekt megvalósításában résztvevő szervezetek együttműködési rendszeľe''
szabá|yozza

v. Díjazás' fizetési feltételek

5.l. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Projektmegvalósító Szervezet a jelen szeruodés
keretében megllatźrozott feladatok maradéktalan teljesítéséért az MNP III. megvalósítási
időszakának végéig, azaz2015. május 30-ig összesen bruttó 76 788 |32 Ft, azazhetvenhatmillió
hétszźunyo|cvannyolcezersztnharminckeff őf orintdijazźtsilletimeg.

5.f. A részletes havi pénzügyi ĺitemezést je|en szeruődés 4. számű melléklete taĺta|mazza. Az e|ső
szźtm|a kiállításának dátuma 20|3. áryri|is f ', az utolsó szźtm|a kiállítrási és teljesítési napja 20|5.
május 30-a.

5.3. A JÖK bizositja, hogy a PĄektmegvalósító Szervezet részére a feladat ellátasi dijat a
teljesítésigazolást követően, a teljesítésigazolás és számla alapjátn, azokkitů|itását kĺivető 8 napos
hataridővel, banki utalással fizeti meg.

5.4. Amennyiben jelen szerzĺĺdés a teljesítési határidő előĺ szĹĺnik meg, úgy a Projektmegvalósító
Szervezet a feladat-ellátási díj megvalósított tevékenységéve| arźnyos részére jogosu|t.

vI. A Felek jogaĺ és kiitelezettségei

6.l. A Projektmegvalósító Szervezet feladatait kdteles határidőben végrehajtani. A teljesítés soľán
esetlegesen jelentkező, az ijtemezésben nem szeľeplő feladatokra vonatkozó teljesítési hatźtridőt a
JoK igényei a|apjźn a Szerződő Felek a feladat fe|merülésekor közösen á||apítjźlk meg.

6.2. Szerzódő Felek rögzítik, hogy aProjektmegvalósítő Szervezetet nem illeti meg díjazts azoknak a
saját megvalósítrású projektek foglalkozásainak esetében, amikor a zÁrt fog|a|kozások alkalmával

' . . rninimum 6 f,ó, a nyitott foglalkczásokcn minimum |f fó, és a renden.ĺényeken minimum 30 fó
nem vesz részt.
A zźrt, nyitott foglalkozásnak és rendezvénynek minősiilő pĄekteket az 5. szźmű melléklet
hatźrozza meg. Ennek megźi|apitźlsára a PĄektmegvalósító Szervezet a zárt, valamint a nyitott
foglalkozások alkalmával köteles - előľe meghatźtrozott formátumú - jelenléti ívet vezetni,
valamint a rendezvényekről és megvalósított pľogramokról fotó (audió, videó) dokumentációt
készíteni.

6.3. Szerződő Feleket a jelen szerződés hatáiya alatt, különösen a tźĄékońatás terén, fokozott
együthniĺködési kötelezettség terheli. A Pľojektmegvalósító Szęwezet e kötelezettsége keretében
köteles a JoK-el, a Rév8 Zrt-ve|, mint a projektmenedzser szervezette|, illetve a JoK nevében
e|járó személyekkel fo|yamatosan, a je|en szęrzodésben meghaLározott feltételek szerint
együttműködni. A JoK partnereivel töľténő együttműködés magában foglalja különösen a
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folyamatos információcserét, a szükségszeru tájékoztatást, egĺeztetéseket, konzultációkat, a JÖK
ezirźnyű kérése hiányában is.

6'.4. Szerzódő Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoĺatni minden olyan kĺirĺ'ilményről, mely
a szerződés teljesítését érinti, külön<jsen azokrő|, melyek a szerződés haŁáridőben töľténő
te lj es íté s ét akadźiy ozhatj źk v agy ve szé lyeztetheti k.

6.5. A Projektmegvalósító Szervezet köteles továbbá biztosítani, hogy a szakmai munkát végzó
szakértók szźtmttra a hźttértámogatást nyújtó szemé|yzet a teljesítés intenzitásának megfelelő
mértékben folyamatosan rendelkezésre álljon, a szerződés te|jes időtaľtama a|att.

6.6. A JoK koteles Projektmegvalósító Szervezet szerződésszerii teljesítését elfogadni, továbbá a
Pĺ'ojektmegva|ósító Szen,ezet k<jlcsönösen megállapított díiźLt a jelen szerzodés V. pontjában
fogla|tak szerint részére megfi zetni.

6.7. A ProjekÍmegvalósító Szervezet a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait az MNP III.
Támogatási szerződése, annak mellékletei' a JoK Képviselő-testtiletének MNP III. programmal
kapcsolatos döntései és a jelen szerződés soľán keletkezett dokumentumok tartalma szerint köteles
végrehajtani a JoK érdekében, annak utasításai szerint, a hatályos jogszabályokkal és szakmai-
etikai előírásokkal összhangban

6.8. A Pľojektmegvalósító Szervezet kijelenti és biĺosítja, hogy a szerzódés tźrgyát képező munka
tevékenységi körébe tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges tapaszta|atta|,
szakértelemmel, továbbá miĺszaki-technikai háttéľrel rendelkezik, illetve a teljesítés során
folyamatosan rende lkezni fog.

6.9. A JoK jogszabá,|yba vagy szakmai követelménybe ĺitköző utasítĺĺsaira a Projektmegvalósító
Szervezet köteles a JÖK figyelmét felhívni. Amennyiben a JÖK ennek ellenére utasítását
fenntartja, i,gy a Projektmegvalósító Szeĺlezet azt kizárőlag a ĺÖr kockápatźra és kárviselési
felelősségére hajtja végľe, illetőleg - annak természetétől fiiggően - a végrehajtást megtagadhatja a
szerződésszegés j ogkövetkezményeinek alkalmazása nélkiil.

6.10. A JÖr koteles mindazon téný, infoľmációt vagy dokumentumot megfelelő időben a
Projektmegvalósító Szervezet rendelkezéséľe bocsátani, melyek a jelen szerződés megfelelő
teljesítéséhez szükségesek. A JoK vát||a|ja, hogy a jelen szerződés szerinti hatáľidőre a szükséges
nyi|atkozatait megadja és döntéseivel a teljesítés főbb irányaitmeghatánozza.

vII. Felelősség'szeľződésszegés

7.1. A Projektmegvalósí'to Szervezet bizosítja, hogy a jelen szerződés szeľinti feladatokat határidőben
e|végzi, továbbá ajelen szerződés teljes időtaItama a|att a szerzódés szerinti feladatok elvégzése
és a JoK támogatása céljából folyamatosan a rendelkezésére áll, s biztosítja a szerzódés minőségi
teljesítéséhez szükséges szakéľtelmet, szakemberforrást és technikai hátteret.

7.2. Amennyiben a JoK a je|en szerződés szerinti jóváhagyással, információ, okirat rendelkezésére
bocsátásával vary egyébként nyL|atkozatának megtételével indokolatlanul késedelembe esik, úgy a
késedelem időtaltamával a Projektmegvalósító Szervezet tekintetében megállapított teljesítési
határidő meghosszabbodik'

7.3. Amennyiben a Szerzođő Felek bármelyike tőle független, számára fel nem róható rendkívüli és
elharíthatatlan körülmények (példáu| természeti katasztrőfa, háború, blokád, érdekszférán kívüli
sztrajk) miatt a je|en szerződésből eľedő kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy ezen
körülmények fennál|ásának és következményei elhárításának ideje alatt mentesüI a
szerződésszegés j ogkövetkezményei alól.

vltr. A szeľződés időtaľtama, módosítása és megszĺÍnése

8.1 Felek a jelen szeľződést hatźrozott időtartamra kötik. A jelenszerződés 2013. március l-jén lép
hatá|yba és 2015. május 30-ig tart. A Projektmegvalósító Szervezet az MNP III. program hivatalos
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|ezárźsźlig köteles mindenben segíteni a JoK, valamint a projekt megvalósítlásban részt vevő
proj ektm en e dzser szerv ezetet.

8'2. Jelen szerződés kizárő|ag íľásban módosítható.

8.3. A másik fél srilyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a Szerződo Felek jogosultak a jelen
szerződést a jogsértő vagy mulasztó fé|hez intézeÍt egyoldalú íľásbeli felmondással, azonna|i
hatállyal megszüntetni.

8.4. Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben a Pľojektmegvalósító Szervezet a Jor által
. tuzött póthatĺáridőben sem teljesíti megfe|elően a szerzodést, a JOK érdekmrilás esetén szintén
,jogosult a jelen szerződéstől elállni, illetve azt azonna|ihatáů|ya| felmondani.
e. ĺor reszérő| azonna|i hatálý felmondásra ad lehetőséget, ha a Projektmegvalósító Szervezet
ellen csőd', felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul.

D(. Együttmíĺködés,kapcsolattaľtás

9.|..Szerzódő Felek a jelen szerzódés teljesítése érdekében kötelesek egymással egyiittmiĺködni Az
egyĺittműködés keretében Felek kötelesek egymást haladéktalanul éľtesíteni minden olyan
tényról' körülményról vagy eseményľől, amely a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek
megfelelő teljesítésére vonatkozik, illetve a teljesítést báľmilyen módon kor|átozhritja"
megnehezítheti, késlelteth eti, v agy megakadály ozhatja.

9.2. Szetzodő Felek szabźúyszeru íľásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton elkiildött
írásbeli tizeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus úton küldött üzenet
esetében a küldő felet teľheli annak abizonyítása, hogy a másik fél részéľe azuzenetet megktildte.

9.3. A Szerzodő Felek az együttműködés keretében teljesítendő íľásbeli éľtesítéseket és
nyi|atkozatokat a másik fél kijeliilt kapcsolattartóihoz kötelesek megtenni és a másik fél
kapcsolattartóitó| jogosu|tak az ilyen értesítéseket és tájékozlatások hitelesként és érvényesként
elfogadni. A Szerződő Felek rögzítik a JoK a Pľojektmegvalósító Szerłezet számźra folyamatos
konzultációs lehetőséget biztosít.

JoK részéľől kapcso|attartó
név:
cím:
telefon:
fax:
e-mail:

Projektmegvalósító Szerv ezet részérő| kapcsolattaľtó
név:
cím:
telefon:
fax:
e-mail:

x. Egyéb kikötések

10.1. Szeruődő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés nyilvános, tarta|ma közérdekĺĺ
adatnak minősül, igykiadása harmadik személy részére nem tagadható meg.

I0.2. Szerzódő Felek kijelentik, hogy a jelen szerzódés megkötéséľe képviselőik megfelelő
fe|hata|mazźtssal rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés a|ákźsa nem eredményezi
más egyéb szerződés vagy jognyi|atkozat megséľtését.

10.3. Je|en szerzódésből eredő vitás kéľdéseket a felek elsősorban tárg7ĺa|ás útján ľendezik, s
amennyiben eZ nem vezet eredményre a jogviták tekintetében _ a pertfugy éľtékétől fiiggően _
bírósági elj arást kezdeményeznek.
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10.4. A jelen szerződésben nem szabźiyozott kérdésekben a Polgári Töľvénykönyv, valamint a
vonatkozó egyéb magyar jogszabá|yok ľendelkezései irányadóak.

A jelen szerzódés 6, egymással szó szerint rnegegyező eredeti példányban készüIt, melyből a|áírźs
utáll4 példány a JÖK, 2 pé|dány a Projektmegvalósító Szervezetet illeti. :

A szerződés 7 szttmozoÍt oldalból źLl.| és 5 db mellékletet tarta|maz, melyek a szerződés
elválaszthatatlan részei.

Jelen szerző dést szerzodő Felek, mint akaratukkal mindenben egyezót' köztis átolvasás és értelmezés
utátnírtź,Jľ^ a|á.

MellékIetek:
1. sz. mellék|et: A beszeľzési eljáľások ütemezése és abozzätartoző költségvetési keretösszegek
2. sz. melléklet: Akozbeszerzési eljárás ütemezése és ahozzátartoző költségvetési keretösszegek
3. sz. mellék|et: Saját megvalósítású feladatok
4. sz.melléklet: Pénztigyi ütemezés
5. sz. mel|ék|et: Zźrt és nyitott foglalkozasnak és ľendezvénynek minőstilő projektek

Budapest, 2013. ... ....

Budapest Főváros VIII. kerÍilet Józsęfuárosi Józsefuárosi Közösségi Hrázak Nonprofit Kft.
onkormányzat képviseletében
képviseletében Becskei-Kovács Barbaľa

Dľ. Kocsis Máté ugyvezető igazgatő
polgáľmester

Jogi szempontból ellenje gyzem:.
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészáľ Erika
aljegyzo

Fedezet:

Dátum: Budapest,2013.

Pénzii gyi leg e l lenj e gyzem :

Páľis Gyuláné
p énziigy i iigy o sztźiyv ezető
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Budapest-Józsefuáľos, Magdolna Negyed Pľogľam III.
KMOP-5. I . | /B-12-k-20 I 2-000 I

Kommunikácĺós (cse|ekvési) Teľv

t E|őzmények

Budapest ľováros VIII. kerület JózsetÝárosi Önkormányzata és a Nemzeti Fej|esztési Ügynökség,
mint támogató képviseletében eljráró Pľo Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Közhasznli Kft. között f0|3. január 30-án Támogatási Szerződés jött létre a

,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III'' című projekt megvalósítĺására és az Eutőpai
Regionális Fejlesztési Alapból éshazai központi költségvetési e|őirányzatból történő ťnanszirozźsźra,
A projekt a Józsefuáros Magdolna negyed III a - Teleki tér - Fiumei űt _ orczy tér - Baross utca _
Koszorli utca _ Mátyás tér - Nagyfuvaros utca _ Népszínház utca źitall hatźúolt akcióterületének
integrált szociális város-rehabilitációs beavatkozásaa20|3-f0l5 közötti időszakban. A progľam során
a Jőzsefvárosi Onkoľmányzat 3 8I9 572 953 foľint támogatásban részesül, melynek fe|haszná|ását a
Támogatĺísi Szerződés r ögzíti.

1.1 A pľogľam üzenet

1.l.1 A pľogľam üzenete [összefoglaló]

A Magdolna negyedben élők hosszú távú életkĺirĹilményeinek, perspektíváinak javitása, a negyed
fe|zárkózásźthoz szĺikséges feltételek megteremtése és mindezek által a városrész hosszú távú
(ön)fenntart(haQó fejlődésének megteremtése, pozitív imázs megteremtése. A szektorokon átívelő,
varosnegyed léptékĺĺ, a közösség bevonásán alapuló, integľált szociális típusú városrehabilitációs (ún.

Fenntartható Város) modell meggyökere zése a hazai vráľosfejlesztési gyakorlatban.

t.l.z A progľam ĺizenete [ľészletes|

A Magdolna negyed fejlesztéseinek stratégiai irányait Budapest Józsefuárosi onkormányzat a2005.
ben megalkotott Kerületfejlesztési Stratégiában és a 2008-ban, illetve 20l2-ben elfogadott Integľált
Városfejlesztési Stľatégiában (IVS) fektette le. Ezekben a stratégiákban kerültek kijelölésľe a
Magdolna negyed szociális célú integrá|t megújításźnak a legfontosabb célkitűzései, aberuházźtsok és

a nem beľuházásijellegiĺ tevékenységek műszaki és pénzügyi forgatókönyve is.

A 2005 őta zaj|ó taľtó munka folyatásához, aMagdolna Negyed Pľogram III. üteméhez a Budapest
Józsefuárosi onkormányzat e|nyerte, a Közép.Magyarorszägi operatív Pľogram keretében kiíľt
,,Szociális célú város-rehabilitaciós témáĄtl kiemelt pľojektjavaslatok című pźúyź.r.aton a tźtmogatást,

KMoP-5.l.l/B-12 kódszámmal. A Magdolna negyed Józsefuáľos szívében, a Középső.Józsefuáľos
összefüggő belváľosi jellegű lakó<ivezetébenhelyezkedik el, területe: 0,44|<IÍQ.

Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat akeru|etfejlesztési stratégiában a kerületi fejlődés legfontosabb
irĺányanak a helyi gazdasáę és társadalom erősö'dését, a jelentkezó társadalmi problémák oldását
hatáĺozta meg. A kerületi stľatégiában kiemelt helyen szerepel a Magdo|na negyed megrijítása, a
váľosrész regeneľációja. Budapest Józsefuárosi onkormányzat 2005. október _ f011. május kĺiz<jtt

sikeresen valósította meg a Magdolna Negyed Program I. és II. titemét, előbbit a Budapest Főváros
onkormányzata,utőbbit az Európai Unió által nyujtott tźlmogatásfe|hasznźiásátva|.



A Magdolna Negyed Pľogľam III. üteme Szervesen kapcso|ódik a20||-ig megvalósult beruházási és

nem beruhiázási jellegű beavatkozásokhoz, épit az eddig elért eredményekľe. A projektgazda _
Buđapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkoľmányzat aIIÍ. ütemben egyrészt. folyatni kivánja a
progľamok legsikeresebb elemeit, másrészt a felmerült igények, valamint az eddigi tapasztalatok
felhasználásź.ľa| a program új elemekkel egészül ki.

A Magdolna negyed számttra megfoga|mazott hosszú távú cél továbbľa is az, hogy a váľosrész újra
Józsefuáros élhető részévé váljon, amely képes befogadni és hosszútávon megfartani, otthont teremteni
a különbĺjző kulturájú és társadalmi hátténel rendelkező közösségek, generációk szźnlźra a belváros
közelében. A helyi éľtékek kihangsúlyozźsźpa| a városrész a keľĺilet önálló, egyedi arculatú, de a
köľnyező területekhez szervesen kapcsolódó, társadalmi, gazdasźęi és köľnyezeti szempontból
fenntaľtható városrésszé válj on.

A háĺányos helyzetiĺ taľsadalmi csoportok fe|zárkőnatźsa, a gazdasági aktivitás fokozĺsa, a helyi
gazdaság erősítése, a lakókörnyezet minőséEi áLta|akitźBa, a különböző kultúnájú Lársadalmi csoportok
közötti integráció eľősítése' a terület szegregáltságának oldása, mint legfőbb céloknak a teljesülése,
kizárő|ag egy hosszú távíl fo|yamat keľetében érhető el. A 2005-ben megkezdett szociális típusú
váľos-rehabilitĺáció III. ütemének megvalósítĺása lehetővé teszi az e|ső két ütemben eléľt eľedmények
fenntarthatóságát.

A 15 évre tervezett program első felében eléľt eredmények közül a legfontosabbak között em|íthető,
hogy

o széles körben elfogadottá vált a városrész elnevezése, ami javította a negyed imázsźtt;

. létrejött, és egyre népszerĺĺbb a negyed közösségi kĺlzpontja, aKesztyugyár;

o a MźtVás térből kiindulva jelentősen javult a közterületek minősége, kedvezően átalakult a
közterĹilet-h aszná|at m ódj a;

. megújult 16 db önkormányzati tulajdonban lévő bérház,450 lakás vonatkozásában jelentősen
emelkedett a lakhatĺás minősége (pl.: a nem komfortos vagy összkomfotos lakások aránya 56Yo-
rő| I2%o-ra csĺikkent), ľészleges felújításon esett át 7 db vegyes tulajdonban |évő társashźz;

o kialakulóban van a váľosrészhez kötődő, t'nálló civil ,,mozgalom'', helyi érdekvédelęm
(alapífuányok, blogok' civi| szervezetek és magánszemélyek közötti együttműködések, stb.);

o csökkent az e|kö|tözési hajlandóság (50%-rő| 52%o-ra nőtt azon családok arźnya, amelyek körében
egyźůtalźn nem merült fel elköltözési szándék);

o a lakosság helyben tartása mellett nőtt a városnegyed vonzeĘe (2db.ľól 327db-ra nőtt a
magánerőből épült új építésíĺ lakások száma).

Az akcióterület szociális pľoblémákkal terhelt. Közösségi szo|gźůtatások széles köľe koncentrálódik a
területen és közvetlen köľnyékén. A Magdolna negyed a helyi közösségi é|et szervezése éľdekében
sokat lépett e|őre az elmúlt ütemek során. Ittta|á|hatő a KesĄríígyár KözösségiHán, aĺpĺpĺ<-rĺaz és
LÉLEK-HáZII., az,,oszirőzsa,, Gondozó Szolgálat keretében működő Mátyás Klub, a Kapocs Ifiúsági
onsegítő Szolgálat.

A megújuló köZterületek mentén, a majdani gyalogos dominanciáj{l tltszakaszokat követve az e|miilt
években megfigyelhető a lassri fejlődés' a kiskereskedelmi üzletek bővülése, a funkcionális átalakulás.
A Magdolna negyed III. ütemével, és a kapcsolódó ĺlnkormányzati erőfeszítésekkel kapcsolatos
elvárás az, hogy a negyed további részeinek gazdasági aktivitása is fellendüljön, a további romlás



megálljon. Az MNP III. során tervezett beavatkozások indokoltságát az adją hogy a megkezdett
társadalmi, gazdasági és környezeti szempontu megújítás során eléľt eredmények kizárő|ag a
következő ütemek megvalósításával talthatók fenn és általuk valósÍtható meg a váľosrész gyö'keres
átalakuIása.

Az akcióterü|eti fejlesztés célcsopoľtját egyrészt a városrészben élő hátľányos he|yzetu trĺrsadalmi
csopoľtok képezik, másrészta város más részein élők, akik azűj és megűjuló helyi szolgáltatasokat
(kiskereskedelmi, oktatási, képzési, szociális, lakhatási, stb.) igénybe veszik. Az Akcióterület
megújítási programja szeľvesen kapcsolódik, épít az akcióterületen már |ezaj|ott és már megkezdett
város-ľehabilitaciós tevékenységekhez és illeszkedik a keriilt más városrészeiben zajló megújítasi
programokhoz.

|.2 A pľojekt célja

A helyi társadalom tagjainak egymás iránt érzett biza|mának erősítése, ezźńta| a belső kohézió
létľehozása. A városrész |eszakadźtsának megállítasa, a ta|pra állás feltételeinek megteremtése.

Émetobb lakókörnyezet kialakítása. A projekt részletesebb kommunikációs összefoglalój źú. (| sz.

me l léklet) tarta|maz'z,a

1.3 A kommunikácĺó stľatégiája

|.4 A kommunikáció célja

A kommunikációs tevékenység célja, hogy a projekt megvalósítása a lehető legszélesebb társada|mi
csopoľtok bevonásával toténjen meg' a negyedben élők részeseivé váljanak a fo|yamatnak, eľősödjtin
a tĺáľsadalmi szolidariüás és az egyéni fele|ősség érzet a városrész sorsának alakításában. A
projektgazda önkormányzat és a megvalósíĺásban résztvevő szervezetek felelős vezetói, munkavállalói
érdekeltek abban, hogy az itt élőkkel egységes elvek szerinti, a nyilvánosságra vonatkozó
elváľásoknak megfelelő, a stabil tá$ékoztatäst biztosító, bizalom építő kommunikáció jöjjön létre, mely
támogassa a program teljesülését, és nýjtson lehetőséget az eredmények fenntaľLására. A program

kitiintetett jellege miatt a ffiváros, az orszttg és Európa civil és szakmai közvéleménye is igényli a
folyamatos tájékoztatźs| kommunikációt. A kommunikáció célja ezen elveknek, és a lehetőségeknek
megfelelő többcsatornás kommunikáció kiépülése, és folyamatos stabil miĺködése.

2 Kommunilĺĺíciós teru

2.| Felvezető

Az MNP III. pľojekt hatékony megvalósítása miatt a projektben ľésztvevő szervezeteknek sokrétű
kommunikációs tevékenységet kell ellátniuk. Jelen terv cé|ja egy a projekt egészét átfogő, integrált
komnrunikációs feladattelv nregalkotása, mely tarta|mazza az egységes kommunikáció célcsoportjait,
csatornáit, valamint a pľojekt megvalósításban dolgoző szervezetek feladatait és kötelezettségeit,
illetve meglatározza az egyittmrĺködőkkel szemben megfogalmazható elvárásokat.

A komplex projekt szélesköriĺ paľtnerség keretében va|ósul meg. A terv kĺiľültekintően kitér a partneri

együttműködésen be|ül zajló kommunikációs tevékenységekre, és számba veszi az egységes, kifelé
irányuló kommunikációs feladatokat is. A terv a pľojektben résztevő szervezetek esetében külön
tźrgya|ja az eltéró szinteken megjelenő, egyidejűleg folyó kommunikációs tevékenységeket.

Jelen kommunikációs terv tekintettel a speciális adottságokra a klasszikus külső.belső tagozódástól
eltérően hármas tagoződásban, egy ún. partnerközi kommunikációs szintte| kiegészĺ'ilve is tárgya|ja a
feladatokat.



2.2 Belső kommunikáció

Belső kommunikációnak nevezziik, a kommunikációs tevékenység első, legszíĺkebb köľét, amely a
projektgazda valamennyi megvalósításban éľdekelt szervezetét átfogja. Bęlső kommunikációként
definiá'ljuk a Budapest Józscfoárosi onkoľmányzat,-mint projektgazda és a lnegvalósításba bevont
projektszervezetek között kibontakozó' a megvalósítás szempontjából belső kommunikációnak
tekinthető tevékenységeket.

A kommunikációs terv csak az informźtcióáramlással kapcsolatos folyamatokat, eszközĺjket és
felelősöket taĺta|mazza. A szervezetek közötti a munkavégzésre irányuló munkafolyamatokat a
Képviselő-testtilet 8/f0|3 (I.23.) és a ... ......lf0|3. (II.27 .) sz. határozatźtval elfogadott ,,A Magdolna
Negyed Projekt III. megvalósításában résztvevó szervezetekegyüttműködési rendszere,, taťta|mazza.

2.2.l A belső kommuni|ĺĺĺció fe|etősei

Az a|źhbi tźtb|ázat tarta|mazza aZ egyes projektszervezetek kommunikációs felelőseinek nevét, és
nyilvánossá tehető kapcsolatait

Szervezet Kommunilľációért felelős
személv

e-mail cím telefonszám

PH-IT Fenyvesi Renáta fenyvesiľ@j ozsefu aros.hu 459-fs44
PMEN !

Rév8
Bátky-Kállay Rita kallay-rita@ľev8.hu 459-2218

PH - FOEP Turóczi Tímea turoczit@j ozsefu aros.hu 4s9-2157

PH - HUM Kincses Ibolya kincsesi@j ozsefu aros.hu 459-2197

Kisfalu Nagy Anikó nagry_a@kisfalu j ozsefvaros. hu 313-s607/504

JVSZ Németh Zo|tétn znemeth@jovaros.hu 782-3537, 20ĺ663-
7497

JKH Pál Enikő en i ko.pal@kesztvu gvar.hu 788-1363, 20t340-
855 I

JCSGYK Váradi Gize||a varadi. gizel la@j cs ryk.hu 333-0582

2.2.2 A belső kommunikáció eszközei

A projektszeľvezetek közötti különböző végzettségge|, képességekkel, és elkötelezettséggel
rendelkező szakembeľek között jól mĺĺködő belső kommunikáció az elófe|téte|e az egységes, és
eredményes külső kommunikációnak. Ennek teljesítése érdekében aza|ébbi eszkö,zöket a|ka|mazzuk:

a) E-mail _ a szervezetek és a felelős<jk közötti kommunikáció fő eszköze. Valamennyi a projekt
szempontjából figyelembe vételľe igéný tartó értekezlet, megbeszélés, bármilyen egyéb
kapcsolat eredményét (tźrw, közös elhatrározások, dátum, résztvevők, felmerülő kérdések) a
kommunikációs felelősök e-nrailban kell ľĺigzíteni, 48 órán belül, melyet meg kel| küldeni az
éľdekelteknek, és másolatban az mnp3@rev8.hu aľchiváló helyľe. Amennyiben a megbeszélés
nem kerüĺ rögzítésľe e-mailon, az azon elhangzottakat a projekt szempontjából nem lehet
figyelembe venni.

b) Személyes vagy csopoľt megbeszélések - a mindennapi munkav égzéshez nélkülözhetetlen
információcserét biĺosító megbeszélések az egyes progľamfelelősök, illetve a felelősök és a
menedzsmentet ellátó személyek között. Elsősorban a részfeladatok tisnźľ:ása céljából napi
rendszerességgel megtaľtott események. Ennek eredményét (táľgy, közös elhatráľozások, dátum,
ľésztvevők, fe|meľülő kérdések) a kommunikációs felelősök e-mailban rőgzitik, melyet
megkü|denek mindenkinek és az mnp3@rev8.hu archiváló helyľe. Amennyiben a megbeszélés



nęm kerül rögzítésľe e-mailon, az azon e|hangzott.akat a pľojekt szempontjából nem lehet
firyelembe venni.

c) Pľojektéľtekez|et tPÉRTl - részletes menetét a Képviselő-testület 8lfo13 (I'23.) és a
..,....../20|3. (|I.27.) sz. hatétrozatáxal elfogadott ,,A Magdolna Negyed Projekt III..

megvalósíĺásában résztvevő szer,ĺezetek együttműködési rendszere'' tarta|mazza. Ennek
eredményét (tźrgy, kĺjzös elhaŁĺrozások, dátum' résztvevők, felmerülő kéľdések) a
kommunikációs felelősök e-mailban rögzitik, melyet megktildenek mindenkinek és az
mnp3@rev8.hu archiváló helyre. Amennyiben a megbeszélés nem keriil ľdgzítésre e-mailon, az
azon elhangzottakat a projekt szempontjából nem lehet figyelembe venni.

e) Telefon _ a te|efonos megbeszélések eredményét (tź,rgy, közĺis elhatiírozások, dátum,
résztvevők, felmeriilő kéľdések) a kommunikációs felelősök e-mailban rögzitik, melyet
megkü|denek érdekelteknek és az mnp3@rev8.hu archiváló helyre. Amennyiben a megbeszélés
nem keľül rögzítésre e-mailon, az azon e|hangzottakat a projekt szempontjából nem lehet
figyelembe venni.

A projektszervezet felépítését két elv vezérelte: az önkormźnyzat felelős döntéseinek a mindenkori
mega|apozźlsa és biĺosíťása, és a szervezeti szerep|ők közötti gyors' követhető információcsere
biĺosítása. Az egyes vezetési szintek közel vannak a tény|eges megvalósítłásáért felelős csoportokhoz.
A gondolkodásmód integráit, folyamat- és kooperáció-orientált. A megvalósítás során elengedhetetlen,
hogy kommunikáció foýjon a vezetési és operatív szint, de az egyes résztevők között is akár spontán
módon. Ez megköveteli a fokozott figyelmet, a szakmai felkészü|tség magas szintjét, melyek fontosak
a kiilső kommunikáció jó minősége szempontjából is.

2.3 Közteskommunikáció

A köztes kommunikáció tárgykörében egyrészről a projektgazda és a projektszervezetek, valamint a
szűkebb-bővebb társadalmĹintézményi szervezetek közt megvalósuló kommunikációs tevékenységet
tárgyaljuk. A program megvalósításából adódó széles, összetett egyĹittmtĺködési hálózat nem
tekinthető sziĺken érte|mezett belső kommunikációnak, viszont nem hordozza magán a külső
kommunikáció jegyeit sem.

Az integrá|t megközelítésből adódó eredmények sikeres közvetítésének, az érdeklődők f,rgyelmének
felkeltése és a ťlryelmük megtaľtása fontos eleme a táĄékoztatásnak. A partnerek közt megvalósításra
kerülő intenzív kommunikációnak gyorsnak, pontosnak és jól célzottnak kell lennie. A kialakításra
kerülő kommunikáciőshéiőzatok célcsopoľtjaik szerint hoľizontális és veľtikális tagoződásűak.

2.3.1 Hoľĺzontá|is kommunilcĺcÍó

Horizontális - partnerközi - kommunikációval kívánjuk a programban közvetve vagy közvetlenül
érinte,tt .társadalmi-intémlényi szervezeteket azok képviselőit, üámogatói' poziciőba bevonni. A
megvalósításban ľésztvevő, vagy potenciálisan bevonható, jól köriilhatlárolható érdekcsopoľtok azonos
szintu tagjai között kialakuló kapcsolat je|entősen segíti a program elfogadottságát, a kommunikáció
fettárja a lehetséges érdek azonosságokat, illetve felhívja a figyelmet az akadáúyokra, kockĺázatokra.

Az a|átbbi horizontális kommunikáció eszközei:

a) Szponzoľĺ, és helyĺ befektetői fóľum _ a céljaink iránt elkötelezett elsősorban helyi lehetséges
támogatók bevonása és folyamatos tájékoztatása a program eredményeiről és a sikerhez
szükséges igényekről. Rendszeľesen kellő információval kívánjuk el|átni a lehetséges
támogatóinkat saját belső álláspontjuk kialakításához. Ennek eredményét (tárgy, közös
elhatáľozások, dátum, résztvevők, felmeľülő kérdések) a szponzoti fórumban érintett



b)

pĄektszérvezet kommunikációs felelőse e-mailban 5 napon belül rögzíti, és megkĺ'ild
résztvevőknek, és az mnp3@rev8.hu archiváló helyre.

Helyi Támogatói'Csopoľt [HTcs] - a projekt megvalósításának egyik fontos e|eme, hogy a
megva|ósításhoz kaposo|ődő egyeztetésekbe bevonásľa kerĺiljenek a helyi viszonyokat leginkább
ismerő, releváns szervezetek, valamint a lakosság, ezért mega|akult a projekt Helyi Támogató
Csopoľt-ja. A csoport működését a megkötött és a Képviselő-testiilet által elfogadott
,,Együttmíĺkö'dési Megállapodás'' szabźilyozza. A csopoľtmunka eredményét (tÁrgy' közös
elhatĺározások, dátum, résztvevők, felmerülő kérdések) a HTCS kommunikációs felelőse e-
mailban 5 napon beltil rögzíti, és megkĺildi résztvevőknek, és az mnp3@rev8.hu aľchiváIó
helyľe.

Szomszédsági fóľum _ a helyi lakossági talrźikozők, lakosság-, és éľdekcsoportonként
eryeztetések, kulturális, sport és családi rendezvények, ta|źL|kozők, Ýalamint a tertileten élőket
képviselő és más területen élő, de a céljaink iránt elköte|ezett és tenni kész civil szeľvezetek
eg5ezteto fóľumą akciók szeľvezése, éľdekeik csatomázása a pľogramba.

A projektgazda mźr két lakossági fórumot megszeľvezet| az előkészítési szakaszban, a
közterületi beľuházásokkal kapcsolatban. A közterület megújítlásokkal kapcsolatban a PMVSZ-
FOEP további ĺakossági fórumokat szervez majd az ütemterv a|apjźn a PMEN
közremĹĺködésével.

2.3.f Vertilĺĺlĺs kommunilĺĺĺciĺó

Programunk újszeľÍĺsége és a kerÍileti - fĺívárosi helyzetből fakadóan alakítjuk ki a veľtikális
kommunikáció lehetőségeit. A kerület _ fováros - régió programban érdekelt szeľvezetinek és
szakembereinek a kapcsolatát kívánjuk biztosítani mindkét irányba. Az akciőterületi alapú, de integľált
megközelítésű program szeľves illeszkedését kívánjuk biztosítani a nagyobb területi érintettségű
pľogramokhoz, másrészt a progľam eredményeinek átvételét szeretnénk elősegíteni a térség vagy az
or szág más tertilete i szźmára.

A program iránt mfu kialakult hazai és nemzetközi, elsősorban európai figyelem, felelőssé tesz minket
ana, hogy a tudástranszfet tovább fejlesszük. A progľam részének tekintjĹik a különböző szakmai
szerv ezeti, és közigazgatási szintek között lebonyolódó páľbeszédet

a) KeľÍi|et _ főváľos fóľum _ az e|térő közigazgatźtsi szintek képviselőivel, a főváros, az irányítő
hatósággal való közvetlen és állandó kontaktus tudja bizosítani a szükséges kétiráný
kapcsolatot. A kialakításra kerülő internetes és hagyományos fórumok a megfelelő eszkĺizök.

b) Szakmai fóľum _ azintegrált megközelítést biztosÍto különféle ágazatok szakmai képviselőivel
való folyamatos fórum, melýe bevonásra keľülnek ftiggetlen szakmai szervezetek képviselői,
felsőoktatási és kutatóintézeti szakemberek.

c) Tudástľanszfeľ konfeľencia _ évente legalább egyszer egy konferenciát kívĺánunk szeľvezni
melyre az éľdeklődők mellett meghívjuk' azBvőpai Uniós szakembereket és szakpolitikusokat,. a Koľmáný, és a Főváľosi onkormányzat szakembereit és képviselőit, továbbá a
legkülönbözőbb szektorokbóI érkező partneľszeľvezeteket, hogy együtt kerüljenek kiértékelésľe
az eredmények.

c)



2.4 Kĺi|sőkommunikácÍó

2.4.| Cél

A külső kommunikációs telv cé|1a az, hogy a projekt megvalósítąsában együttmiĺkodő
paľtnerszervezetek a külső |partnerekkel folýatott kommunikációs tevékenységeiket egységes
habitussal' egységes üzenettel és összehangoltan végezzék. A külső kommunikáció célja a projekt
megvalósítók és a projektben érdekeltek _ a fe|t$itásra kerÍilő hźzakban lakólq a negyedben élők, a
kerü]etiek - k<jzött megteremtődjön a projekt e|fogadó társada|mi környezete, az e|őre|átható
munkákról, az eredményekről a folyamatos tźtjékoztatássa| hozzájáruljon a negyedľől alkotott kép
pozitiv formálásához. A külső kommunikáció cétja az is, hogy az új típusli városfej|esztési gyakorlat
magy ar or szági b evezetéséhez i s j ĺárulj on ho zztl.

2.4.2 A kĺilső kommunikáciőtárgya

A külső kommunikáció feladata az, hogy a projekt érdekeltjeinek visszajel zései, észrevételei gyorsan
és gaľanciálisanjussanak vissza a projekt szervezetekhez, és ezek avisszaje|zések be tudjanak épülni a
projekt a|akításźba. Fontos funkciója a külső kommunikációnak, hogy a projekt érdekeltjeinek a
munkavégzéssel kapcsolatos esetleges panaszai (ügyfélszolgálati funkció) a lehetséges legrövidebb idő
a|att megválaszolásra kerüljenek, és ezek a panaszok szükség esetén elérjék a döntéshozőkat.
Teľmészetesen a cé| az, hogy a kérdéseket, észľevételeket a problémźlhoz legközelebbi projekt
megvalósító szeruezetek válaszolják meg, és a sztikséges esetekben tudjanak azonna| intézkedni..

A külső kommunikáciő tźrgya a közösség bevonásával megvalósuló pľogramelemek tekintetében a
mindennapi munkavégzéshez szükséges infoľmációk átadása, cseréje, az érintett lakossági csopoľtok
ttýékoztatása. Másrészt a külső kommunikáciőtźtgyttképezi a negyed egészét, illefue a közvéleméný
érintő általán o s tájéko z1atźs

2.4.3 Cé|csopoľt(ok)

A projekt kii|ső kommunikációjának legfontosabb célcsop oĄa azérintettek, a neryed lakossága, és a
pľojekt elemekke| érintett lakók, akik bevonása a program megvalósíthatősźryánakalapja. A lentiekben
megfogalmazott eszközök felhaszná|ásátva| lehetőség szerint minden helyi lakost, mint potenciális
paľtnert el kell érni, meg kell tudni szólítani. A külső kommunikáció következő szintje, a projekt iránt
éľdeklődők infoľmációval való e||átását szo|gáůja' Ennek keretében a közvélemény tźĄékoztaÍása
mellett az esetlegesen bevonható külső paľtneľek érdeklőđésének felhívása a cél, elsősorban budapesti
viszonylatban.

Mind a projektgazda, mind a projekt megvalósításban együttdo|goző szervezetek felelősséget éreznek
azért,hogy a projektet a lehető |eghozzáértőbb szakmai és civil szervezetek bevonásával, szé|es köríĺ
együttmĺĺködés keretei között valósítsa meg, és tapasztalatait nemzetközi és hazai kutatĺási és
gyakorlati célokra.megossza. Ennek éľvényesülése éľdekében ktilső kommunikációs tevékenységünk
keretében jelentős hangsúlyt fektetĺink arľa, hogy a megvalósítás során felgyĺilemlett tapaszta|atainkat
megosszuk hasonló adottságokkal rendelkezí5 hazai és kĹilft'ldi szervezetekkel, telepĺilésekkel, nem
utolsó sorban azza|acé||a|, hogytovábbi paľtneľeket és erőforrásokat vonjunk be.

2.4.4 KłĺzveÚlen |akosságĺ kapcsolatok (ĺigyfélszotgá|at, észrevételet kéľdések)

A Magdolna Negyed Pľogram III. megvalósításában több szervezet miĺködik együtt. A kapcsolattaľtas
egyik legfontosabb funkciója a közvetlen lakossági megkereséseknek a projekt rendszerébe való
beillesztése, hogy a kérdések és észrevételek a lehető legrövidebb idő alatt kerüljenek az illetékes
szer,łezeteh'hez.



a) Email

Az érintettek és a projektmegvalósító szervezetek egyik fő kommunikációs eszköze. A megkeresések
érkezhetnek a projekt megvalósítós szeľvezetek'hez, az a|vá||a|koző szeľvezetekhez, a polgármesteri

hivatal ügyosztályai|loz, az önkornrítnyzathoz, a képviselők vagy j .választott tisztségviselők
nyilvánosan megadott email címére.

Az ĺigyintézés fő szabá|ya, hogy a vá|aszt mindig az e kommunikációs teruben magadott
kommunikációs felelősök email címéről kapják meg kéľdezők

A p ľoj ektben éľdekelt szervezetek kommunĺkĺciós felelőseĺ

A beérkező valamennyi megkeresést a kommunikációs felelősĺjkhöz kell eljuttatni oly módon,hogy az

emailt el kel| jutüatnia a mnp3-info@rev8.hu címre, ahonnan PMEN felelőse továbbítja aztaz illetékes
szervezetnek, és annak a felelősének. A válaszadáskor az illetékes kommunikációs felelősnek a választ
másolatban el kell juttatnia az mnp3-info@rev8.hu email címre, ahol archiválásra kerül és

visszakeľeshetővé válik.

Ha megkeresés valamilyen véleménnyel (ió vagy rossz) érinti PMVSZ-t, akkor szakprojekt
menedzseľt be kell vonni a válaszadásba. Ha önkoľmányzati döntéshozót igényel a megkeresés akkoľ a
vá|aszadźsba be kell vonni projektmenedzsert és IT-t is. A projektmenedzser, i|letve IT dönthet más

v á|aszadói fel iiletrő l.

b) Facebook

Ha valamelyik közösségi oldalon (Facebook) érkezik a megkeresés, akkoľ az ugyintézés az a) pontban

ismertetettek szerint zaj|ik. Aváiasz a megkeresett kĺizösségi oldalról indulhat vissza, de a közvetlen
felelős tź|ékoztatőjźnakatovábbításáva|,avźiasz másolatot minden esetben e| kelljuttatnia azmnp3-
info@rev8.hu email cínrre

c) Telefonosmegkeľesés

Ha telefonon történik a megkeľesés akkor minden esetben el kell juttatni megkeresőt a kommunikációs
felelősökhöz. Érdemi válaszokat csak ők adhatnak, illetve önkormányzat csak azokért a vál|aszokért

vállal fe|elősséget, amelyeket kommunikációs felelősök adnak, és utĺána a telefonos megbeszélések

eredményét (tátgy, közös e|hatźrozások, dátum, résztvevők, fe|merülő kérdések) a kommunikációs
felelősök e-mailban rögzitik, melyet megkiildenek érdekelteknek és az mnp3-info@rev8.hu archiváló
helyre. Amennyiben a megbeszélés nem kertil ľ<ĺgzítésre e-mailon, az azon elhangzottakat a projekt
szempontjából nem lehet ťlgyelembe venni.

Szervezet Kommunikációéľt fe|elős
szeméIv

e.mai| cím telefonszám

PH-IT Fenyvesi Renáta fenyves ir@ ozsefu aros. hu 459-2544

PMEN - Rév8 Bátky-Kállay Rita kallay-rita@rev8.hu 459-22t8

PH - FOEP Tuľóczi Tímea turoczit@j ozsefuaľos.hu 459-2157

PH - HUM Kincses Ibolva kincsesi@j ozsefuaros.hu 459-2197

Kisfalu Nagy Anikó naery-a@kisfalu j ozsefu aros.hu 313-5607/504

JVSZ Németh Zo|tźn znemeth@jovaros.hu 782-3537,20/663-
7497

JKH Pál Enikő en iko. p al @ ke sztvu g.vaľ. h u 788-1363, f01340-
855 I

JCSGYK Váradi Gizella varadi. gizella@j csryk.hu 333-0s82



IIa valame|yĺk nem pľojektben kiizvetlenĺil éľdekelt szeľvezethez érkezika kéľdés, akkoľ vá|asz
he|yett mĺnden esetben a kommunĺlcĺciĺós fetelősiik telefonszámának megadása ttiľténjen.

d) Személyesmegkeľesés

Személyes megkeresés esetén a megkeresőt minden esetben el kell juttatni az érinteIt kommunikációs
felelősökhĺjz. Azügyintézés atovábbiakban a c) pont szeľint töľténik.

e) Képvise|iii megkeľesés

Képviselői érdeklődés esetében a képviselőt fel kell kérni a PMVSZ konrmunikációs fe|elősök
megkeľesésére. Érdemi válaszokat egyĺitt foga|mąz,z'anak meg, így önkorm ányzat felelősséget tud
válla|ni a válaszokéľt. Ezeknek' a megkereséseknek és válaszoknak az eredményét is (tárgy, közĺjs
elhatáľozások, dátum, résztvevők, felmerülő kéľdések) kommunikációs felelősöknek rögzíteni kell, és
melyet megküldenek érdekelteknek és az mnp3-info@rev8.hu archiváló helyre.

f) Levél

A levélben történő megkeresés esetén, a pľojekt erytittmiĺködési rendszeľe, valamint a hivatal, illefue
eryes szervezetek iktatási rendje szerint ke|l eljárni azza|, hogy a kérdést tarta|maző levelet, valamint
avźůaszt beszkennelve e| kell juttatni az mnp3-info@rev8.hu archiváló helyre'

2.4.s Nyilvánosság és tájékoztatás

A Magdolna Negyed Progľam III. projektben a projektgazda fontos eszköze a nyilvánoss ágbinosítása
és a szíĺkebb és tágabb környezet tźĘékoztatźsa. A Támogatási Szerződésben a ',Kedvezményezettek
TáĄékoztatási Kötelezettségei Az Euľópai Uniós támogatásból megvalósuló pľojektekhez'' útmutató
a|apján kerültek kia|akíĺásľa a kommunikációs eszközök, amelyek megtervezésekoľ figyelembe
vesszük azEurőpai Unió vonatkozó e|óíľźsaittarta|maző Arculati úmutató iránymutatásait.

A projektünk esetében kidogozott kommunikációs csomag aTámogatási Szęrződés |5. sz. melléklete
,,A nyilvánosság és atźĄékoztatás bizosítĺása érdekében tewezetttevékenységek'' címmel.

A pĄektgazda váIlalásai

Eszktiz: Cé|érték
(db)

1 Kommunikációs (cselekvési) teľv készítése I

2.
Sajtóesemény ek szerv ezése, sajtómegj elenések össze5nĺjtése; igény
e setén proj ektláto g atts szerv ezé se új ságírók szátmár a

I

3.
Nyomtatott tájékoztatők (brosúrák,szórólapok, stb.) elkészítése és
lakossági terjesztése

1000

4.

Inteľnetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez
kap cso l ódó tź!éko ztatő (esetleg alo I dal) |étr ehozása é s fo lyamato s

miĺködtetése, frissítése
I

5. Lakossági fórum, közmeghal l gatás szerv ezése nJ

6.
Sajtóközlemény kiküldése a pľojekt indít.rásáról és a sajtómegje|enések
összeg5riĺjtése

I



7.

Saj tó nyi lvános esemény ek szeĺł ezése (ünnepélyes esemélryekhez, pl.
alap-kőletétel, egyes beruházási f,ízisok befejezése, átadások, képzés
zárása, stb.)

5

8.
A beruházás helyszínén ,,N,, ,,B,, vagy ,,C,, típusú tábla elkészítése és
elhelvezése

A:2;B:16;
c:46

9. Fotĺ5dokulllelltáció készíĹésę I

10. Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvé ny szervezése I

l1
Sajtóközlemény kiküldése a pľojekt zárásátő| és a sajtómegjelenések
összeg1ríĺjtése I

t2. Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 1000

13. TERKEPTER feltöltése a pľoj ekthez kapcsolódó tartalommal

14. A beruhĺázás helyszínén 
',D'' típusú tábla elkészítése és e|helyezése 62

Az eryes kommunikációs eszközök kötelező taľtalmi és foľmai elemeit azu1szecnenyi Terv Aľculati
kézikönyve tarta|mazza. A kézikönyv szabźiyozza minden, a pľogrammal kapcsolatos nyomtatott és
elektľonikus megjelenést.

a) Sajtĺíesemények szeľvezése, sajtómegielenések összegyĺĺjtése; igény esetén
pľojektlátogatás szeľvezése újságíľĺók számára

Cél, hogy a projekt lehetőleg minéI nag;'obb nyilvánosságot kapjon a médiában. Ennek érdekében a
projekt során aEY' nagyszabású sajtóesemény szervezését vźl||a|ta az onkormáĺyzat, me|yet
sajtóközlemény kiadása követ. onkormányzati vźt||a|ás az eseményről szóló sajtó megjelenések
összeg1riĺjtés, dokumentźůźsa. Az elkésziilt dokumentációkat - a meghívót, a meghívó kiküldésének
tényét rögzitó dokumentumokat, illetve a rendezvényről készült fotódokumentációt - e| kell juttatni az
mnp3-info@ľev8.hu archiváló helyre.

b) Nyomtatott tájékoztatőlk (bľosúľák, szóľólapok, stb.) elkészítése és lakossági teľjesztése

A lakosság megfelelő tájékoztatása kiemelten fontos feladata a pĄekÍnek. E cétt szo|gálljźk a
nyomtatott tájékoztatők elkészítése és terjesztése. Az onkormányzat |ega|ább 1000 db szóľólap
kinyomtatĺását és terjesztését vállalta a proglam megvalósítĺása során.
A Támogatási Szerződésbe beépítésre került elszámo|ható kĺiltség nyilvánosság, tź|ékoztatás soron
(nyomdai kö|tség, kiadvány- és weboĺdal szeľkesztés)
A kommunikációs feladat első lépése a szükséges beszeľzési eljárások |efolýatĺása és szerződéskĺjtés a
kiváIasztott nyomdacéggel és szerkesztővel. Lakossági tźtjékoztatást a nagyobb, az érintet1ek nagy
körét érintő eseményekről célszenĺ (pl. közterülęti munkák indítása' lakossági fórumok, közösségi
akciók _ parktakarítás stb.) adni. Ezek tervezętt időpontját a melléke|t titemteľv tarta|mazza.
A szórólapok anyagźtt a PMEN kommunikációs felelőse egyezteti PMVSZ kommunikációs
felelősével, és a Polgármesteri Kabinet (PH - IT) kommunikációs felelősével. Jóváhagyás utźn a
PMEN elkészítteti a végleges anyagot a megfelelő pé|dányszámban. A szórólapok terjesztése a
projektben érdekelt szervezetek kommunikációs felelősei. Az elkészült dokumentációkat el kell
j uttatn i az mnp3 -info@rev8.hu archiváló helyre.



c) Inteľnetes honlap pľojekthez kapcsolódó tájékoztatő aloldalának létľehozása és

folyamatos mÍĺkiidtetése, frissítése

A program folyamatairól, eseményeiről, eredményeiről internetesen felületen is szükséges
tźĄékoztatást adni. A honlap |étrehozását a PMEN és PH - IT kommunikációs felelőse szervezi és
gondoskodik annak folyamatos fľissítésérol szerződöttpartner közremÍĺködésével

d) Sajtóktizlemény kikiildése a pľojekt indításáľól és a sajtómegielenések iisszegyíijtése

A sajtótĺájékoztatőt ktivetően, a 'projekt indÍtĺĺsáról sajtóközleméný kell kiküIdeni a megcé|zott
újságíľói köľnek. (Szak- és általános sajtó, országos-' megyei-, regionális-, váľosi média részére
va|amint a települési és önkormányzati tĄság szźtmttra,) Az online, print és elektronikus médiát
egyaránt, egyszerÍe kell üájékoztatni, kiemelt célcsoport a régióban dolgozó média munkatáľsak. A
tźĄékoztatőkat másolatban el kell juttatni az mnp3-info@ľev8.hu aľchiváló helyre.

e) Sajtó nyilvános események szeľvezése (ünnepé|yes eseményekhez, pl. alap-kőletétel,
egyes beľuházásifázisok befejezése' átadásot képzés záľása, stb.)

A program egyes kiemelt eseményei is sajtó nyilvános események. A pľojektgazda 5 ilyen esemény
megfartźsźń vállalta. Az ütemtervben felttintetésľe kertiltek atervezett időpontok, ezek természetesen a
program soľán váltożratnak, a beruhźaźsok, ,,Soft'' elemek megvalósítĺás iitemezésével összhangban.
Az elkészült dokumentĺációkat - a meghívót, a meghívó kiküldésének tényét rögzító dokumentumokat,
illetve a rendez-łényrő| készült fotódokumentáciőt - el kell juttatni az mnp3-info@rev8.hu archivá|ó
helyre.

Đ A beruházás he|yszínén ,,Ä,,,,,B,, vagy ,'C,, típusű tábla elkészítése és elhelyezése

A beruházások helyszínén kötelező elem az Arcu|ati Kézikönyv szerinti tźĘékoztatő táblák
elhelyezése.
. ,,A,, típusú tźtb|a (504 cm x 238 cm)

Két,,A" típusú tábla elheýezésétvá||a|ta Projektgazda, helyszínek a Teleki, i|letve aKźůvária tér. A
táblák elhelyezése az adotí közteľületek fe|űjitásátt végző kivitelező fe|adata, ezek költségét
ajźn|atában meg kell jelölni. Felelős a PMVSZ-FOEP.
. ,,B'' típusú tábla (300 cm x l50 cm)

16 ,,B'' típusú tábla elhelyezésétvá||a|ta Pľojektgazda, az 500 és 50 millió foľint közötti trámogatást

nyeľt beruhźaások esetén kötelező elhelyezni. 16 db ilyen önkormányzati és táľsashiízi tulajdonú
épület felújítás tartozik ezen körbe, a táb|ák elhelyezésének felelőse a PMVSZ-Kisfa|u, illetve az e
körbe tartozó Tráľsashrízak (Konzorciumi Partnerek)
. ,,C,'típusú tźtb|a(42 cm x 59,4 cm)

46 ,,C" típusú tabla elhelyezését váúla|ta Pľojektgazda, az 50 millió forint közötti tímogatást nyeľt
beruhazások esetén kötelező elhelyemi. 46 db ilyen önkormtnyzati és tarsashazi tu|ajdonú épĺilet és
helyiség felújítás tartozik ezen körbe, atźh\źk elhelyezésének felelőse a PMVSZ-Kisfalu illetve az e
körbe tartozóTźrsashźzak (Konzorciumi Paľtnerek). A táblfü aberuhánás kezdésénél kertilnek ki, jól
|áthatő helyekre (p|. á||vźnyzat), a felelős szeľvezetek a tźb|źk,łő| fotódokumentációt kötelesek
készíteni.

g) Fotódokumentációkészítése

A pľogram elemeiről fotódokumentáció készül, aho|rogzítésľe kertil a meglévő ái|apot, a megvalósítás
foĺyamata és az elkésztilt beruházás. Továbbá fotódokumentáció készül a sajtó nyilvános



eseményekről, közösségi akciókról, illetve a ,,soff' elemeken belül minden egyes eseményrő|
(képzések, á||ásbörze, konferenciák stb.) Felelősök a projektben dolgozó valamennyi szervezet
kommunikációs felelőse, illetve a Konzorciumi Paľtnerek. Az elkészült fotódokumentációkat e| kelt
j uttatni az mnp3 -info@'rev8. hu aľchiváló helyre.

h) Sajtĺó-nyitvános ĺinnepélyes pľojektítadó ľendezvény szervezése

Egy nagyszabású rendezvény a projektben kĺizľemĺĺködő partnerek, a projektet majdan haszná|ő
célköztinség, valamint a sajtó számźra. Az ünnepélyes projektátadó rendezvény 2013. február 5-én
megtörtént, a szükséges dokumentálással együtt. Az elkészült dokumentációkat - a meghívót, a
meghívĺ5 kiküldésének tényét rögzítő dokumentumokat, illetve a rendezvényről készült
fotódokumentációt - el kell juttatni az mnp3-info@rev8.hu aľchiváló helyre.

D Sajtóközlemény kikĺildése a pľojekt zárásáróiés a sajtómegielenések összegyűjtése

A sajtó nyilvános események ana|őgiáljára, a program zźrásakor is sajtóközlemény kiadása szükséges.
Az e|készült dokumentációkat - a meghívót, a meghívó kiküldésének tényét rőgzítő dokumentumokat,
illetve a ľendenényről késziilt fotódokumentációt - el kell juttatni az mnp3-info@ľev8.hu archivá|ó
he|yľe.

j) Eľedménykommunikációs információs anyagot kiadványok készítése

A program zfuásakor készül el a program eredményeit bemutató kiadvány. A kiadvány szakmai
anyagźłt a projektmenedzser binositja, szerkesztését és a nyomdai sokszoľosítást (min. 1000 db) az
Önkormány zat źL|ta| biztosított vállalkozók végzik.

k) ľnnxÉpľÉn ľelttiltose a pľojekthez kapcsolódó taľtalommal

Az NFÜ honlapján egy 2OO9. évi fejlesztésnek köszönhetően ľÉnrÉprÉR néven érhető e| az a
téľinfoľmatikai kereső.adatbázis, amely komplex szo|gáitatásokkal áll az európai uniós forľásokbóI
me gvalósuló proj ektek iránt érdeklődő nyilvánosság rendelk ezésére.
Az a|ka|mazás goog|e maps felületľe épülő űgynevezett,,mash-up'', amely a szabadon hozzátférhetó
google térképen jeleníti meg térben, pontos elhelyezkedés szerint a közösségi fonásból tźlmogatott,
megvalósuló projekteket. A TÉRKÉPTÉR a|<tva|izá|źłsa a projektmenedzser fe|adata.

l) A beľuházás helyszínén,,D'' típustĺ tábla elkészíÚése és elhe|yezése

A ,;D'' típusú emlékeztető tábl'átt a projekt helyszínén - legkésőbb a pľojekt pénzügyi zárásáľ-követő 6.
hónap végéig kell elhelyezni és azt, az útmutatóban, illetve atámogatási szerződésben meghatározott
ideig szükséges fenntaľtani. Méreť min. A4 (2|0 mm*297 mm) max. Al (594 mm * 84l mm)
Az onkoľm ányzat 6f db tźb|a elhelyezését vá|la|ta, mely szám megegyezlk a ,,B'' és ,,C'' típusú táb|ák
számźual..A,,B'' és,,C'' típusú táblák kihelyezésééľt felelős szervezetek helyezik el a,,D'' típusli
tźh|álkatabenlháľ;átsokelkészültétkövetően.

m) Pľojekt logó

A projekt cé|jait, és értékeit łőtvöző, mindezt együttesen megjelenítő logó készül. A logó létľehozását a
PMEN és PH - IT kommunikációs felelőse szervezi.

2.4.6 Ktizösségbevonás

A projektgazda és a pľojekt megvalósítĺásában k<izreműködő szervezetek a közvetlen (érintett lakók, és
negyedben élők) és a kiczvetett (kerületiek) környezetben élők bevonását a projekt sikere, és



fenntarthatósága szempontjából alapvető fontosságinaktatja. Az eryes pľojektek esetében a bevonás
és együttműködés kiilönféle szintjeit cé|ozza meg, melyet projekt elemenként az a|ábbi Íźb|ázat
tartalnaz.

a) Informálás

A megvalósítĺás melleff a projekt szervezetek egyik legfontosabb feladata az érdekeltek pontos, időben
történő, többcsatornás, kétirányri informálása. Ennek kiilönféle eszközei: kerĺi|tek meghatärozásľa a
2.3.|.; a f .4.4;; és a 2.4.5. pontokban. Ezek az eszközök biaosítják a lakosság infoľmálását, és
visszajelzésekre is van mód.

b) Konzultácĺó

Az érintettek visszajelzéseit a 2.3.1. pont szerinti eszközök biĺosídák. Ezeken a fóľumokon az
érintettek képvi selőinek módj uk véleményiikkel formálni a pľoj ektet.

c) Tanácsadás

Egyes projektelemek esetében mód van az érintettek, szakmai szervezetek és intézmények,
képviselőinek tanácsadásra is. Ezt a lehetőséget af .3.I. b) és c) pontok szerinti eszközök biztosítják. t.

d) Paľtneľség

Egyes projektek esetében a Projektgazda és a megvalósítós szeľvezetek igénylik a közös döntéseket,
mit például a Konzorciumi paľtneľek esetében, vaĐ a ',Kl/l Te|ekiLász|ő tér |. / a Népszínhráz utca
és Fiumei út közötti zöldterület rehabilitációjď'projekt e|em esetében.
A Konzorciumi paľtnerekkel folytatott eryĹittműködést aTSZ mellékletében is szereplő Konzorciumi
Megállapodás Íarta|mazza. AK|l| projektelem esetében pedig a köz<isségi tervezési metódus, a k<izös
kivitelezés előírása és Projektgazda vźil'alása biztosítja. Az ott é|ők és érdek|ődők a tervezéstól a
döntésen kereszttil a megvalósításig tudnak részt venni a folyamatban. A PĄektgazda közösség
bevonását céIző vźilalrźlsait pĄekte|emenként az a|ábbi táb|źaat rész|etezi.

A Projektgazda közösség bevonási vállalásai a Magdolna Negyed Program III-bąn

A projekte|emek megnevezése A ktizösségi bevonás szintjeĺ
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Epü|ettb|tijítás a|program (lakófunkciót eľősítő tevékenységek) ERFA
típusú projekte|emek

E LakĺíépĺiIetek energiahatékony fe|újítása

Éll onkormányzati tulajdonban |évő bérházak fe|újítása + +

É'z Társasházi tuIajdonban |évő |akrĎépü|etek fe|rijítása + + + +

Kłizterü|etek fejIesztése alpľogram (városi funkcirĎt erősítő tevékenységek)
ERFA tÍpusú projekte|emek

KI Teleki Lász|ó tér kłizterü|et rehabiIitáció



K1/1 Te|eki Lász|ó tér I. ĺ a Népszínház utca és Fiumei rĺt ktiztitti
zii|dterü|et rehabiIitációja

+ + + +

K.u2 Te|eki László tér ĺI. la piac csat|akozó kiizterü|eteinek megújítása +

K1/3 Teleki Lász|ĺó tér III. / Te|eki tér 13 - 25 sz. e|őtti szakasz
fe|újítása

+

K2 FiDo / a Fiumei út és a Dobozi utca közötti zii|dterü|et
rehabiIitációja

+ +

K3 Ká|vária tér közteľü|et rehabiIitáció + +

K4 Bauer Sándoľ utca megújítása +

K5 Magdo|na utca Dobozi u. - Dankó u. kłizötti szakaszának
feIrĺjítása

+

K6 Téľfigyelő kamerarendszer bővítése, fejIesztése +

TársadaImi' kłĺztisségi' szociá|is és bűnmege|őzési aIprogľam (önál|óan nem
támogatható kiitelezően megvalósítandó és vá|asztható tevékenységek)

T1 Epii|et fe|újításhoz kapcso|ódó, a |akosság bevonását segítő
pľogramok (ERFA)

+ +

T1/1 Társada|mi akciók megszervezése (lomta|anítás, parkok
takarítása)

+ + +

TUz He|yi kiirnyezettudatosság e|ősegítése (zö|d udvarok kiaIakítása) + + +

T1/3 Lakossági tźljékoztatás' tanácsadás - az e|őkészítéstő| az
utógon dozásig (valam int háztartásgazdá|kodási trén ing és köztis

képvise|ők képzése)

+ +

TU4 A vagyonkeze|ő m unkatársak szociá|is, kom m unikációs képzése + +

T2 Kesztyĺigyáľ Kiiziisségi Ház szo|gá|tatás-bővítés

Tztl A Kesztyĺigyár Kiizłisségi Ház pľogľamjai (ESZA) + +

"r2t2 Kesztyĺigyár Ktizösségi Ház kiizösségi tereinek bővítése'
korszeľűsítése (ERFA) (kiizłisségi funkciót szo|gá|ó tevékenység)

+

T3 Bűnmege|őzési programok (ESZA)

T3/l Szenvedélybetegségeket, bűne|kłivetést, á|dozattá vá|ást cé|zĺó

prevencto
+ +

T3t2 Szomszédsági rendőľ progľam (EszA) + + +

T3ĺ3 Bűnmegelőzési stratégia, cse|ekvési terv (viktimizációs survey,
antiszociá|is teammunka)

+ +

T3ĺ4 99-es busz kísér|eti projekt + + +

T4 Szociá|is programok (EszÁ.)

T4tl Közterü|eti árta|omcsiikkentő szo|gá|tatások +

T4ĺ2 Intenzív csa|ádmegtartó szo|gá|tatások +



T4ĺ3 Csa|ádfejIesztési szolgáltatás +

T4ĺ4 Tehetséggondozás +

T5 KiiziisségfejIesztés

TStl A Fiumei út és Dobozi utca köziitti terü|etek FiDo megújításához
kapcso|ódó szociális program' FiDo sportnapok

+ + +

T5I2 A Ká|vária téľ megújításához kapcso|ódó szociális progľam + + +

Gazdasági' fog|a|koztatási alprogram, a gazdaságfej|esztés projekte|emei
(öná|lóan nem támogatható kiitelezően megvalĺísítandó és választható

tevékenységek)

G1 Képzési pľogramok (ESZA)

Gt/l Képzések' szakképzések + +

Guz Készségfej lesztő képzések + +

G1/3 l0 osztá|yos fe|zárkóztatő képzés + +

G2 Fog|a|koztatási programok (EszA)

G2ĺ1 JCsGyK Áluskereső K|ub és Tľéning

Gzllĺl Ál|áskeľeső Klub, Tanácsadás megvá|tozott munkaképességűek
részére

+ +

G2ĺ|ĺ2 Á|láskereső tľéning, ,,Pá|yám fe|é'', ''Üdv a k|ubban'' + +

G2t2 Á||ásbörze + +

G2t3 Munlgĺba ál|ást segítő k|ubok + +

G2t4 Karrieľút fej|esztés és tanácsadás, diákmunka mentoľá|ás + +

G2ĺ5 Kiiz(iisségi).hely szociális mosoda +

G2t6 Társada|ombó| kirekesztett nők fog|alkoztatása és ľehabilitációja +



1. számú melléklet
A pĘekt részletes kommunĺlcációs célú iisszefog|alója

A Magdolna Negyed Pľogram harmadik ütemének tarta|ma az e|őző ütemek soľán felhalmozódott
tapaszta|atok beépítésével a korábbi ütemek továbbfejlesztéseként szÍiletett. Középpontjában továbbra
is a társadalmi integráció erősítése, a köz<isségi ľészvéte| biztosíŁása' az együttlnűkĺjdés és a
komplexiüás szerepel.

A beruház:átsi típusú tevékenységek közül a lakófunkciót erősítő beavatkozások esetében minden
eddiginél hangsúlyosabban szerepe| az energiahatékonysági szempontok érvényesítése. Mind 

.a

béľhźzfe|űjítás, mind a tźrsasházi |akóépületek felújíĺása szinte kizárólag környezettudatos, energia-
hatékonyság ot cé|ző műszaki beavatkozás okat tarta|maz.

A viĺľos funkciót erősítő tevékenységek szélesköriĺ közterület-rehabilitációs beavatkozásokat takarnak,
amelyek szintén a terület környezeti állapotĺának minőségi źttalrakitásźtt, a környezetvédelmi
szempontok markáns megjelenítését biztosídák Az akcióterület bekapcsolódik.a fővárosi keľékpárút-
hźůőzatba, a Teleki téren a piactéľ köľnyezete átalakul, gyalogos dominanciát kap, a Teleki tér
zöldteruleti része kiegészĺilve a Dobozi utca és a Fiumei út közötti zöldteľi'ilettel új közösségi és sport
funkciókkal gazdagodik, a Ká|vária tér szintén jelentős minőségi és funkcionális átalakuláson megy
majd kereszĺil. Mindezek ĺévén egészségesebb, esztétikusabb, vonzóbb lakókörnyezet alakul ki. A
Teleki tér és a Kźúvźtria tér két meghatározó terének, a negyed kapuinak megújítlĺsa révén megvalósul
a szomszédos városrészek felé töľténő nyitás, amellett hogy a közterületi rendszer továbbfejlesztése
jelentős szerepet játszik a Magdolna negyed imázsának javítźtsában.

A beruházási típusú tevékenységek közül a közösségi funkciót erősítő beavatkozásként kerül sor a
Közösségi Hźn fej|esrtésére, funkcióerősítésére akusztikai és klimatizálási beruhlázás, valamint pince
klub kialakítása eredményeként.

A korábbi ütemekhez mérten tovább gyarapszik a sz'oft típusú, azaz nem beruhiázási jellegű
tevékenységek száma. Szélesedik az épületfelújításhoz kapcsolódó szociális tevékenységek száma.

A bűnmege|őzési és szociális programok projektjei közvetlen és közvetett eszközökkel erősítik a
negyed közbiztonságáú. A bĺĺnmegelőzési program keretében folytatódik a szenvedélybetegekkel,
bűnözéssel kapcsolatos tanóra-sorozat, a 2008.ban megkezdett szomszédsági rendőľ jĺárőrszolgźiat, tlj
elemként kidolgozásra kerül a közbiztonsági stľatégia és cselekvési terv, és megkezdődik annak
végrehajtása.

A szociális pľogÍam alkotóelemei a szenvedélybetegek közösségi ellátásának megerősítése és az
intenziv családmegtartő szo|gźitatások fejlesztése, valamint a Dobozi utca menti paľk megújítĺásához
kapcsolódó szociális.közösségi programok végrehajtĺása.

A KesĄríĺgyáľ Kĺizĺisségi Hźz tevékenysége az e|mtĺlt két évben jelentősen szélesedett, és számos
keľiileti hatókönel rendelkező szolgáůtatźst nýjt az intézmény _ részben ezéľt is szükséges az épü|et

fejlesztése. A projekt keretében megvalósításra kerülő szociális és biinmegelőzési projektelemek,
valamint az épĹiletfeltĘításhoz kapcsolódó kiegészítő szoft tevékenységek szervezésére Közhelyek
néven non-profit szo|géitatő irodahźůózat létesĺil, amely a megvalósítás és koordináció mellett lnfó
Pontokként is működnek majd.

A képzési és foglalkoztatási projektelemek közül szintén folytatódik a korábbi ütemekben bevált, és

sikeľes beavatkozások megvalósítása, a szociális és bűnmegelőzési projektelemekhez hasonlóan az
igényekhez igazítlla, és új elemekkel bőviilve.



Az egyes projektelemek konkrét, mérhető eredményeit a következő oldalon ta|á|ható indikátor tźlb|ázat

foglalja össze.

A komplex program megvalósításában Budapest Józsefuáľosi onkormányzat, mint projektgazda
ĺrrellett konzoľciumi paľtnerként vesz részt a nregvalósításba bevont l l társashazi |akókö'ztisség,

valamint a Budapest Rendőr-főkapitányság. A létľehozott konzorcium kiterjedtsége biaosítja,holgy a
tervezett fejlesztés valóban az akciőterileten belül széles körben kifejtse p.ozitiv hatásźtt.

A projekt nyilvánosságát biĺosító- és kiegészítő szoft. tevékenységeinek segítségével kiemelt cél,
hogy a helyi lakossźryot a lehető legnagyobb mértékben bevonjuk a projekt megvalósításźtba, ęzźita|
elérve azt, hog1ĺ a fejlesztések eľedményeit valóban magukénak érezzék. Emellett a kapcsolódó
rendezvények alatt megszerzeÍIúj ismeretekkel erösíteni szeretnénk akömyezettudatos szem|é|etet, az
egy éni felelősségérzetet.

A Magdolna Negyed Program III. ütemének tervezett tevékenységei a Támogatási Szerződések
megkötése után, várhatóan f0I3 tavaszźn indulnak el. A beruhazási típusú tevékenységek terveink
szeľint 2014. december 3l-ig, a nem beruházásitevékenységeket 20l5. június 30-ig valósulnak meg.

A projektjavaslatban szereplő beavatkozások bruttó összköltsége 4,f mi||iźrd forint.

osszefoglalőan: ahazźnkban 2005-ben kísérleti jelleggel megindított integľált város-rehabilitáció első
7 éves időszaka megmutatta a progľam létjogosultságát, és rámutatott arĺa, hogy a krízisteľületen
milyen nagy igény mutatkozik a társadalmi szempontokat előtérbe he|yező városmegújíLási program
źiltat. kíná|t tevékenysé gek iránt.

Józsefuáros önkoľmányzata elkötelezett aMagdolna Negyed Program folýatása mellett, hiszen csak
fokról-fokra épitkező komp|ex programmal, 15 éves folyamat eredményeként éľhető el taltós javulás a
városrészben, és kizárőlag egy III. Ĺitem megvalósításáva| órizhetők meg az e|ozo iitemek során eléľt
eredmények

A MagdolnaNegyed Pľogram III tervezett beavatkozźsai

Epületfelújítás alprogram (lakófunkciót erősítő tevékenységek) ERFA típusú projektelemek

E LakóépĹiletek energiahatékony felúj ítása

E1 onkormányzati tulajdonban lévő bérháaakfelújítása

E2 Társashiázi tulaj donban Iévő lakóépületek felúj ítása

Közterületek fejlesztése alprogram (városi funkciót eľősítő tevékenységek) ERFA típusÍ
rľojektelemek

K1 Teleki Lász|ő tér közterület rehabilitáció

K1/l Teleki Lźsz|ő térI. /a Népszínhráz utca és lriumei út közötti zöldteľtilet ľehabilitaciója

Kt/2 Teleki Lász|ő tér II. / a piac csatlakozó közterĺileteinek megújítása

KI/3 Teleki Lźsz|ó tér III. / Teleki tér 13 _25 sz. e|őtti szakasz felújítása

K2 FiDo / a Fiumei út és a Dobozi utca közötti ztildteru|et rehabilitációja

K3 Kźilv fuia tér közterület rehabiliüíció

K4 Bauer Sándoľ utca megújítása

K5 Magdolna utca Dobozi u. -Dankó u. közötti szakaszánakfelújítása



K6 Térfi gyelő kamerarendszeľ bőv ítése, fej lesztése

fáľsadalmi, közösségi, szociális és biĺnmegelőzési alpľogram (önállóan nem támogatható k<jtelezően

negvalósítandó és választható tevékenységek)

TI Epület felújításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő pľogramok (ERFA)

Tlll Tĺársadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, parkok takarítása)

Tl/f Helyi környezettudatosság elősegítése (zöld udvarok kia lakítása)

Tt/3
Lakossági táĄékoztatás, tanácsadás - az előkészítéstő| az utógondozásig (valamint
háztaftásgazdálkodási tréning és kcĺzös képviselők képzése)

T1/4 A vagyonkezelő munkatáľsak szociális, kommunikációs képzése

T2 Keszýíi gy źr Kĺizö s ségi Hźz szo|gźitatás-bőv ítés

TflI A Keszryíĺgyár Közĺisségi Haz pľogramjai (ESZA)

T2ĺ2
Keszty,űgyár Közösségi Ház közösségi tereinek bővítése, korszerűsítése (ERFA)
(közösségi funkciót szo|gá|ő tevékenység)

T3 Bĺĺnmegelőzési programok (ESZA)

T3/l Szenvedélybetegségeket, bűneĺkövet ést, áidozattá v źiást célzó prevenció

T3/2 Szomszédsági rendőľ pľogram (ESZA)

T313 Bűnmegelőzési stľatégia, cselekvési terv (viktimizációs survey' antiszociális teammunka)

T3ĺ4 99-es busz kísérleti projekt

T4 Szociális programok (ESZA)

T4ĺ1 Közterületi ártalomcsĺĺkkentő szolgáltatrások

T4/2 Intenzív családmegtartó szolgáltatások

T4t3 C saládfej les ztesi szo|gáitatás

T414 Tehetséggonđozás

T5 Közösségfejlesztés

T5ll A Fiumei út és Dobozi utca közötti tertiletek FiDo megujítźsálhoz kapcsolódó szociáIis
program' FiDo spoľtĺrapok

T5/2 A Kálvária tér megújításához kapcsolódó szociális program

3azdasági, fog|a|koztatási alprogram, a gazdaságfejlesztés projektelemei (öná|lóan nem támogathatć

<<jtelezően megvalósítandó és választható tevékenységek)

G1 Képzési progľamok (ESZA)

G1/r Képzések, szakképzések

Gr/2 Készségfej |esztő képzések

G|ĺ3 l 0 osztályos felzárkőnatő képzes

G2 Foglalkoztatási pľogramok (ESZA)



G2/1 JCsGyK Alláskereső Klub és Tľéning

Gzlt/1 Alláskereső Klub, Tanácsadás megvá|tozott munkaképességíĺek részére

Gzlt/2 Átláskereső tréning, ,'Pályám felé'', ''Üdv a klubban''

G2/2 Allásbörze

G2/3 Munkába állást segítő k|ubok

Gzt4 Kaľrierut fejlesztés és tanácsadás' diákmunka mentorálás

Gzl5 Köz(össégi)-hely szociális mosoda

Gzt6 Táľsadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabiliĺációj a



7. l-, Ync t(áŁĺeŁ

Magdolna Neryed Pľojekt III. megvalĺósításában résztvevő szervezetek eryüttműktidési
ľendszeľe

t. A projekt ľiivĺdítéseĺ

AT Anti-szesresációs Teľv
ATT Akcióterĺileti Terv

EATT Előzetes Akcióteľtileti terv

MER Mesvalósításban résztvev ő szervezetek esvüttmiĺködési rendszere
IvS Intesľált Városfeilesztési Stratéeia
IT Iľánvitó Testület
PMVSZ-JCSGYK Józsefuárosi Családsesítő és Gvermekióléti Közoont
PMVSZ-JKH Józsefu áľosi Közössési Házak Nonpľofi t Kft .

JOK Józsefu árosi Onkormánvzat
PMVSZ-JVSZ Józsefuárosi Varosüzemeltetési Szolsálat
KB Közbeszerzés

PMVSZ-KGY Keszýiwár
ĺ<EIZ Kifizetési kérelem

PMVSZ-KISFALU Kisfalu Józsefu árosi Vasvonsazdálkodó Kft.
KSZ KözremÍiködó Szervezet_ Pro Regio Közhasznú Nonpľofit Kft.
KT Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete

NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal
NPSZH Nonprofit Szolsáltató Helvisés
PÉRT Proiekt értekez|et

PEJ pźiv źaatí előrehaladási ielentés

PERSZ pénzüsyi elszámolás részletes szabźúval

PH Józsefu árosi Önkormĺĺrry zat P o|sáLrmesteľi Hivatala

PH-KONT PH Kontľolline
PH-PCS PH Polsármesteri Kabinet Proiekt esvsés

PH-FOEP PH Váľosfeilesztési és Főépítészi Üsvosztálv
PH-JOG PH Jewzői Kabinet
PH-HUM PH Humán s zo|eź,ItatáLsi Ueyosztály
PH-PU PH Pénzüsyi Üsyosztálv
PMEN proiekt menedzser társasás

PM-KAB Polsármesteri Kabinet
PMVSZ oroi ektmesvalós ító szerv ezetek

PMVSZ-Rév8 Rév8 Józsefu áros i Rehabilitációs és Városfei l esztési Zrt.

PT Proiekt döntésLámosatás és kontľoll

TH Társasházak

TSZ Támosatási Szerződés

VSZ Vállalkoási Szerződés

VALBEJ Yźitozás beielentés



. 2. A pľojekt szervezetiegységeĺ

. . . .2.1. PĘektgazdaz Jőzsefváľosi onkoľmányzat (JoK)

f.!J. Képviselő-testü|et (KT)

2,1,f. Iľĺńnyító Tcstĺĺlct (IT)

'. Iľányító Testület tagai: polgánnester, alpolgármesterek, jegyző

Irányíió Testtilet meghívott tagjai: projektmenedzser, a|jegyzó

Ir źny ítőTestü l et felad atai :

., . Projektgazda képviselete a projekt megvalósítása soľán

o Dönt a projektben részľvevő szervezetek közóttfelmerülő vitás kérdésekben

o Javaslaffétel döntések delegálására 
,

q Állandó több iráný kommunikáció biĺosíĺás

Az lrányítő Testület kommunikációs eszközei :

Állandó megbeszélés: Az IT negyedévenként áttekinti az előrehaladást, az eset|eges vitás
kérdéseket megtárgyalja és javaslatot tesz a megoldásrą a foľrás he|yzetet
áttekinti.

Eseti megbeszélés: Az áilandó megbeszélés témái közül bármelyik süryős megtárgyalást
igényel.

Jegyzőkönyv: 
f"1"*"í m;:l [ffi:iľľ*J:'J"-:::";";ä"1i"ľ"řä$ä,ś
állítja össze.

Kommunikációs üzenet: Az IT az egységes lakossági kommunikáciő, és az egységes szervezeti
habitus kia|akítása éľdekében, meýatźrozza a lakossági kommunikáció
alapjait.

Ellenőrzés: Az IT valamennyi projekt szervezettól kérhet bĺármikor eseti és általános
elszámolást és beszámolót.

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

2.1.3. PĘekt éľtekezlet GÉRT)

" ' . ] . ':.. -.Projekt'értekezlettagjai:: : a|jegy"ző, pľojektmenedzserek, pľojel'.tmegvalósító szervezetekvezetói

Pľojekt értekez|et meghívott tagai: az|T tagai

Pt oj ekt értekez|et feladatai :

. A d<intéshozői szint és az operatív szintek közötti gyors és pontos kétiľányu
infoľmáció iáľamlás biaosítása.. 
ľ."llä'"ľ'n :;T:;:#J"ffiľffi:ľ';',ä:iffi "lff*"lffi'ä?'ľ."'i:ľ?ł
vagy bizottsági döntést.



. A felállított projekt szervezet működtetése, ellenőľzése, kontrol|álása.

. Állandó több irányu kommunikáció biztosítasa. 
:.

. :, Azíigyfé|szolgálati és kommunikációs csatoľnák összehangolása, az egységes projekt
kommunikáció bizosítłása.

o A projekt előreha|adásának, munkájának segítése, ellenőrzése.

A Pľojekt értekez|et Testület kommunikációs eszközei:

Ál|andó megbeszélés: A PÉRT f heti rendszerességgel áttekinti az e|őr|eha|adást, az esetleges.' vitlás kérdéseket megtárgya|ja és javaslatcit, tesz a megoldásľa, a foľrás
he|yzetet áttekinti. Projektlnenedzser társasággal áttekinti a KSZ-nek
kimenő és bejövő anyagokat, és az e|órehaladási jelentéseket, a TSZ
alakulását.

Eseti megbeszélés: Az źů|andő megbeszélés témźń kozíll bármelyik sürgős megtárgya|ást
igényel.

Jeryzőkönyv: A PÉRT iiléseiľől jegyzőkönyvet á||it össze, amely tarta|mazza a
megszületett utasításokat is, mely kötelező valamennyi projektľe
vonatkozóan a résztvevó szervezetnek. A jegyzőkönyvet a PMEN állítja
össze.

Uta;ítás: 
ľ'ffiľęľ-"'äíffí"'íä,".1ä:'';Jf,:ľľä'':äľu*]Ľ,ľ.";
megvalósításhoz.

Komrnunikáció: A PÉRT az egységes lakossági kommunikáció, és szeľvezeti habitus
kialakítása érdekében a lakossági iizenetek alapjait meghatározza. Az
egységes projekt kommunikáció fi gyelemmel kísérése.

Ellenőrzés: A pÉnľ valamennyi projekt szervezettĺĺ| kérhet báľmikor eseti és

źita|źnos elszámolást és beszámo |ót.

Javaslat tétel: A KT-nak a projekt érdekében va|amennyi tigyben javaslatot tehet.

2.|.4. SzakmaĹpľojekt éľtekezlet (SZPÉRT)

Szakmai projekt éľtekezlet tagsai: szak-pľojektmenedzseľek, pľojektmegvalósító szervezetek
felelősei, meghívottak

Szakmai projekt értekez|et feladatai:

o Ą hatékony szakmai munka biztosítasa a projekt, a projekt éľtékeinek a követése, a
. szükséges kapcsolatok biĺosítása a projekt egy.es elemei között, szinergiák
létľelrozása.

o Ą szakmai kéľdések között felmerüIő vitás kérdések megtárgyalása, megoldása.

. Állandó több irányri kommunikáció biztosítasa.

o A projekt előrehaladásának munkźtjának segítése, ellenőrzése, teljesítés igazo|ás
delegálása.



A szakmai projekt éľtekezlet kommunikációs eszkö'zei:

Állandó megbeszélés: A SZPÉRT szükség szerint és projektenként külön szabá|yozva l- 4 heti
. i. rendszerességgel áttekinti az e|óreha|adást, az esetleges Vitás kérdéseket

:. ''l'. ': .] .,; . meguáľgyalja és javaslatot tesz a megoldásra, a foľrás helyzetet áttekinti.

Ellenőrzes: 
ijľľ#äľ,ŕ:ä1l''ffií'ä"ľ:ľi::iľ'Jäř1;:l'ľiľłlJ;;
jelzik.

Jegyzők<inyv: A SZPÉRT megbeszéléseiről jegyzőkönyv készül.

Ellenőrzés: 
ä"'''ilil:ä:TJ';lľj"'ľl 

szervezettő| kérhet báímikor eseti és általános

Javaslat tétel: A projekt érdekében valamennyi ügyben javaslatot tehet PMEN-nek, a
PÉRT-nek.

2.1.5. Pľojekt döntéstámogatás és kontľotl (PT)

A Projekt döntéstĺámogatási és e||ęnőrző szerepét a PH egyes egységei |źttjźk e|, ezen feladatok

pľojektet érintó vezetői feladatait a jegyző és az a|jegyzó |áttja el a kiadmźnyozás és az a|áíräs

rendj éľől sző|ő jegyzői utasítás szerint.

a) PH Polgármesteń Kabinet Pľojekt egység (PH-Pcs)

PH.PCS projektet érintő feladatai:

' . A PH-PCS feladatait részletesen az 1. szánú melléklet: ,'A projekt tipikus fo|yamatainak

szabá|yozźĺsa,,tarta|mazza.

o Feladata a pĄektben ľésztvevő egyes szeľvezetek közötti hatékony kommunikáció biztosítĺísa, a
döntéshozők számára a megbízhatő éú|źúható, gyors adat folyam biztosítása, a hivatalon beltil
napľakész adatrögzités és adattáľolás.

o Az egyes információs és döntési folyamatok naprakész vitele, a szükséges döntések, aláíľások
meglétének binositása" szükséges megktildések biĺosítása, a szeĺĺezetek és a projekt igényei
szeľinti információ áramlás biaosítása.

. Az egyes szinteken megielenő viták, hiányoktisnázźsźnak érdekében a visszacsatolás biztosítĺása.

b) Pľojekt jogĺ és kijzbeszerzési kontľol| (PH.JOG)

PH-JOG projektet érintő feladatait a PH Jegyzói Kabinet |źtjae|.

' . A PH-JOG feladatait ľészletesen.az |. számű nrelléklet: ,,A projekt tipikus folyamatainak
szab á lyozás ď' tsrta|mazza.

o Feladata a projekt valamennyi megjelölt fo|yamatában való ľészvétel és az egyes döntési

szintekhez szükséges dokumentációk közbeszerzési ésjogi kapcsolattaľtása és ellenőrzése.

c) Pľojekt pénzĺigyi vitete @H-PtĄ

PH-PÜ,projektet érintő feladatait a PH PénzĹigyi Ügyosztźůy |átjae|.

o A PH-PÜ feladatait részletesen az I. szźtmű melléklet: ,,A projekt tipikus folyamatainak
szab á|y ozźsa,, tarta|mazza.

o Az egység feladata a projekt valamennyi pénzligyi miĺveletének vitele.



d) Pľojekt kontrolling (PII-KONT)

PH-KONT projektet érintő feladatai: :

' o '..A' PFł.KONT feladatait részletesen az 1. szźriÍl mellékleť,,A projekt tipikus folyamatainak
szabźiyozása,,tarta|mazza.

' ' . Feladata a PH üg]ľendje szerinti a pľojekt valamennyi érintett pénzugyifolyamatának ellenőrzése.

2.2. Pľojektmenedzseľ szervezet(PM]Dľ9

Rév8 Józsefváľosi RehabÍlĺtácĺós és Váľosfejles ztési Zrt-vel (a továbbiakban: Rév8) a Képviselő-
testiilet a 329/20|2. (X.04.) szźtmű határozata a|apjźn a projektmenedzseri feladatok e||átźsára

megbĹzási szerződést kötött, ańely tarta|mazza részletesen a feladatait. A PMEN szervezet feladatait .

' és lépéseit az,,E|jźtási Rend'' l. sz. mellék|etetarta|mazza.

A Projektmenedzser feladatai: 'ł ..

o A PEJ-k elkészítése.

. Státusz jelentés elkészítése, adatok begyiĺjtése a PMVSZ-tőI, pľojektenként.

oA TSZ előkészítése és döntésre történő benyújtása. A Pľojekt veĺtikális (projekt előrehaladás)

horizonĹális (szakmai elvek) menedzselése

o A Projekt TSZ-ben rogzitett éľtékeinek követése az eltérések értékelése, és intézkedésijavaslat
kidolgozása apźiyánatotueszé|yeztető esetben IT és KT döntésének előkészítése érdekében

.A projekt valamennyi e|őterjesĺésének, szerzódésének, teljesítés igazolásának, és más egyéb
keletkező a projekĺ szempontjából releváns dokumentum előzetes egyeztetése és

észrevételezése

- . Éves összefoglaló jelentések elkészítése

o Kifizetési kéľelmek összeállítása

..ł pÉRľ megkeresése a projektben résztvevő szervezetek között felmeľülő vitĺás kérdésekben.

. Állandó több iráný kommunikáció biaosítĺása.

' oAz ügyfelszo|gźůati és kommunikációs csatornák miĺködtetése, és az egységes projek:t

kommunikáció biĺosítrĺsa.

IJgyfé|szo|gá|at: Az egységes projekt kommunikáciő binositźtsa, a PMVSZ szervezetek
iigyfélszolgálati és kommunikác iós tevékelrységének segítése, a felmerülő

-1 '' '' '' kérdések negt'árgya|źlsa. A PMVSZ szeweżetekhez beérkező lakossági''''. . .

észrevételek áttekintése, és tanácsadźs az egyes kéľdéses ügyekben,

szĺikség esetén vál|aszadás vagy PÉRl , YuEY IT felé vtilaszĺa felterjesĺés.
A beérkező lakossági észrevételek áttekintése, és a válaszo|ó szewezeti
egység kijelölése, ill. a feladat delegálása aszervezeti egységnek.

Részvétel a folyamatokban: A PMEN feladatait részletesen az I. számű melléklet: ,,A pľojekt tipikus
fo lyam atai n ak szab áĺ|y ozásď, tarta|mazza.



2.3. Pľojektmegvalósításéľtfelelős szeľvezetek(PMvsZ)

Kĺsfalu Józsefváľosĺ Vagyongazdálkodó Kft (a továbbiakban: KISFALU) eryes PMVSZ fe|adatok
elláĺłsľa a Képviselő-testii|et a ........,/2013. (....). sz. határozata a|apján a Kft-vel kdtdtt megbízási
szerződés módosítasra és kiegészítésre került;

Jĺózsefvárosi Családsegítő és Gyermekjólétĺ Ktĺzpont (a továbbiakban: JCSGYK) egyes PMVSZ
feladatok e||źúásźra a Képviselő-testiilet a .....'.l20I3. (...) sz. határozata a|apján a Szeľvezeti és
Működési Szabáĺy zata módosult;

Józscfváľosĺ Kiizösségi Hlázak NonpľoÍit Kft.(a továbbiakban: .ĺKI{) egyes PMVSZ feladatok
el|źúására.a'Képviselő-testĺilet a ....../2073. (....) sz. hatźrozata a|apján aKeszsjgyáľ Közösségi
Házban zaj|ó programok feladatainak ellátásra feladat-ellát ási szerződést kötött;

Józsefvárosĺ Váľosüzeme|tetési Szolgálat (a továbbiakban: IVSZ) egyes PMVSZ feladatok
e|látÍsárala Képviselő-testiilet a '.........l20t3. (....) sz. hattrozat a|apjźn a Szervezeti és Mtĺködési
Szabá|yzat módosult;

Rév8 Józsefváľosi Rehabilitációs és Váľosfejlesztési Zrt. (a továbbiakban: Rév8), egyes PMVSZ
feladatok ellátásra a Képviselő.testiilet a ......12013. (....) sz. határozata a|apján megbízási szerződést
kÓtött;

Jĺózsefváľosi Onkoľmányzat Po|gátrmesteľi Hivatal Váľosfejlesztési és Főépítészi tigyosztály (a
továbbiakban: PH-FOEP)

Józsefváľosi onkoľmányzat Polgáľmesteľi HÍvatal Humánszolgáttatási tigyosztá|y (a
továbbiakban: PH-HUM)

3. A pľojektet meghatáľozó dokumentumok és döntések

A projektet alapvetően meglatáttozó dokumentum a Képviselő.testiilet 2/f013. (I.14.) sz.határozatta|
elfogadott és megkötött Támogatási Szerződés (TSZ) és annak mellékletei.

4. A pľojekt tipikus folyamatai

Az egyes fo|yamatok szabáůyozźlsa, lépései, időkeretei, felelős közreműködó szeĺvezetei és tipizźit
dokumentumait részletesen az |. számű melléklet: ,Á pľojekt tipikus folyamatainak szabá|yozásď,
tartalmazza

5. A'páiyánattaŕalma és az egyes elemek lebonyolíúĺsáéľt fe|elős szervezetmeghatáľozása

Epületfelújítás alpľogľam (akófunkcilít erősítő tevékenységek) ERFA
típusú pľojektelemek

PMVSZ

E Lakĺóépületek eneľgiahatékony felújítása

E1
Ö nkoľmányzati fu laj donban lévő b érhőzak fe lúj ítása KISFALU

E2 Táľsasházi tulaj donban lévő lakóépületek felúj ítása KISFALU. TH

Kiizteľületek fejlesztése alpľogľam (vórosi funkciót erősítő tevékenységek)
ERFA típusrĺ pľojekte|emek



K1 Teleki Lász|ő tér kiizterü|et ľehabi|itácĺó

Kl/l Teleki Lász|ő tér I. / a Népszínház utca és' Fiumei. út közötti
zoldtertilet ľehabi|itációj a

PH-FOEP

Kt12 Teleki Lász|ő tér |I. l apiac csatlakozó kĺjĺeľületeinek megújítása PH-FOEP

Kt/3 Teleki Lász|ő tér III. / Teleki tér l3 - 25 sz. előtti szakasz felújítása PH-FOEP

K2 ,FiDo / a FiumeÍ út és a Dobozĺ utca köziitti zöIdteľĺĺlet
ľehabilitáciĺója

PH-FOEP

K3 Kálváľia tér kiizteľĺilet ľehabilitáció PH-FOEP

K4 Baueľ Sándoľ utca megrĺjítása PH-FOEP

K5 Magdolna utca I)obozi u. - I}ankó u. ktiztitti szakaszának
felűjítása

PH-FOEP

K6 Téľ{igyelő kameľaľendszeľ bővítése, fej |esztése PH

Táľsadalmi' köziisségi, szociális és bűnmegelőzési alpľogľam (önál|óan
nem támogatható kiitelezően megvalósítandó és választható
tevékenységek)

T1
Epĺi|et felűjításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő
pľogramok (ERFA)

TI/1 Társadalmi akciók megszewézése (lomtalanítás, paľkok takarítása) JCSGYK. JVSZ

Tt/2 Helyi környezettudatosság elősegítése (zöld udvaľok kialakítása) JCSGYK, JVSZ

Tr/3
Lakossági tźjékoztatás' tanácsadás - az e|őkészitéstól az
utógondozásig (valamint háztartásgazdálkodási tľéning és kcizös

képviselők képzése)

JCSGYK

Tt/4 A vagyonkeze|ő munkatársak szociá|is, kommunikációs képzése KISFALU

T2 Kesztyíí gyá ľ Kiizösségĺ Hőu szo|gáitatás-bővítés

T2/l A Kesztyúgyźlr Kĺizösségi IIaz pľogramj ai (ESZA) JKH

T2/2
Keszlyíigyźtr Közösségi Hráz közösségi tereinek bővítése,
korszerűsítése (ERFA) (közösségi funkciót szolglźIó tevékenység)

JKH

T3 Bűnmegelőzési pľogľamok @SZA)

T3/l
Szen vedéýbetegségeket, bűnel követ ést, źĄdozattá v ál|ást cé|ző

pľevenció
PH-PCS

T3t2 Szomszédsági rendőľ program (ESZA) JVSZ

T3t3
Bíĺnmegelőzési stľatégia, cselekvési terv (viktimizációs suľVey'

antiszociális teammunka)

Rév8

T3t4 99-es busz kíséľleti projekt Rév8

T4 Szociá|is pľogľamok (ESZA)

T4/1 Közterületi áľtalomcsökkentő szolsáltatások PH-PCS



T4l2 Intenzív családmegtartó szolgáltatások JCSGYK

T4t3 Családfej lesztés i szolgáltatĺás
JCSGYK,
KTSFALU

T4/4 Tehetséggondozás PH-HUM

T5 Köziisségfej lesztés (EszA)

T5/t
A F.iumei út és Dobozi utca kĺjzötti teľületek FiDo megújításához
kapcsolódó szociális pľogram' FiDo spoľtnapok

JCSGYK

T5/2 . Ká|v ária tér megúj ításához kapcso|ódó szociális program JCSGYK

Gazdasági, foglalkoztatási alpľogľam' a
(tinállóan.'nem támogatható kötelezően
tevékenységek)

gazdaságfejlesztés pľojektelemei
megva|ósítandó és vá|asztbatú

G1 Képzési pľogľamok (ESZA)

Gt/r Képzések, szakképzések JKH

Gr/2 Készségfej lesztő képzések JKH

GL/3
l 0 osztályos fe|zźłrkőztató képzés JKH

G2 Foglalkoztatási progľamok @SZA)

G2/l JCSGYK Álláskereső Klubok, Álláskereső tľéning JCSGYK

c2/|ĺ1
Alláskeľeső Klub, Tanácsadás megvá|tozott munkaképességiĺek
részére

JKH

G2/t/2 Á[áskereső tľéning, ,,Páiyámfelé'', ''Üdv a klubban'' JKH

G2lf Allásbörze JKH

Gf/3 Munkába állást segítő klubok JKH

G2/4 Karrierut fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentoľálás JKH

G2/5 Köz(össégi) _ hely és mosoda JCSGYK

Gfl6 Társadalombó l kiľekesztett nők foglalkoztatása és ľehabilitációj a JCSGYK



.''. i ' ','' '.' 6.' A pľojekt megvalósításának egyes fo|yamatainak szalrályozása

6.l. A pľojektgazda folyamatai

6.1.1. SzálmlLánás, telj esítés igazolás fo|yamata

lépés megnevezése felelős
szervezet

napok

sz.

dokumentumok meg]egyzes

t ateljesítés igazo|ás
kit<jltése és mellékletekkel
való fe}szerelés (szállító

esetén)

PMVSZ.
szállító

előzetesen kiadott
fonna

nyomtatvány

1,0 millió Ft feletti
szerződéseknél PMVSZ és

a|v á||a|koző k<jzö s en tö lt i

ki, ennél kisebb étékűeknél
csak PMVSZ

2 szźtm|a kitĺiltése szá'|lítő NAV által
elfogadott

nyomtatvány
J PMVSZ saját szakmai

teljesítés igazolás és

számla kit<ĺltés és

mellékletekkel való
felszerelés

PMVSZ előzetesen kiadott
forma

nyomtatvány

4 PMVSZ saját szakmai
teljesítés igazo|ásra

benyujtás

PMEN előzetesen kiadott
forma

nyomtatvány,

mellékletekkel
5 pl.ojekt megfelelés

igazo|ás,adatrögzités
PMEN előzetesen kiadott

forma
nyomtatvány,

mellékletekkel
6 hivatali érkeztetés. iktatás PH-PCS előzetesen kiadott

forma
nyomtatvány,

mellékletekkel
jogi kontroll PH-JOG előzetesen kiadott

foľma
nyomtatvány,

mellékletekkel

Ha hiba vary
véleményeltérés van vissza

4- 5 pont,

I pénzügyi kontrol| PH-PÜ előzetesen kiadott
forma

nyomtatvány,

mellékletekkel

Ha hiba vagy
véleményeltérés van vissza

4- 5 pont

9 utalvány rendelet kitöltés PH-PU előzetesen kiadott
foľma

nyomtatvány,

mel|ékletekkel,
utalványrendelet



l0 kontrolling PH-
KONT

előzetesen kiadott
forma

nyomtatvány,

mellékletekkel

, ' Ha hiba vary
véleményeltérés van vissza

4- 5 pont

l1 a|áíratás PH-
jegyzó,

oNr-
PM, PH-

PCS

előzetesen kiadott
forma

nyomtatvány'
mellékletekkel,
utalványľendelet

12 uta|ás, áfamendzsement PH-PU
13 adatszolgźitatás az

utalásról email formában
PH-PU

T4 szám]a lekönyvelése PH-PU az uta|ástő| számított l 5
napon belül

15 KIF|Z kérelemhez
. dokumentáció átadás,

bankikivonattal
összeállításra

PH-PCS,
PH-PÜ,
PMEN

az eredeti

dokumentumok
hitelesített
másolata

az uta|ástő| számított 1 5

napon belül

I6 archíválás PH-PCS

6.1.f . Szeľződés kiités folvamata

lépés megnevezése felelős
szervezet

napok
sz.

dokumentumok megjegyzes

t a.ISZ, a Kbt' és az oNK
B eszerzés i Szabáiy zata

a|apjttn kiválasztott
szá|| ítőv al a döntéseknek

megfelelő szerzodés
összállítása' mellékletekkel

való felszerelése,

szignálása

PMVSZ,
szźi|ítő

előzetesen kiadott
szerzł5dés típus és

melléklet lista
szerint

projekt megfelelés
igazo| ás, adatr ö gzités

PMEN, előzetesen kiadott
szerzőđés típus és

melléklet lista
szerint

3 hivatal i,éľkeztetes' iktatá s PH.PCS e|őzetesen kiadott
szęrzódés típus és

melléklet lista
szerint

4 jogi kontroll PH-JOG előzetesen kiadott
szerződés típus és

melléklet lista
szerint

5 pénzügyi kontrol| PH-PU e|őzetesen kiadott
szerzódés típus és

10



melléklet lista
szerint

6 kontľolling PH-BE e|őzetesen kiadott
szeződés típus és

mel|éklet lista
szerint

a|áiratźs PH.
jegyzo,

oNr-
PM, PH-

PCS

előzetesen kiadott
szerződés típus és

melléklet Iista
szerint

I szerződés megküldés PH-PCS előzetesen kiadott
szerződés típus és

melléklet lista
szerint

9 szerződés megküldés KB
esetén közzéte|re

KB-
SZAK

KBT szerint

l0 aľchíválás PH-PCS hivatali köteles példányok
lpld PMEN, lpld PH-PCS,
lpld PH-PÜ

6.1.3. Az Előteľjesztés fo|yamata

|épés megnevezése felelős
szervezet

napok

sz.

dokumentumok megJegyzes

I aTSZ alapján projekt
éľtékei, időbeli és

pénzűgy i kereti kö'zött

előterj esaés elkészítése

PMVSZ önkormányzat
eIóteľjesaési
minta alapján

2 előterj esztés proj ektnek
való megfelelés

egyeztetés, szignálás

PMEN, önkormányzat
előterjesztési
minta alapján

aJ hivata|i érkeztetés, iktatás PH-PCS önkoľmányzat
előterjesztési
minta alapján

4 jogi kontroll PH-JOG ö'nkoľmányzat

előterjesĺési
minta alapjĺín

5 pénzügyi kontroll PH-PU önkoľmányzat
előterjesztési

minta alapján

6 a|áiratźs PH-
jegyzó,

oľr-
PM, PH-

PCS

önkormányzat
előterjesĺési
minta a|apjźn

Ll



;döntés JOK-
KT, v.

JOK-
BIZ;

PH-PCS

ĺinkormányzat
elóterjesztési

minta alapjan

PH-PCS beszerzi a döntésről

a2 p|d hivatalos másolatot 5

napon belül, süľgős esetben a

döntést követő 2 napon belül

8 döntés megküldése
PMVSZ" PMEN részére

PH-PCS, hiteles döntés

kivonat v. szükség
esetén jkv.
Másolat

PH-Pcs megküldi a

hivatalos másolatot 5 napon

beliil, sürgős esetben a

döntést követő 2 napon belü|

'PMVSZ-nek, PMEN-nek
9 arclríválás PH-PCS hivatali köteles példányok

lpld PMEN, lpld PH-PCS

6.1.4. A meghívásos és nyílt közbeszeľzési eljáľás folyamata

lépés megnevezése felelős
szervezeÍ

napok

sz.

dokumentumok meglegyzes

I AF-AD összeállítása a

TSZ, és a KB teľv
a|apján: megadjaa

szakmai taľtalmat (ATT
a|apjźn),TSZ a|apjána

hozzárende|hetó

forľásokat, az ütemterv

a|ap1án a határidőket, a

szakmai a|kalmassági

feltételeket, meghívásos
eljárás esetén a szakmai

javaslatot a

meghívottakra

PMVSZ 60 a KB rendelet és a

KBT szerinti
dokumentumokkal,
és mellékletekkel

2 AF-AD normakontroll.
előteľjesztés, EMIR

rögzités

PT-KB-
SZAK

l5 a KB rendelet és a

KBT szerinti
dokumentumokkal,
és mellékletekkel

3 a taľtalmak projektnek
való megfelelés

igazolás. egyeztetés,

szi gnálás, adatr o gzítés

PMEN, 4

4 hivatali kontľoll
(éľkeztetés, iktatrís' j ogi

kontľo|l, pénzngyi
kontľoll, a|áfuatźs)

PT-PH-
PCS, PT-
PH-JOG,
PT-PH-
PÜ, PH-
jegyzó,

oľr-pIvĺ

önkormányzat
előteľjesztési minta

alapján

12



5 dtintés a kiíľásľól, AF-
AD elfogadásárő|

JOK-
VPB, PT-
PH-PCS

f önkormányzat
előterjesztési minta

alapján

PT-PH-PCS beszerzi a
döntésľól a2 p|d hivatalos
másolatot 5 napon beltil,
sürgős esetben a döntést
követő 2 napon belül

6 AF-AD megküldése, v.
hirdetménv feladása

PT-KB-
SZAK

I

7 Kérdések, helyszíni
bejáľás

PT-KB-
SZAK

58

8 Pá|yázat beérkezése és

bontása
PT-KB-
SZAK

9 Hiánypótlás, PT-KB-
SZAK

20

10 előzetes trájokoztató

adása KSZ-nek a
közbeszerzési eljárás

eredménvéről

KB-
SZAK

1 A közbeszerzési eljárás

eľedmény hirdetése előtt 5

nappal tźĘékoztatő adźsa az
eredményhiľdetésről

ll hivatali kontľoll
(érkeztetés, iktatas, j ogi

kontroll, pénzügyi
kontrol|, a|źiratás)

PT-PH-
PCS, PT-
PH-JOG,
PT.PH-
PÜ, PH.
jegyzó,

oNr-pv

4 cinkonnányzat

előterjesztési minta
a|apjźn

T2 Bínáló Bizottság,
előterj esztés elkészítés

KB-
SZAK,

PH-PCS,
PMEN

I A KBT szerinti eljárás

l3 Döntés az eredményről JOK-
VPB, PT-
PH-PCS

I

I4 Az eredmény

nregküldése PMVSZ,
PMEN részére

Pii-PCS,
PMVSZ,
PMEN

I hiteles d<jntés

kivonat v. szükség

eseténjkv. Másolat
l5 KBT és ASZF szerinti

eljárások esetében utólag
megküldi KSZ-nek
tudomásul vételre

KB-
SZAK

10 az ASZF szerinti
dokumentumokkal

K SZ nyi latk ozata alapj źn
vagy továbblépés 9 pontľa,

vagy vissza l-3 ponthoz

I6 szerződéskötés PMVSZ 6.1.2 szerinti
folvamat szerint

13



t7 KBT szerintszerződés
megkötése után

kozzététę|

KB-
SZAK

10

l8 aľchíválás PH-PCS f hivata|i köteles példányok
lpld PMEN, lpld PH-PCS

6,1.5. A beszeľzési eljáľások folyamata

lépés megnevezése felelis'
szeľvezet

napok
sz.

dokumentumok megjeg;.zés

I a. T SZ a|apján elindítj a
elj árást: negllatźrozza a
szakmai.tartalmat (ATT
alapján), TSZa|apjźna

hozzárendelhető

forrásokat, az utemterv
a|apjźtn a hatáľidőket, a

beszerzés egyéb
fe ltétele it, me ghatár ozza
a meghívásra kertilőket,

és megküldi a
meghívottaknak

PMVSZ aKB szabá,|yzat

szeľinti
dokumentumokkal,
és mellék|etekkel

2 PMEN-nek abęszerzésj
eljáľás megküldése

PMVSZ aKB szabá|yzat

szeľinti
dokumentumokkal,
és mellékletekkel

PMEN-nek abeszerzési
eljárás megindítása e|őtt 5

nappal megküldiemail
formában

J az e|őterjesztés

elkészítése a dijntésről

PMVSZ önkormányzat
előterjesztési minta

a|apjźn
4 a tartalmak pľojektnek

való megfelelés igazolás,
e gy eztetés, szi gnálás,

adatrogzités

PMEN,

J hivatali érkęztetés'

iktatás

PH-PCS önkoľmányzat
előterjesztési minta

a|apján

6 jogi kontroll PH.JOG önkormányzat
előterjesztési minta

a|apján

7 pénzügyi kontroll PH-PU önkormányzat
előterjesztési minta

a|apján

I a|źłíratás PH-
jegyző,

ONK-PM,
PH-PCS

önkormányzat
előterjesztési minta

a|apjźln

L4



9 döntés JOK.KT.
v. JÖr-
tsIZ;PH-

PCS

önkormányzat
előteľjesztési minta

a|apjáll

PH-PCS beszerzi a

döntésről a f p|dhivataläs
másolatot 5 napon belül;
sürgős esetben a döntést
követő 2 napon be|ül

l0 döntés megkü|dése

PMVSZ, PMEN részére

PH.PCS hite|es dĺintés

kivonat v. szükség

esetén jkv. Másolat

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

6.1.6. Utasítási folyamat

ĺépés megnevezése felelős
szervezet

. napok

sz.
dokumentumok megjegyzés

I KT döntése alapján IT,
vagy ľÉRľ a projekt

keretei k<izött más

testii|eti döntést nem

igélrylő, felmerülő
helyzetkben, esetlgesen a

megvalósítás soľán

szeľvezetek közötti vitĺás

kérdésekben dönt és a

TSZ keľetei kozött
utasítást ad

IT, PERT,
PMEN

2 aTSZ, ER, keretei

között ügymeneti
kérdésekben, KSZ-el

való kommunikációból
származő helyzetekben

PMEN utasítĺíst ad

PMVSZ-knek

PMEN,
PMVSZ

J az utasitásről éľtesíti

PH-PCS, és pÉRľ
PMEN,
PH-PCS

4 feĺmerülő vitás kéľdések

esetén PMVSZ, és

PMEN közösen
fordulnak pÉRľ-lrez

PMEN,
Pi\{VSZ,
pÉnľ

5 archíváIás PH-PCS hivatali köteles pé|dányok

lpld PMEN, lpld PH-PCS
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6.1.7, Közľem űkiid ő szervezettel való kommunikáció : kĺfizetésĺ
kéľelmeko támogatási szenődés módosításot vá|tozás
bejelentések' PEJ-Ę státusz jelentések elkészítése, és ezek
hiánypótlása

lépés megnevezése felelős
szervezet

napok

sz.

dokumentumok megJegyzes

a sziikséges a|źtámasnő
dokumentumok

beszerzése

PMEN,

2 ahiźtnyző anyagok
bekérése

PH-PCS,
PMVSZ-

től
a) TSZ, PERSZ, ASZF

a|apjźnKIFIZ,TsZ
módosítás, PEJ,

VÁLBEJ és Sĺítusz
Jelentés cisszeállítása

PMEN, projekt
dokumentumok
a|apján,kötelező

tartalommal,
EMIR-en
keresztül

4 hivatali éľkeztetés,

iktatás

PH-PCS önkoľmányzat
előteľjeszési
minta alapján

5 jogi kontroll PH-JOG,
PH-PCS

önkormányzat
előterjesĺési
mintaa|apjźn

6 pénzügyi kontroll PH-PU,
PH-PCS

önkormányzat
előterjesĺési
minta alapjrán

7 a|äíratź,s PH-
jegyzó,

ONK-PM,
PH-PCS

önkoľmányzat
előterjesaési
minta alapján

8 TSZ módosítás esetén

döntés

JOK-KT,
v. JÖK-
BTZ;PH-

PCS

ö'nkormányzat

előterjesztési
rninta alapján

PH-PCS beszerzi a döntésről

a2 p|d hivatalos másolatot 5

napon belül, sürgős esetben

a döntést követő 2 napon

belül
9 a|áíľt dokumentumot és

bizonyos esetekben a

döntések megküldése
PMEN részére

PH-PCS,
PMVSZ,
PMEN

hiteles döntés

kivonat v. sziikség
eseténjkv.
Másolat

t0 dokumentumok
megküldése KSZ-nek, és

máso|atipld.
megküldése PH-PCS-

nek' adatrögzítés

PIVMN,
PH-PCS

l1 KSZ hiánypótlási PMEN, KSZ felszól ítása a|apjćtn
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felszólítás

archíválás

PH-PCS vissza lJ ponthoz

hivatali köteles példányok
lpld PH-PCS

6.t.8. Státusz jelentés (pĘektbeszámoló) lépései

lépés megnevezése felelős
szervezei

napok

sz.

dokumentumok megjegyzés

I PMVSZ státuszjelentés
elkészítése

PMVSZ PMVSZ-eknek minden
hónap l, és 3 hetének
pénteki napján 24 őráig
emailon átküldi, word vagy :

excell formátumban és pdf-

ben.

2 PMEN sĹátusz jelentés

elkészítése

PMEN, PMEN-nek minden hőnap 2,

és 4 hetében emailon átküldi
KSZ-nek és PH-PCS-nek,
word formátumban és pdf-

ben.
I
J hivatali éľkeztetés,

iktatás

PH-PCS önkormányzat
e|őterjesĺési
minta alapján

4 jogi kontroll PH-JOG,
PH-PCS

önkoľmányzat

előterjesztési

minta alapjrán

5 pénziigyi kontroll PH-PU)

PH-PCS
önkormányzat
előterjesĺési
minta alapjĺĺn

6 aláíratás PH-
jegyző'

ONK-PM,
PH-PCS

önkormányzat
előterjesztési

minta alapjrán

döntés JOK-KT,
v. JOK-
BIZ; PH-

PCS

önkormányzat
előterjesztési

minta alapjan

PH-PCS beszerzi a döntésrő|

a2 p|d hivatalos másolatot 5

napon belül, sürgős esetben

a döntést kĺjvető 2 napon
belül

8 döntés megküldése
PMVSZ. PMEN részére

PH-PCS,
PMVSZ,
PMEN

hiteles döntés

kivonat v. szĺikség
eseténjkv.
Másolat

9 archíválás PH-PCS hivatali köteles példányok
lpld PMEN, lpld PH-PCS
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, 6.f, A.konzoľciumi partneľ (táľsasházak) folyamatai

6.2.1; Konzoľcĺumi tag . Társasház, számla, teljesítés igazolás
folyamata

lépés negnevezése felelős
szewez,el

napok
sz.

dokumentumok meglegyzes

I mű szaki źttadás-źúv éte| a
miĺszaki :ellenőr és Kisfalu
Kft' mŕiszaki
felt.igyelőjének

részvételével

TH,
PMVSZ-
Kisfalu

mÍĺszaki átadź.s-

átvételi jegyzőkönyv
PMEN meghívása,

PMEN lejelentiKSZ-
nek

2 a (rész)tel.iesítés igazolás
kitöltése (szállító esetén)

Kisfalu ellenj egyzésével

TH előzetesen kiadott
forma nr'omtatvánv

1,0 millió Ft feletti
szerződéseknél

Társasház és

a|vá||a|koző közösen
tölti ki, ennél kisebb
éľtékĹĺeknél csak
Társashźu

J szám|a kiállítása TH,
Szál|ító

NAV áltaĺ
elfogadott

nyomtatvány

VSZ szerinti kötelező
taľtalmi elemek
felvezetése

4 elszámolási dokumentáció

ö s szeál ílĹása (szám|a,

teljesítésigazolás, építési
nap|ő, vSZ, NAV
igazo|ás, kifizetési
bizonylat)

TH Kifizetési Kérelem
Útmutató

Aláíľásokka|, Eredeti
példányok

5 Kisfalu saját szakmai
teljesítés igazolás és

szźlm|akitĺlltés és

mellékletekkel való
felszerelés

PMVSZ-
Kisfalu

előzetesen kiadott
forma nyomtatvány

Csak akkor, ha a Kisfalu
Kft a műszaki ellenőľ

6 Előzetes kontroll PMVSZ-
Kisfalu

PMVSZ formai és

tartalmi el|enőrzést

végez PMEN-nel
konzultálva,hiźny
esetén vissza 4. pont

7 Az elszámolási
dokumentáció benyujtása

PMEN felé

PMVSZ-
Kisfalu

I<]FIZ kérelem

a|źtźtmasnő

dokumentumai
8 projekt megfelelés

igazolás, adafrögzítés

PMEN előzetesen kiadott
forma nyomtatvány,

mellékletekkel

Hiány esetén vissza 6.

pont

9 Zár adékol.ź,s' kifi zetés l
kérelem összeállítása, TSZ
me l lékl etek aktualĺizáůása

PMEN
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l0 Végleges dokumenfumok
a|áír tsa, e l I enj e gyzése

PMVSZ-
Kisfalu,
TH

IKIFIZ kéľelem,
I

I aktua|izá|tTSZ
Imellékletek

PMEN, azá|ta|aaz
EMIR fe| ii l eten r ö gzített
dokumentumokat

digitálisan Kisfalu
részére e-mailen
megküldi

il KIFIZ véglegosítéso
...'.'''

PMEN Tcljcs
Dokumentáció

Kisfaluleadj a az a|áírt
KIFIZ kére|met, és

szĹikség szerint az a|áírt
TSZ mellékleteket

t2 hivatali érkeztetés, iktatás PH.PCS Teljes
Dokumentáció

t3 jogi kontľoll: PH-JOG előzetesen kiadott
forma nyomtatvány,

mellékletékkel

Ha hiba vagy
véleményeltérés van
vissza 1l pont

t4 pénzügyi kontrolI PH-PU előzetesen kiadott
forma nyomtatvány,

mellékletekkel

Ha hiba vagy
véleményeltérés van
vissza I I pont,

15 kontľolling PH-
KONT

előzetesen kiadott
forma nyomtatvány,

mellékIetekkel

Ha hiba vagy
véleményeltéľés van

vissza I I pont,
t6 a|áiratás PH-

jegyző,

ÖnK-PM,
PH-PCS

előzetesen kiadott
forrna nyomtatvány,

mellékletekkeI,
utalvánvrendelet

t7 aľchíválás (eredeti) PH-PCS PMEN 1 db eredeti
példáný kap vissza

l8 I<E IZ kére l em benyrij üása

a támogatás lehívásĺához

KSZrészére

PMEN végleges, aláíľt
Y'fiIZ kérelem

Kisfalu (és rajta

keresztiil a'ľH) másolati
példáný kap

6.2.2. Konzoľciumi tag.Táľsashán, szerződés kiités

lépés megnevezése feIelős

szervezet
napok

sz.
dokumentumok megiegyzés

7
I AxsZ, a Kbt Beszerzési

Sarbŕl|yzata alapján
k iválasztott szá||itóv a| a
döntéseknek megfelelő
szer ző désterv ezet ké szítése
a kiadott minta alapján

TH és

KB-
SZAK

szerződéstervezet
r...inta alapján

2 PMVSZ a
szprződéstervezetet
ellenőľzi formai, jogi és

p źiy áaati me gfe lelő s é g

szempontjából

PMVSZ-
Kisfalu

Szükség esetén PMEN
szervezettel egyeztet

L9



a
J Szerződés a|áirása,a

PMvsZ szignźiásáva|
TH,

PMVSZ-
Kisfalu

5 db eredeti pé|dány

4 szerződés megküldés KB
esetétr kozzéte|re

TH és

KB-
SZAK

KBT szerint

5 Vállalkozás i szerzódés
nregkĹildés a PMEN-nek

PMVSZ-
Kisfalu

? db erodoti példány

6 Vállalkozási Szerzodés
bery'rijtása 5 napon beltil
KSZ-nek, és PH-PCS-nek
aľchiválásra

PMEN

6.2.3. Konzoľciumi tag-Tárcasház' Közbeszeľzési eljárásának
folyamata

lépés megnevezé,se felelős
szeÍvezet

napok
sz.

dokumentumok megjegyzés

I aTSZ, és KB teľv alapján

előkészíti az elindítandó
eljárást: megadja a

szakmai tartalmat (ATT
alapján), TSZa|apjźna
hozzźtrende|hető

forrásokat, az titemterv

a|apjźtn a határidőket, a
szakmai alkalmassági
feltételeket, meghívásos
eljárás esetén a szakmai

TH és

KB-
SZAK

a KB rendelet és a

KBT szerinti
dokumentumok, és

mellékletek,
AF+AD

2 megküldi PMVSZ-
Kisfalu-nak míĺszaki'
pźůy źaati, szÍikség esetén
jogi megfelelőség
ellenőrzésére

TH,
PMVSZ-
Kisfalu

Kisfalu sztikség esetén

konzultá| PMEN-vel,
észrevétel esetén vissza
1. pont

J Eljĺárás megindítása TH és

KB-
SZAK

4 Az ajźn|atok bontiísa,

bíráł|ataa PMEN és

PMVsZ-Kisfalu delegált
tagjaival

TH és

KB-
SZAK,

PMVSZ-
Kisfalu,
PMEN

Sĺappa|az j

eredémyhirdetés elótt
éľtesíti Kisfalu-t, és

PMEN-t

5 Előzetes tź$okoztatő adäsa
K SZ-nek a közb eszer zési
eljárás eľedményéről

PMEN

;.].ł' '1-'...
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6 Eredmény hiľdetés TH és

KB-
SZAK

KGY hatĺározat?

7 Az eredmény megküldése
PMVSZ-Kisfalu, PMEN
részére

TH és

KB-
SZAK

eredetijegyzőkđnyv

8 KBT és ASZF szerintl
eljárások esetében utólag
megküldiKSZ-nek
tudomásul vételľe

PMEN az ASZF szcľinti
dokumentumokkal

KSZnyilatkozata
a|apjźtnvagy

továbblépés 9 pontra,

vary vissza l-3 ponthoz
9 KBT szerintszerződés

me skötése utźn közzététe|
KB-

SZAK
10 A Közbesz. .

Dokumentácíő átadása
PMEN részére

TH és

KB-
SZAK

Teljes dokumentáció

l1 Adatrögzítés az EMIR
ťeliileten

PMEN

12 archíválás PH-PCS Teljes dokumentáció köteles példányok lpld
PH-PCS
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