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Képvĺs elő.testülete szátmár a

Tisztelt Képviselő-testület!

L Előzmények

1. Pľogľamalapmegvalósításáhozszĺikségesdłintések

A Képviselő-testtilet a 1'89l20|3.N.22.) számű. hatźtrozatźtban elfogadta a projekt költségvetésében

kötelezően elkülönített Programalap Műk<'dési Kézikönyvét és felhatalmazta a Városgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottságot a Kézikönyv a|apján aktua|izáit eryedi pá|yázati felhívások elfogadásĺára.

2013. június 3_án, a 602120|3. (VI.03.) számilhatáronatban aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizott-

ság elfogadta az a|<tua|lzált PNDI, PN03, PN04, PA/05, PN06 kódszámú kiírásokat és hozzź|élru|t

azok megjelentetésére. 2013. június 4-én mind az öt pźt|yźuati felhívás megjelentetésre került. A pá-

|yáuatifelhívásokaza|ábbitémakörtérintették:

Budapest Józsefuáľosi onkorm ányzat

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester, Egry Attila alpolgáľmester, Balogh Istvan kép-
viselő. Kaiseľ József képvíselő
A képviselő-testületi ülés időpontj a: 2013. szeptember l 8. . sz. napirend

Táľry: Javaslat az MNPIil Társadalmi és Gazdasági alpľogľamokhoz kapcsolódó diin.
tések meghozata|ára

A napiľendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a hatáľozat elfogadásźůloz minősített szavazattobb.
sés szfüséses
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Városgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bĺzottság véleményezi
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi
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Közösségi Zö|dítési Akciók (MNP III _ PA/01)
Sport, szabadidő, egyéb lakossági progľamok (MNP III _ PA/03)
Családmegtaľtó Motivációs Csomag biztosítása (MNP III _ PA/04)
Családfejlesztési Motivációs Csomag biĺosítása (MNP III _ PA/05)
Szociális Lakhatási Technikai segítségnýjĺás (MNP III _ PA/06)

A PA/03, PN04, PA/05, PN06 kódszámú pźůyźaati felhívásokra a beadrási hatáľidő 2013. június 30., a
PA/01 je|upályźnati felhívás esetében 2013. jrilius 31. volt. Azötpáůytaati felhívás keľetében min-
dössze háľom pźiyźlző adoff be ajánlatot, és a bíľálati szakaszban mindössze egy pá|yźzat esetében

l ehetett eredménye snek ny i lván itani a pá|y źnati fordulót.

2. Helyi Támogatói Csopoľt mĺĺkiidéséve| kapcsolatos dłintések

A Képviselő-testület a329/2012. (X.04.) számú hatźrozat 4. pontjáhan fogadta el a Magdolna Negyed
Program III. c. pźiyźzat benýjtásához sztikséges' a Magdolna Negyed Progľam III. támogatásźra|ét-
rejött Helyi Támogatói Csoporttal (HTCS) kĺjtendő együttműködési megállapodást, melyet a Felek
20 1 2. októb er 9-én íĺtak a|á.

A HTCS jelenleg t1 egliittműíkiidő partnerbőI tevődík össze, úrymint: a projektgazda onkormányzat,
a 6. vźiasztókerület önkormányzati képviselő, a Józsefvźlrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
(JCsGyK), a Józsefuárosi KözösségiHźĘakNonproťrt Kft., a Kapocs Ifiúsági Önsegítő Szolgálat Aĺa-
pitvźny, Koszorú Napköziotthonos ovoda, Lakatos Menyhért Áhalános Iskola, Losonci téri Á|talános
Iskolą a Magdo|na Negyedi Szomszédsági Tanács, Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány,
Muro Phral _ Testvérem Cigźny - Magyar Táľsadalmi és Kulfurális Egyesület.

ravasoljuk a HTCS egłÍiÍtmííködő partnereként a 10. vúlasztókeriileti önkormdnyzati képviselőt
bevonni.

A HTCS átfogó feladata a Budapest-Józsefuáľos, Magdolna Negyed Program III. végľehajtźsźnak
szakmai üímogatása, amelynek során szakmai javaslatokat dolgoz kí a projektgazda részére. A HTCS
tanácsokkal segíti a Programalap keretében kiirt pźůyźaatok megvalósitźsźt, részt vesz a megvalósított
pá|yźuatok utólagos kiétékelésében, és amennyiben szükséges javaslatokat ad az űj pá,|yánati kiírá-
sokhoz.

II. A beteľjesztés indokolása

l. Pľogramalappal kapcsolatban

AzB|őzmények részben ismertetett 3 pźůyázati felhívás vonatkozik a családmegtaľtó és a családfej-
lesztési szolgáltatáshoz kapcsolódó motivációs csomagok bizosításának beszerzéséĺę. A JCsGyK a

családokkal a szociális munkát már fél évetĄa, amelyek miatt időszeriĺ a csa|ádok részére a motivá-
ciós csomagok biztosítása, megnyitása. Továbbiakban a páiyánat lebonyolításának időigénye miattaz
t$abb páůyázati felhívás megielentetésére vonatkozó döntés mielőbb sztikséges.

Apit|yźuati útmutató előírĺásai szeľint a Progľamalapot folyamatosan kell miĺködtetni. A Pľogľamalap
Működési Kézikönyvét minden páůyź.z:atikiÍrást követően aktual'izźini szükséges.

A20|3.június 03-án kiírt pá|yáuatokajánlattételi hatĺáridejéig összesen 3 fajtapźiyázat került benyuj-

tásra, melyekből a hiánypótlási felhívások teljesítése utan 1 db pá|yźaat felelt meg apźúyázati felhívás
kitériumainak.
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2. Helyĺ Támogatóĺ Csopoľt működési ľendjével kapcsolatban

A HTCS az e|őzőekben hivatkozott képviselő-testi'ileti dĺjntés a|apján miĺködését megkezdte, ezért
szükséges a működési rendre vonatkozó önkormányzati döntés hozata|,

nL Tényátlás

1. Pľogramalappalkapcsolatban

Az MNPJII-PA/O3 kódszámma| kiírt pá|yázat célja: Lakossági rendezvények, sport és egyéb szabad.
idős tevékenységek támogatása révén helyi közösségek fejlesztése.
A lehetséges pźůyázők köre: helyi, a településenbejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező non-
profit szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban vannak (a településen bármilyen módon
je|en vannak, YuEY a helyszínen a koľábbiakban máľ konkrét akciókat végrehajtottak.
Azalźtbbinon-prof itszervezetekpźiyźnhatnak:
Nonprofit szervęzetek (egyesület, a|apitvźny, köza|apíNźny, kĺlztestület); Nonprofit gazdasägi taľsa-

ságok; Társashrázak, lakásszövetkezetek, lakók<jzösségek; Intézmények (oktatási, szociális, nevelési,
stb.); Szociális szcivetkezetek ame|yek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a
városrehabi| itációS proj ektben.

Apätyźaatbenyujtási hatĺáridejéig (2013. június hó 30.) | dbpá,|yźaatérkezett be az onkormányzathoz
a Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvánýól (MEJOK) Interaktív szinhźtzi esték a Kálvária téren
címmel. A benyújtott páůyánat formai és tarüalmi előínásainak ellenőrzése után hiánypótlási felhívás
került megkĹi|désrepźiyźnő sztlmära, me|yet aze|őirt határidőig,20l3. július 25-ig teljesített.
A MEJOK álta| benyujtott páiyázat célja, hogy megszó|ítsa és táľsadalmi aktivitĺásra késztesse aMag-
dolna-negyed lakóit. A projekt keretében playback-színház kerül megtaľtásľa, amely közösségépítő,
fejlesztő és szóľakoztató foglalkozás. Alkalmas a lakók kimozdításźtra, pttbeszéd kezdeményezésére,
vélemények és éImények cseréjére, valamint a biza|om és egymás elfogadásának javítĺĺsára. Az e|ő-

adások gyakran egy témakör köré szervezódnek, igy lehetőség nyílik aktuális kérdések körüljárására,
egymás tapaszta|atainak megismerésére. Az előadások keretében a résztvevők bejáratosság váůnak az
a|apitvźĺny ügyfélszolgźúatára, ahol további információkhoz juthatnak, segítséget kérhetnek és ameny-
nyiben szükséges továbbirányíthatókká válnak egyéb elláLások szźlmtra. Az előadások a Dankó utca,

Kálvária tér saľkán a Jőzan Babák Klub ĺigyfélszo|gźt|atźtn kerĹil megrendezésre. Az előadások csalá-
dosan, gyerekekkel egytitt is látogathatóak.

A projekt titemezése: 2013. év során havonta,20|4 elején peđig két hetente kerü| megrendezése elő-
adás' összesen 9 alkalommal.
Apáiyázat teles költsége 50l 000 Ft, melyből 300000 Ft összegre nyujtott be kérelmet apźiyázó,
amely a szinészek megbízási dijźt, az előadásokhoz kapcsolódó plakátok, szórólapok és az előadások-
hoz kapcsolódó catering szolgá|tatást tarta|mazza. A pźůyźaat megvalósításának pontos időpontja:
2013. szeptembeľtől 20 1 4. márciusig.
A Bíráló Bizottság 2013. szeptembeľ 9-én megtaľtott ülésén a MEJoK á|tal benyujtott pźiyź.zatot ér.
vényesnek és támogathatónak ta|áita, javasolta Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapíwánnyal a
támogatĺási szerződés megkötését

A Pľogramalap MĹĺködési Kézikönyvének felülvizsgźiatźba a HTCS is bevonásra került, az egyes és
jövőben megje|enő pá|yázati felhívások elemei szükséges esetén a Kcjzreműködő Szervezetle| egyez-
tetett (akáľ taľtalmi) módosítások is végrehajthatók.
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Mindezek a|apján javasoljuk, hogy a HTCS tagjainak észrevételeit fe|használva kerĺ.iljon aktual'izźůásra

a Pľogľamalap Míĺkĺidési Kézikönyve, amit az aktua|izá|t pźL|yázati felhívásokkal együtt aYźrosgaz-
dálkodási és Pénzügyi Bizottságfogadjon el.

2. Helyi Támogatói Csopoľt míĺködésével kapcsolatban

Az előterjesztés mellékletét képezi a HTCS míĺködési rendjére vonatkozó javaslatot, mely tervezet a
HTCS 2013. szeptember 3. napján tartott ülésén előzetesen ismertetésre kerÍilt. A működési rendre

vonatkozó javaslat 1a12,|1y1ąz'z'aa HTCS feladata és jogktjľét, tagiaira, clnökéľe, alelrrökéľe, ľefeľenséľe,

az á||andő és eseti meghívottaira vonatkozó rendelkezéseket, a döntéshozata|, ahatźrozatképesség és

szav azásra vonatkozó előírásokat.

KĹilön cím alatt az MNPIII T4l3 Csa|ádfejlesztési szo|gźitatźs pľojekhe vonatkozóantarta|maz rendel-

kezéseket.

Ezen pľojekt megvalósító szervezete a Képviselő-testtilet 65ĺ2013. (II.f7.) szálmű határozatának 3.

pontja a|apján a JCsGyK. A családok JCsGyK-ban zajlő előgondozásának minimális ideje 3 hónap,

melyet a JCsGyK igazol. A projektben való részvétel megkezdésekor a Családfejlesztési munkacso-

port írásbeli megállapodást köt a delegáltakkal a projektben vállalt céljaik, kötelezettségeik megvaló-

sulása érdekében. Egy.egy családnak a motivációs csomagok megnyitása előtt legalább 3 hónapig
ľészt kell vennie a projektben és az írásbeli megállapodásban foglaltaknak eleget kell tennie.

Fentiekľe tekintettel javasoljuk, hogy a Családfejlesztési szo|gá|tatáts alapján, hogy mely csa-

ládok részesüljenek motivációs csomagban, az erľe vonatkozó javaslatot a JCsGyK vezetője
teszi meg, a HTCS-nek véleményezési jogkĺire van' a d<intést a Polgáľmesterhozzameg.

Iv. Jogszabályikiiľnyezetismeľtetése

A Képviselő-testi'ilet döntése a Magyarország helyi önkormányzataiľól sző|ó 20|1. évi CLXXXIX.
töľvény 4l. $ (3) és a 42. $ (4) bekezdésén alapul.

v. A diintés tarta|mának részletes ismeľtetése

A Bíľáló Bizottság javaslata a|apjźn MEJoK-al támogatási szerződés kötése, me|y az e|őterjesztés 4.

sz. mellékletét képezi.

Az MNP III keretében a Programalap Működési Kézikönyvének a|<fua|izáúásźra és az egyedi pátiyźzati

fe|hívások előkészítésére aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fe|hata|mazása.

A HTCS egl iittmilíködő partnereinek kiegés zítés e.

A HTCS működési rendjének (I. sz. melléklet) elfogadása, azza|, hogy a Családfej lesztési szolgáltatás

a|apján, hogy mely családok részesüljenek motivációs csomagban) az erre vonatkozó javaslatot a

JCsGyK vezetője teszi meg, a HTCS-nek véleményezési jogköre van' a döntést a Polgáľmester hozza

meg. Továbbiakban döntés szükséges aT4ĺ3 Családfejlesztési szo|gźtltatás projekt bekerülési feltétele-

inek (2. sz. melléklet) elfogadásáľól' mely 2013. szeptember 18. napjától |ép hatĺályba. Továbbiakban

döntést igényel aziigyfé| dokumentiíció (3. sz. melléklet) elfogadása is.

vI. Diĺntés célja' pénziiryĺ hatása

Az Önkormányzat, mint projektgazda eleget tesz az uniós forrásból megva|ósuló, KMoP-5.|.|lB-12-
k-2012-0001 azonosító számú, Budapest-Józsefuáľos Magdolna-neryed Pľogram III páůyźzatban vál.
lalt kötelezettségeinek. A döntésnek új fonást igénylő pénzugyi hatása nincs.

A Programalappal kapcsolatos támogatási szerzodés szerinti pá|yá,zati Ĺámogatás teljes összegben el-

számolható az MNP III. progľam költségvetésében. A pźiyánat keretében biztosított 300 000 Ft fedę-
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zete az onkormányzat költségvetésében a ||604 címen rendelkezésre áll a dologi kiadási e|oirźnyza-
ton, szükséges a fedezet átcsopoľtosítĺása a működési célú átadott pénzeszköz e|óirányzatźtra.

Fentieka|apjźnkérjükaza|źlbbihatározati javaslate|fogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy dtint' hogy

1. a) felkéri a Rév8 Zrt-t,hogy a Budapest-Józsefuáľos Magdolna-negyed Program III. projekt Prog-
ramalap Működési Kézikönyvének aktualizálására és azegyedipályázati felhívások előkészítésére.

b) felhatalmazza a Yźrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságot a hattrozat l. a) pontja szerinti
egyedi pźiyźnatok értékelését végző szervezet tagiainak kijelölésére, akik tiszteletdíjban/díjazásban
nem részesülnek.

Felelős: a) pont esetén Rév8 Zľt.

b) pont esetén Yárosgazdźlĺkodási és Pénzĺiryi Bizottság

Hataridő: a) pont esetén 2013. október 15.

b) pont esetén a Vráľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2013.október havi harmadik

rendes ülése

a 329/2012. (X04.) szómú képviselő-testiileti hatdrozattal elfogadott, a Magdolna Negled Prog-
ram III tdmogatósdra létrejött Helyi Tómogatói Csoportba javasolja az alóbbÍ egĺíittmííködő
partnerrel történő kiegészítést: 10. vólasztókeriilet önkormdnyzaÍí képviselő Kaiser rórseJ és fel-
kéľi a polgórmestert, hogl elfogadds céljlźból terjessze elő a Helyi Tdmogatói Csoport soron kii-
vetkező iilésére.

Felelős: polgdrmester
Hatdridő: a HelyÍ Tómogatóí Csoport soron következő iłIése

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat, mint a Budapest-Józsefuáros Mag-
dolna-negyed Program III projektgazda elfogadja az előterjesztés L. számű mellékletét képező He-
lyi Támogatói Csoport miĺködési rendjének tafialrmai elemeit és felkéľi az önkoľmányzati képvise-

lőket ennek megfelelő szavazÁsra.

Felelős: polgáľmester

Határidő: a Helyi Támogatói Csopoľt soľon következő tilése

a Polgármester dönt azon családokľól, amelyekaMagdolna Negled Program T4/2 csalódfejleszté.

sÍ szolglźltatóshoz kapcsolóúő motivációs csomagban részestilhetnek az a|ábbi feltételek fennállása

esetén:

A családok a Budapest-Józsefuáros Magdolna-negyed Pľogram III. projekt keretében családfejlesz-

tési szoĺgáltatźlsban vállalt feltételeknek megfelelnek és a Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjó-

léti Központ vezetójejavaslatot tett támogatásukra, mely javaslatot e|őzetesen a Helyi Támogatói

Csoport véleményezett.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. szeptember l8. napjától

a
J.

4.
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5. elfogadja a Magdolna Negyed Progľam III. T4/3 Családfejlesztési szo|gźtltatás projektbe való beke-

rtilés feltételeit az előterjesaés f . szźmű mellékletében foglaltak szerint.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 20|3. szeptember 18. napjátó|

6. ahatźrozat 3. pontja szeľinti döntés előkészítéséhez szükséges üryfél dokumentáciőt e|fogadja az

előterjesztés 3. szźlmű mellékletében foglaltak szeľint.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. szeptember l8.

7. az MNP-III_PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabadidó, egyéb lakossági programok'' címmel kiíľt mi-

nĹprojekt pá|yźnati felhívás tárgyźtban aMagyar Emberi Jogvédő Kö'zpont Alapítvány (a további.

akban: MEJOK) (székhely: 1085 Budapest, Baross u. 28. fsz. 2.) źůta| benyújtott pźůyázat éľvényes.

Felelős: polgármesteľ

Határidő: 2013. szeptember 18.

8. az MNP-III-PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabadido, egyéb lakossági programok'' címmel kiíľt mi-

nĹprojekt pźiyźnati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. szeptembeľ 18.

9. ahatfuozat 7. pontja a|apjźn támogatási szerződést köt a MEJoK-al (székhely: 1085 Budapest,

Baross u. 28. fszt. 2., nyilvántartźtsi szám: 4740, adőszźm: |8062063-|-42)' mely a|apjźn az

MEJOK 300 000 Ft vissza nem térítendő támosatásban részesül.

Felelős: polgáľmester

Határidő: f013. szeptember 18.

Il.a hatźrozat 9. pontja a|apjźn felkéri a polgáľmestert az előteľjesztés 4. szźtmű mellékletét képező

támo gatás i szer zó dés a|áír ásátr a.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 20|3. szeptember 20.

Il.ahatfuozat 9. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 1|604 cím dologi e|őirányzatárő|

300,0 e Ft-ot átcsoportosít |Jgyanezen cím működési célú átadott pénzeszköz e|őirźnyzatára.

Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: 20|3. szeptember 18.

l2.fe|kéri a polgáľmestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánáů ahatźrozatban fog-

laltakat verye fi gyelembe.
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Felelős: polgármester

Határidő: az önkoľmányzat kö|tségvetéséľől szóló rendelet következő módosítiása

A dtintés végľehajtásáúvégző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Józsefuáľosi Családsegítő és Gyeľ-
mekjóIéti Kiizpont, Polgármesteri Kabinet

Budapest, f013. szeptember 18.

.'##-ĺb-, ĺ//,ľĺ
dľ. Kocsis Máté Elry Attila
polgáľmesteľ alpolgáľmester

Töľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegĺző
nevében és megbizásából

l ĺ1łĺl ^ (

/* ,WW €"ł4
dr.Mészźn-Eľika /

a|jegyzó 
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Helyĺ Támogatói Csoport Mĺíktidési Rendje

1. A Helyĺ Támogatĺói Csopoľt létrehozása

AKMOP-S.I.|lB-12-kpáIyázati felhívás C7.3. j. pontja eloíqa,hogyaPá|yazőnaktámogatói
csopoľtot kell létrehozni' Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi Önkoľmźnyzat
Képviselő-testiilete (a továbbiakban: Képviselő-testĹilet) a 285l2012.(vII,29.) számú
hatfuozatźtban dönttitt anő|, hogł pólyázatot nyújt be a fenti pályázati felhívás alapján. A
Helyi Támogatói Csoport (a továbbiakban: HTCS) Iétrehozásźtról. A HTCS 2012. szeptember
25-én megtaľtotta alakuló tilését és az egłüttműkÓdő partnerek _ a Képviselő-testület által
32912012. (X.04.) szétmű hatźrozatźwal elfogadott - egyĹittmrĺködési megállapodást 2012.
október 09-én a|áírták. A Képviselő-testület a HTCS egłiittműkÓdő partnereinek
kiegészítéséről dantatt a .,../2013. (IX.18.) szómú határozatóban. A kiegészített
egyiittmfüödési megállapodás jelen mfü<jdési rend elvźiaszthatatlan mellékletét képezi.

Jelen múködési rendet a Képviselő-testület a ....l20I3. (IX.18.) szźlĺĺÍlhatározatával fogadta
el.

2. A Helyi Támogatói Csoport feladata és jogköľe

A HTCS átfogő feladata a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.'' (a
továbbiakban: MNPIII) végľehajtásának szakmai támogatása, amelynek sorĺĺn szakmai
javaslatokat đo|goz kí a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosl onkoľmányzat, mint
projektgazdarészére.

2.I. Tanácsokkal segíti a Pľogramalap keľetében kiírt és lefolytatott páIytnatok
megvalósítását, részt vesz a megvalósított pźtIyazatok utólagos kiértékelésében, és

amennyiben sziikséges javaslatokat ad az tĄ pźiyázati felhívások összeéůIításźůloz.

2.f . A MNPIII T4l3 Családfejlesztési szo|gá|tatás projekthez kapcsolódóan megtĺĺľgyalja és

véleményezi a Józsefuaľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺĺzpont (a továbbiakban:
JCsGyK) intézményvezetője á|tal a Polgáľmestet számálra készített javaslatot, amely a
projektben mźr részt vevő családok szátmźra megnyithatő az a|ábbiak szeľint:
(a) kisebb, szo|géitatási és eszk<imźsźr|ási(2*75 000 foľint + Áfa értékű szolgá|tatás, illetve
eszköz csomag), és
(b) a lakásfelújítási (400 000 foľint + ĺfa értékíi lakásfelújítási célú anyag, illetve esrkoz)
motivációs csomagok konkľét családok szźlmźlra. A JCsGyK iĺtézméĺyvezetőjénekjavaslata
a|apjźn a motivációs csomagok konlĺét családok szźlmźra tĺjľténő megnyitásaról a
Polgrĺľmester dönt.

2.3. Negyedévente megismeri és megtaľgya|ja a Rév8 Zľt., mint projektmenedzser által
összeállított projekt előľehaladási jelentéseket és azokat véIeményezĹ

2.4. Az MNPIII pľojekt előľehaladásanak megfelelően kibővített munkacsoport-éľtekezleteket
szetv ez (p l. : Kesztyu gy ári T anácsadó Te stiilet b evo nás áv a|) .

2.5. Javaslatait, szakmai előterjesztéseit az MNPIII Irányító Testiilete elé terjeszheti _ mely
alól kivételtképez a2.2. pontban foglalt véleményezési jogkĺirében hozott dĺintése.



3. A Helyi Támogatói Csopoľt tagiai

A HTCS 12 eglüttmíÍködő partnerekből (a továbbiakban: tag) áIllő olyan szakmai testület,
amelyben különböző intézményi és civil szakteriiletek képviselete valósul meg. A tagok
feladatuk e||átásź./- intézményĹilďszeľvezettik képviseletében végzik, az uléseken a tagok
delegáltak útjan képviseltetik magukat.

A tagsági jogviszony megsztinik:
- a projekt befejezésével,
- ataglemondásával,
- a Képviselő-testiilet áůta|hozott döntés a|apjźn a ProjektgazdaáIta| tĺiľténő visszavonással.

4. A Helyi Támogatĺíĺ Csopoľt elniĺke, alelniike

4.1. Az elnök közremÍÍk<idik az ülések előkészítésében, e\őzetesen jóváhagyja a napirendi
pontokat, megvizsgá|ja az előzetesen kiktildendő, vagy az ülésen előteľjesztett
dokumentumokat.

4.2. Az elnök összehívja az üléseket és azokat levęzeti.

4.3. A HTCS tevékenységének iranyításából fakadó feladatainak e||źiása, valamint az iilések
előkészítése kapcsán egyĹittmfüödik a HTCS referensével.

4.4. Az elnök akadá|yonatása esetén az elnök feladatait, azu|és levezetését az aleln<ĺk |átjaeI.

4.5. Az elnököt és az alelnöktit a HTCS a jelen levő tagok egyszeľű szavazatĺobbségével
váIasztjameg.

4.6. Az elnöki és alelnöki tisáség hatźnozott időľe, a MNPIII befejezéséig, azaz2015. május
30-ig á11 fenn. Ezen időtartamon bęlül a tisztség megszĹĺnik lemondással, vagy a HTCS
egyszeľíĺ szavazattobbségével történő visszavonással.

5. A Helyi Támogatói Csoport ľefeľense

A HTCS munkáját refeľens segíti. Munkáját szakmai kérdésekben a HTCS elnöke iranyítja.
Az MNPIIII pľojektet éľintő szakmai kéľdésekben sziikséges egyeztetníe a
proj ektmenedzsmenttel.

5.1. Szervezési és szakmai szempontból támogatja a HTCS tevékenységét.

5.2.Beszźtmolókat, elemzéseket készit és készíttet az elntik előzetes egyetéľtésével.

5.3. Kapcsolatot tart a tagokkal, illetve egyéb a terĹilet érintett szervezeteivel az MNPIII
projekt teljes ideje alatt.

5.4. Feladatai el|źltása során együttmrĺködik a HTCS elnökével, valamint a
proj ektmenedzsmenttel.

5.5. Előkészíti és megszervezi a HTCS rendezvényeit, elkészítí és egyezteti az elntĺkkel és a
projektmenedzsmenttel a HTCS ülései napirendi pontok tewezetét;résztvesz a HTCS ülésein



és rendezvényein, elkészíti az em|ékeztetőktervezeteit, melyeket egyezet arésztvevőkkel és
előterj eszt i j őv áhagy ásr a az e|nok t észét e.

5.6. Közremfüödik a HTCS munkájáľól késziilő beszĺĺmolók, szakmai anyagok
összeállításában, tovthbá az elnĺikkel, projektmenedzsmenttel történt konzultációk és
egyeztetés utĺán elkészíti aszakmai anyagok tervezetét.

6. A Helyi 'I,ámogatói Csoport üléseinek és egyéb ľendezvényeinek állandĺí és esetĺ
meghívottai

6.1. A HTCS ülésein és egyéb rendezvényein állandó meghívottak a projektmenedzser
szewezet, az lrźnyítő Testiilet, a PĄektmegvalósító Szervezetek, a Kesztyíĺgyaľ Tanácsadó
Testtilet képviselői.

6.2. Az elnĺĺk eseti jelleggel további szakéľtőket hívhat meg a HTCS üléseire és egyéb
rendezvényeire.

7. A Helyi Támogatói Csopoľt működése

7.|'. A HTCS üléseinek łisszehívása

l. A HTCS havonta, minden hónap utolsó keddjén 13.00 órakor taľtja ľendes ülését, de
szfüség szerint a projekt e|&eha|adásának megfelelően bármikor összehívható.

2. A ľendkívüli ülések összehívźsát barmelyik tag kezdeményezheti indokolással ellátva az
elnökhöz eljuttatott írásbeli kérelem a|apjźn, amelyben megjelĺĺli az ĺilés tárgyát.

3. A HTCS ülését az elnök a ľeferens útjan a tagoknak, az esetí meghívottaknak és a
projektmenedzsmentnek elektronikusan (e-mailben) kiküldött meghívóval hívja össze
legkésőbb 8 naptári nappal az ülés tervezetíidőpontja e|őtt. Az ülés összehívását megelozőeĺ
a referens az elnĺjkkel és a projektmenedzsmenttel egyeztetl az ülés napirendjét. A
meghívónak taľta|maznia kell :

a) az ülés pontos helyét és időpontját
b) az ülés napiľendjét
c) az tilésre meghívott személyek listáját

4. A HTCS ülésein megvitatandó anyagokat az ülés előtt legalább 3 nappal ki kell küldeni az
ülésen résztvevők szátmźtra.

7 .2. Döntés, határozatképesség, szav azás

1. A HTCS a szfüséges döntéseket az üléseken , ahozza meg.

2. A HTCS akkoľ hatźrozatképes, ha az ülésen a tagok közÍil legalább 7 tag jelenvan.

3. A hataľozate|fogadásáůloz ajelenlevő tagok tĺibb mint felének igenszavazata szfüséges.

4. Aszavazatok leadása nyílt szavazássa| töľténik.



5. A HTCS döntéseiben konszenzusľa törekszik. Lehetőség van a külanvélemények
rögzítésére.

6. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazatal távolléte esetén az alelnok szavazata đont.

7. A HTCS döntéseirőlL:ratétrozatot hoz, melyet évente folyamatos sorszámozássalľtigzít.

7.3. Jegĺzőktinyv' jelenlétĺ ív, nyilvánŕ'artás

A HTCS üléseiről a referens jelenléti ívet és az ülést követő 3 munkanapon belül
jegyzőkönyv et készít, amelyet az lj,lést v ezető elnölďalelnök aláírásával hitelesít.

Az aláírás utrán a jegyzőkönyv kézbesítéséről a referens gondoskođik.

8. A MNPII T4l3 Csatádfejlesztésĺ szo|gáltatáls pľojektľe vonatkozó kültin
ľendelkezések

A MNPIII T4l3 Csa|áđfejlesztési szolgźitatásľa (Teljes Akcióteľületi Terv 3lb. kötet T4l3.
Családfejlesztési szo|gá|tatás 38. oldal) vonatkozőarl a HTCS kiilön eljrĺrási szabźtlyai az
alábbiak.

8.1 A HTcs jogkiiľe
A jelen Mfüödési Rend f.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a HTCS-nęk a
Családfejlesztési szo|gá|tatźlssal kapcsolatban véleményezési jogköre van.

8.2 Az ülés tisszehívása
1. A HTCS Családfejlesztési szolgá|tatásra vonatkoző napbend(i ülésének összehívásiĺľa a
tagokon és az elnökön kíviil siiľgős esetben javaslatot tehet a JCsGyK intézményvezetóje és
az MNPIII Családfejlesztés koordinátora is. A családfejlesztési koordinátot a szolgá|tatást
végrehajtó munkacsopoľt vezetĺije.

2. Az eln<ik a referens tftjan az tilés előtt legalább 5 nappal megkĹildi a tagoknak a JCsGyk
intézményvezetője áIta| a polgáľmesteri döntéshez családonként ĺjsszeállított szakmai
dokumentációt, melynek taľta|mát a Képviselő-testiilet ...120|3. (Ix.18.) szátmű,hatáĺozata
fogadott el.

3. Az elnök, kellően indokolt esetben, saját kezďeményezésére vagy egy tag kérésére
lerövidítheti a szakmai dokumentumok megktildésének határiđejét. A határidő - a kiemelten
stirgős esetek kivételével - nem lehet rövidebb 3 naptĺĺľi napnál.

4. A csa|ádonként tjsszeállított szakmai dokumenfumok a projektben résztvevő ügyfelek és
azok csa|áďtagjainak személyes adatait nem tartalmazzäk. Az adatvédelem és titoktaľtáS
értelmében a dokumenfumokban feltĺintetett adatok közvetlenül a nyilvanosság számáĺanem
tehetők közzé, azok illetéktelen személyeknek nem mutathatók meg. A tagok, i|Ietve az
Ĺiléseken résztvevők tudomásul veszik, hogy a titoktaľtási kötelezettség megszegése esetén a
Polgari Tĺirvényktinyvben meghatźlrozottjogkövetkezmények alkalmazhatóak velĹik szemben.

8.3 A HTCS Családfejlesztési szo|gá|tatásľa vonatkozó napĺľendű üléseinek állandó és
eseti meghívottjai



Allandó meghívott a Családfejlesztés kooľdinátor, akinek feladata az ülés tátgyát képező
esetek részletes bemutatása, az e|ózetesen megküldött e|óterjesńési anyagok alapjan. A
koordinátor szakmai beszámolójával elősegíti a HTCS objektív vélemény alkotasát, továbbá
megvźůaszolja az esetlegesen felmeľĹilő kéľdéseket.

A Csaláđfejlesztés koordinátort az esetek előterjesztésében helyettesítheti a JCsGyK által
megvalósítandó MNPIII proj ektekben dolgozó proj ektasszi sztens.

8. 4 D iintés, határ ozatkép ess ég, szav azás

1. A HTCS a polgĺĺľmesteri döntéshez összeállított dokumentáció alapjĺĺn vé|eményezi az
adott család esetében

(a) a kisebb, szolgáltatási és eszkĺĺzvásaľlási motivációs csomag (2*75 000 forint + e.a
értékiĺ szo|gáItatáls, illetve eszköz csomag) vagy

(b) a szolgá|tatási, eszkozvásźnlási és a lakáskoľszenísítési motivációs csomag (400 000
forint + Áfa értékű lakásfelújítási célú ffiYa1,illetve eszköz)

megnyitását.

2. A Családfejlesztési szolgá|tatás témakörben a véleményt a tagok titkos szavazással is
meghozhatjfü. Titkos szavazásraakkor keľĹil soľ, haazt ajelenlevő tagok ttibbsége kéľi.

3. Titkos szavazás esetén a HTCS elnĺike a szavazáslęzźtrta utan annak eredménvét kdteles
kozzétenni a HTCS tagai szćtmttra.

4. Az elntik köteles a HTCS üléséről készĹilt jegyzőkĺinyvet a JCsGyK intézményvezetóje és a
Családfej lesztési koordináto r tészét e is megktildeni.

8.5 Javasl attéte|i mechanizmus

1. A Csaláďfejlesztési szolgáltatásba újonnan belépő családokat a JCsGyK a Képviselő-
testtilet ...120|3. (IX.18.) számíhatározatźxal elfogadott szempontrendszer a|apjźn delegálja
a projektbe. A családok JCsGyK-ban zaj|ó e|ogondozétsanak minimális ideje 3 hónap, melyet
a JCsGyK igazo|. A pľojektben való részvétel megkezdésekor a Családfejlesztési
munkacsopoľt íľásbeli megállapodast köt a delegáltakkal a pľojektben vállalt céljaik,
kötelezettségeik megvalósulása érdekében. Egy-egy családnak a motivációs csomagok
megnyitása előtt legalább 3 hónapig részt kell vennie a pĄektben és az írásbeli
megállapodásban foglaltaknak eleget kell tennie.

2.. Az elnĺik töľekszik arca,hogy a HTCS véleményének kialakítása soľán megla|á|ja a HTCS
beltil a lehető legnagyobb támogatottságot élvező megoldásokat. Az elnök a szavazás e|őtt
tájékoztatja a tagokat arról, hogy a vítźkat és a módosító javaslatokat milyen módon vették
figyelembe, kiilönös tekintettel a HTCS-n belül széles köríi tiímogatást é|vezőjavaslatokra.

9. Hatálybalépés

Jelen mfüödési rend a képviselő-testtileti döntést kĺivetően az elnök a|áirása napján lép
hatá|yba.

Budapest, 2013. szeptember,,...".
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Budapest-Józsefuáľos, Magdolna Negyed Pľogram III.

Bekerülés feltételei

A Magdolna Negyed Progľam III. családfejlesztési progľamľészébe való

bekeľülés feltételei:

A pľogľamba azok a személyek keľülhetnek be, akik a Magdolna negyed területén

belüli, önkormányzati ingat|arlban élők, érvényes bérleti szeľződéssel ľendelkeznek,

nincs peľes eljarás ellentik a bérleti jogviszonyra vonatkozóan (a család lakhatása

nincs veszélyben) illetve azok, akik az íngat|arlban élewitelszeríĺen velük egyĹitt élők,

feltéve, ha a béľleti szerződésben szerepelnek.

A pľogram egyes elemei kizěrő|ag olyan személyek szźlmźtra nyithatók meg, akik

ľendelkeznek érvényes VIII. keriileti állandó lakcímmel, lakcímkáľtyáva| igazo|hatő

módon.

Ha az ingatlanon beliiltöbb család, illetve több generációs család él, abban az esetben

is maximálisan csak a három csomag' nyitható meg.

A program leendő ügyfeleit minden esetben a Józsefulĺľosi Családsegítő és

Gyermekjóléti Központ esetgazda családgondozőja delegálja a Családfejlesztési

Szolgá|tatás részére. A progĺamba bevonhatők az egyediil élők is, feltéve, ha

életkorúk, családi köľiilményeik vagy egészségiigyi állapotuk ezt indokolja. A
családoknak, a đe|egá|ást megelőzően minimum 3 hónapos kapcsolattaľtási időszakkal

kell rendelkeznitik a Családsegítő, illetve a Gyeľmekj óléti Központtal.

A díjhátralék mértéke ingatlanonként nęm haladhatja meg az adósságcsĺikkentési

támogatás keretein beliil kezelhető mértéket. A díjháĺľa|é|łlak a béľleti díj és a

kozuzemi díjak tekinthetők. A megállapodási szerződés megkötésekoľ az ugyféI

a|źńrásávaligazoljaazö'sszestartozásźnakpontosösszegét.

Díjhátralék esetén a motivációs csomagok csak olyan szeméIy, személyek szźlmźra

nyithatók ffieg, akik ľendelkeznek érvényes adósságkezelési egyĹittmfüödési

megállapodással és/vagy a szolgźt|tatők'ná| rész|etťĺzetési megállapodással, aktívan

egyĹittmfüödnek díjhátralékuk rendezésében.

A lakókciztisségben a taľsas együttélés szabá|yait betaľtjfü.

'{.mż€ti 
Felte9áěsÍ ogynö|Góg

m.uisr*henylrrm,gry.ho
0ó Áo 6:lt .:l|

'Lásd a programtervben leíľüak a|apján

-I--r 
A Pmiekĺet .r EÚnípai unió támogElá$áWt, az EuFópáĺ

IilI R€gíoíáĺlr Fe]tHési Ä|áp ťárEfinensfírcfásáEl tt'ósu(Ék ńeg.E



Budapest-Józsefuáros' Magdolna Negyed Program III.

Ügyfel adat|ap

DemográÍiai j ellemzők:

....... család

Család-

tagok
Eletkoľ

Családi állapot

/rokonsági fok
Foglalkozás

Gazdaságĺ

aktivitás

Gazdasági

státusz
Jävedelem

I

1

a
J

4

5

6

7

8

9

10

Havi össz ĺivedelem

1 főre jutó jĺlvedelem

Mennvi a család ĺisszes rezsi kiadása?

Mennyi a család díjhátraléka?

Némr.ť Fejtesztésl Ügynökség !
ffi.U'|ýethěnýtengry.hu !

0640ói}ló3€ l

E
E A Pmie*teł( r. Eunörii unió táüatágÁvđl; .f EunúpEi

E Reg|ot}átis F€jlesíéý A|aP táľsfinanŹíruíśEl Elósolnsk meg,

-



Budapest-Józsefváľos, Magdolna Negyed Program III.

Ügyfél adatlap

T ár szew ezetekkel val ó kapcsolat :

Mióta áll kapcsolatban aJőzsefvźrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizponttal?

Mi volt a kapcsolatfelvétel tfugya?

Van-e jelenleg aktív ügye a Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központtal?

(védelembe vétel, alapellátás, díjhátralék kezelés, stb.)

Mely alapszolgźitatást vesz igénybe acsa|ád?

(iskola, óvoda, stb.)

Lakhatással kapcsolatos kéľdések:

Milyen azngyfé| bérleti szeruődésének státusza és meddig érvényes?

Mik az ingatlan jel|emzíĺi?

(alapterĹilet, szobfü száma, komfoľt fokozat)

Hĺĺny fő lakik életvitelszeruen az ingatlanban?

Milyen a lakás jelenlegi minősége?

(mtĺszaki állapot, higiéniai állapot)

A család együttműködése:

Milyen a család együttmúködési hajlandősźrya?

Milyenmódonteljesítetteazngyf é|amegáI|apodásbanfog|a|takat?

A családfej |esztó szakmai jellemzése:

Hemzetí F€jbirtćď Ügynlikség ĺ
ww.uj*echenyitď.gďfu ĺ

, ] 064oś}'áilc ĺ
E
IĽ A prejelteł E. EuniPai unió támogělágńv.l. .' Eunúpgi
E Re9lonátisFéile#é5íA|apÉEnnan*írcźsáttElósutnakné9.

-



Budapest-Józsefuaros, Magdolna Negyed Progľam III.

Ügyfél adatlap

A családfej lesztĺĺ j avaslata:

ĺemż.tiFeiĺesztésjogynökség i
wĺ.uJ*échenýteľJgotu {

ü1'śB6ý t

^Proje&tet( 
s. Eunópai unĺó tám9atásávô|' 62 EünóPEi

R.gionátis F€jt€sz|ésí A|ep társfi mnżímżźsáBt Elósulnák meg.
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A prcjektekaz Eun5Pai Unió támogalásáya|', ar Euópai
Regioná(is Fejtesżtésĺ Ä'[ap táísf inanszĺrczásáw( retósutnak még'

rÁuoanrÁsr szenzćioÉs

a Budapest-Józsefváľos, Magdo!na negyed Program IIII. című
(asz: KMOP-S. 1 .L. I B-12-k-20 I 2-OOO 1)

vá ros reha bi I itációs projekt ke retében e| kÜ |önített

Prog ramalap feI haszná |ásáva I megvalósu |ó

mi ni-projektek támogatására

amely létrejött egyrészrő|

a Budapest Főváros VIII. KerÜ|et Józsefuárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest,
Baross utca 63-67., adőszám: L57357L5-2-42, törzsszám: 735715, bankszám|aszám:
14100000-I02L3949-60000009' statisztikai szám: I57357Ĺ5-84I1-321-oL, a|áírásra
jogosu|t képvise|ője: dr. Kocsis Máté po|gármester), a továbbiakban mint Kiizvetítő
Szervezet,

másrészrő|

a Magyar Emberi Jogvédő Központ A|apítvány (székhe|y: 1085 Budapest, Baross u. 28.
fszt. 2., nyilvántartási szám: 4740, adószám: 18062063-I-42, képvise|ője: obert József
kuratóriumi e|nok), a továbbiakban mĺnt Címzett

között az a|u|írott he|yen és napon az a|ábbi fe|téte|ekkel:

Előzmények:
A Kozvetítő Szervezet a Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III. (asz:
KMOP-S.1.r./B-t2-k-2012-0001) című projekt keretében meghirdetett ,,MNP-Ifi-PA/o3"
kódszámú program megva|ósítására a Címzett ,,Interaktív színházi esték a Ká|vária
téren,, című pá|yázatot nyújtott be a Közvetítő Szervezetnek, me|yet a Közvetítő
Szervezet ,,,,.'.'./2oĹ3. (.'......) számú képviselő-testületi határozat szerint támogatásban
részesített.

A szerződés tárgya:
A szerződés tárgya az ,,Interaktív szinházi esték a Ká|vária téren', című, a je|entkezési
|apon rögzített és bemutatott,,mini-projekt''.

A Kĺjzvetítő Szervezet döntése a|apján a Címzett 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint
vissza nem térítendő támogatásban részesÜ|. A Címzett jelen szerződés aláírásáva|
ktjte|ezi magát, hogy a ,,mini-projektet,, a Szerződésnek és a vonatkozó jogszabá|yoknak
megfele|ően, ke||ő a|apossággal, hatékonyságga| és gondossággaI megvalósítja.

A megvalósítás időpontja és helyszíne:
A ,,mini-projekt', megva|ósításának tervezett dátuma1: 2oL3. szeptember 01. - 2oL4.
márcĺus 31.

. -tó| -ig időpont
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A ,,mini-projekt,, akkor tekintendő befejezettnek, ha a Közvetítő Szervezet a Címzett á|ta|
benyújtott szakmai beszámo|ót, az elő|egge| va|ó elszámolását és a pénztigyi beszámolót
elfogadta.

A Címzett vál|a|ja, hogy a,,mini-projektet,, 10B9 Budapest Baross u. 118' alatt
megva|ósítja.

A projekt kiiltsége' támogatás forrása, összege és mértéke:
A ,,mini-projekt'' összkö|tsége 501 000 Ft, azaz ötszázegyezer forint.

A Címzett á|ta| biztosított önrész összege 201 000 Ft, azaz kettőszázegyezer forint.

A támogatás összege 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint, és ménéke 59, BBo24 o/o.

o A támogatás összegéből az Európai Regioná|is Fej|esztési A|apbó| és hazai
központi kö|tségvetési előirányzatbó| vissza nem térítendő támogatásnak minősti|:
300 000 Ft, azaz háromszázezer forint.

Az igénye|hető e|őleg |egmagasabb mértéke a megíté|t támogatás 30 száza|éka.

Igénye|t e|ő|eg összege 90 000 Ft, azaz ki|encvenezer forint.

Jelentéstételi k.ite|ezettség :

A ,,mini-projekt,, fizĺkai megva|ósu|ását követő 30 napon be|ü| a Címzett a kifizetési
kérelméveI egytitt benyújtja szakmai és a pénzrigyi beszámolóját a Közvetítő
Szervezethez.

A szakmai beszámo|ó a ,,mini-projekt,, javas|atban fog|a|t fe|adatok megva|ósu|ását
mutatja be. A szakmai beszámo|óban fe|sorolt megva|ósított feladatoknak igazodniuk ke|l
a pénztigyi beszámol őhoz.

A pénzügyi beszámo|óban szükséges rész|etezni a ,,mini-projekt', fe|merü|t kö|tségeit és
az igényelt támogatást. A pénzügyi beszámo|ó me|lék|etét képezik a kifizetési kére|em és
az elszámo|ni kívánt költségek a|átámasztó dokumentumai.

A szakmai és pénzÜgyi beszámo|ó el|enőrzésére és jóváhagyására a Közvetítő
Szervezetnek 30 naptári nap á|| a rendelkezésére.

A Közvetítő Szervezet bármikor jogosu|t a Címzettő| a ,,mini-projektre,, vonatkozóan
bármi|yen információt kérni, a Címzett pedig kote|es azt megadni.

A támogatás fotyósítása:
A Közvetítő Szervezet a szerződésben meghatározott e|ő|eg osszegét a szerződés
hatá|yba |épését követő 30 naptári napon be|ü| a Címzett részére átuta|ja.

A Közvetítő Szervezet a támogatás _ eĺőlegen feĺüIi részét egy összegben
utófinanszírozássaI téríti meg a ,,mini-projekt,'megva|ósu|ását követően'

A Kĺjzvetítő Szervezet szakmai és a pénzügyĺ beszámo|ók e|fogadását követő 15 naptári
napon be|ü| utalja át a támogatásbó| fennmaradt részt a Címzettnek.

A Prciektek az Európai U^ĺótámogatásával, az Európai
Re9ĺonátis Fej(esztési Abp táÍsf inanszĺrczásáret wtosulnak meg
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Regionátis Fejĺesztési A[ap táÍsf inanszírczá9áEt tlósulnak meg

A szerződés módosítása :

A Címzett adataiban, a szerződésben és a hozzá csato|t bármely dokumentumban, azok
adataiban, i||etve az azokban közö|t tényekben bekövetkező valamennyi változást a
Címzett annak bekövetkeztét kovetően ha|adéktalanu|, de legfeljebb B (nyo|c) napon
be|Ül köte|es írásban beje|enteni a Közvetítő Szervezet részére, és a beje|entéshez
köte|es a módosított dokumentumot csato|ni. A vá|tozások beje|entésének e|fogadásával
a szerződés minden kti|ön intézkedés né|kü| módosul.

A Címzett ha|adékta|anul köte|es je|enteni a Közvetítő Szervezetnek minden o|yan
körü|ményt, ameIy a ,,mini-projekt,, megva|ósítását, a támogatás cé|jának e|érését
veszé|yezteti, ha a ,,mĺni-projekt'' megva|ósítása részben vagy egészben meghiúsu|,
tartós akadályba ütközik, Vagy a pá|yázatban, i||etve a szerződésben fog|a|t ütemezéshez
képest késede|met szenved, il|etve ennek bekovetkezése fenyeget.

Je|en támogatási szerződés csak a fe|ek közös megegyezéséve|, kizárő|ag írásban
módosíthatő. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Támogatás Közvetítő nem köte]es a Címzett
módosítási igényei a|apján módosítani a szerződést' Ugyanakkor a Címzett köte|es a
szerződés módosítására irányu|ó igényét annak indokaiva| ke||ő időben a Támogatás
KözvetítőveI kozö|ni.

Szerződésszegés esetei és jog következményei

Szerződésszegés esetei :

A szerződés megszegésének minősü| kü|önösen, ha:

a) a Címzett a támogatást jogszabá|ye||enesen, nem rende|tetésszerűen, i||etve a
szerződésben meg hatá rozott céltó| e|térően haszná |ja fe|,

b) hite|t érdem|ően bebizonyosodik, hogy a Címzett a pá|yázati dokumentációban
i|letve a ,,mini-projekt,' megva|ósítása során a pá|yázat, a ,,mini-projekt', szakmai,
pénzÜgyi tarta|mát érdemben befo|yáso|ó valót|an, hamis adatot
kozo|t/szo|gá|tatott, bármeIyik nyiIatkozata va|ót|annak bĺzonyu|, i||etve
nyiIatkozatai bármeIyi két visszavonja,

c) a Címzett a támogatást nem a szerződésben meghatározott ,,mini-projektre,,
haszná|ja fe|,

d) a ,,mini-projekt', fizikai megva|ósu|ása a Címzettnek fe|róható okbó| a
szerződésben rögzített időponthoz képest 3 hónapot megha|adóan késik,

e) a Címzettnek fe|róhatóan kovetkezik be a ,,mini-projekt,, meghiúsu|ását, tartós
a kadá ĺyoztatását e\őidéző körü | mény,

f) a Címzett a szerződésben vá||a|t ,,mini-projekt'' megva|ósítási köte|ezettségét csak
részben teljesíti,

g) a Címzett határidőben nem te|jesíti a ,,mini-projekt'' jelentéstételi köte|ezettségeit
(beszámo|ó), és azt az erre vonatkozó fe|szó|ítás kézhezvéte|étől számított ts
napon belü| sem teljesíti, i||etve a beszámo|ót nem a megfele|ő formában Vagy
nem a megfe|e|ő információkka| és me||ék|etekke| nyújtja be,

h) a Címzett a tájékoztatásra, nyi|vánosságra vonatkozó köte|ezettségeit nem' Vagy
nem szabályszerűen te|jesítette,

i) a Címzett az e||enőrzésre jogosu|t e||enőrző szervek munkáját akadá|yozza' Vagy
az e||enőrzést megtagadja, és az e||enőrzést az erre irányu|ó írásbe|i felszó|ításban
megje|ö|t határidőig sem teszi lehetővé,

A pro,jektek az Eurcpai Uf,íó támogälásáVal, az Európai
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j) a Címzett bárme|y egyéb jogszabá|yban rögzített, a szerződéssel kapcso|atos
kötelezettségét megszeg i'

Szerződésszegés jog ktivetkezményei :

Felszó|ítás a szeľződésszegés oká na k fe|szá mo!ásá ra

Amennyiben a szerződésszegés oka fe|számo|ható, a Közvetítő Szervezet egyszeri
a|ka|omma| kote|es erre írásban felszó|ítani a Címzettet, a fe|számolásra ésszerű határidő
megjelo|éséve|, mely határidő az írásbe|i fe|szó|ítás Címzett áltaIi kézhezvéte|étő|
datá|ódik.

EIáIIás a szerződéstől
A szerződésszegésnek azon e|őzőekben fe|soro|t eseteiben, aho| a szerződésszegés oka
nem fe|számo|ható, i||etve amennyiben a Címzett a szerződésszegés okának
fe|számolására vonatkozó felszó|ításnak az ebben je|ö|t határidőre nem tesz eleget, a
Kozvetítő Szervezet jogosu|t a szerződéstő| elá||ni.

Jogosu|atlanu! igénybe vett támogatás visszakövete!ése

A szerződés módosítása, feĺmondása vagY az attó| torténő e|á||ás esetén a Címzett a
jogosu|atlanu| igénybe vett támogatási összeget a Ptk. szerinti kamattal növe|ten köte|es
visszafizetni a Közvetítő Szervezet á|tal megje|ö|t bankszám|ára 15 munkanapon be|ü|. A
kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak e|ső része - kifizetésének
napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap.

A Címzett a kamaton fe|Ü| a hatá|yos jogszabá|yi e|őírások szerint köteles késede|mi
kamatot fizetni, amennyiben bárme|y visszafizetési köte|ezettségét határidőben nem
teljesíti.

Támogatások elIenőrzése:

Címzett a szerződés aláírásávaI köte|ezettséget vál|aI arra, hogy a támogatás
feIhasználásának, ilIetve a ,,minĺ-projekt'' megva|ósu|ásának e||enőrzését a Közvetítő
szervezet és a 2007-201'3 programozási időszakban az Európai Regioná|is Fejlesztési
A|apból, az Európai Szociális Alapbó| és a Kohéziós A|apbó| származő támogatások
fe|használásának rendjéről sző|ő 4/2oLI. (I. 28.) Korm. rendelet VII. fejezet Az
Alapokbó| származő támogatások ellenőrzése szakaszában meghatározottak részére
Iehetővé teszi. Címzett biztosítani köteles, hogy az e|őzetesen részére beje|entett
he|yszíni el|enőrzések a|ka|máva| az erre fe|jogosított képvise|ője je|en legyen, és a
szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásáva|, a szükséges ĺnformációk, kért
adatok megadásával, va|amint a fizikai eszközökhöz va|ó hozzáférés biztosításáva|
segítse az e||enőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgá|at alapján készített jegyzőkönyv
átvételét aláírásáva I igazo|ja,

A ''mini.projekttel'' kapcsolatos tulajdonjog és szellemi jogok:

A ,,mini-projekt', eredményei, ígY kü|önosen (az akárcsak részben) a támogatásbó|
|étrehozott dokumentumok tulajdonjoga, va|amint a ,,mini-projekt', során |étrejött vagy
beszerzett vagyoni értéket képvise|ő sze|lemi alkotások kizárólagos fe|haszná|ásának
joga a Címzettet il|etĺ.

A pťoiektek az Eun5pai UniótámogatásÉval, az Európai
Regionátis Fej(esztési ALap táÉíinanszírczásáEĺ tt'.osutnak meg.
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A ,,mini-projekt'' megva|ósításának végére a ,,mini-projekt', eredményeképpen |étrejött
sze||emi a|kotások kizáró|agos fe|haszná|ásának jogát - amennyiben azza| eredeti|eg nem
rende|kezett, és az átruházás nem Ütközik jogszabályi rende|kezésbe - át rell ruházni a
Címzettre. Az átruházás dokumentumait a zárő beszámo|óhoz csato|nĺ ke|l'

A Címzett a szerződés a|áírásáva| hozzájáru|ását adja ahhoz, hogy a Támogatásközvetítő
keze|ésében lévő, a támogatás fe|haszná|ására vonatkozó adatokat a Támogatáskozvetítő
nyi|vánosságra hozhatja.

A Közvetítő szervezet kije|enti, hogy a Címzett pá|yázatáva| kapcso|atban tudomására
jutott szemé|yes adatokat az információs önrendelkezésĺ jogró| és az
informácĺószabadságrő| sző|ő 2011. évi CXII. törvény előírásaĺnak megfelelően és csak a
pá|yázatta| kapcso|atos jogai gyakor|ása és kote|ezettségei te|jesítése korében keze|i.

A szerződés megszÍĺnése:
Szerződő Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a szerződés a te|jesítést (be|eértve az
e||enőrzéstűrési, valamint a dokumentum-megőrzési köte|ezettséget ĺs) mege|őzően csak
vis maior, lehetet|enĹi|és, a Közvetítő szervezet Vagy a Címzett á|ta|i e|á|lás' Vagy a
bíróság határozata a|apján, i||etve kozös megegyezésse| szűnik meg. A Szerződő Felek a
jogviszony je||egére va|ó tekintette| a fe|mondás jogát kizárják.

Címzett e|ál|hat a szerződéstő|, amennyiben annak teljesítésére a szerződéskötést
követően neki fe| nem róható okbó| beá||ott körti|mény fo|ytán nem képes.

Zárő rendelkezések:
Jelen szerződés 6 o|da|on és 6 db eredeti pé|dányban készült. A je|en szerződéshez
csato|t .... db me||ék|et és a je|en szerződéshez fizikai érte|emben nem csato|t, a Címzett
álta| benyú;tott je|entkezési |ap, és az abban rész|etezett ,,mini-projekt,, terv, a jeĺen
szerződésben hivatkozott me|lékletek, továbbá a (Közvetett támogatások útmutató -
Útmutató közvetett támogatások |ebonyolításához városrehabi|itáció keretében,) című
dokumentum és mel|ék|eteit képező va|amennyi nyi|atkozat, dokumentum a szerződés
e|vá|aszthatat|an részei fĹigget|enül attól, hogy azok a je|en szerződéshez ténylegesen
csatolásra kerÜltek-e.

Címzett a szerződés a|áírásáva| kije|enti, hogy a szerződés tarta|mát és a vonatkozó
jogszabá|yokat ismeri és magára nézve köte|ezőnek ismeri el.

A Címzett jelen szerződés a|áírásáva| nyi|atkozik arrő|, hogy a je|en támogatásra va|ó
jogosu|tságát mega|apító korü|ményekben a pá|yázatának benyújtását kcivetően nem
á||ott be változás.

A Szerződő Felek a je|en szerződés időtartamára kapcso|attartót je|ö|nek ki. A
kapcsoIattartó nevéről, postacíméről, teIefon és teIefax számáról és elektronikus
|evé|címérő| a je|en szerződés aláírásávaI egyidejűleg, vá|tozás esetén pedi9 a változást
követően ha ladékta |a nu I tájékoztatjá k egymást.

A Címzett és a Közvetítő Szervezet kozötti hivata|os kommunikáciő kizárólag postaĺ úton
történő |eve|ezés formájában va|ósuIhat meg.

A szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Fe|ek kozu| az uto|sóként
a|áírő aláírásának napjáva|.

Je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a vonatkozó magyar és európai uniós
jogszabá|yok rendelkezései az irányadók.

A prcjekteE-az Eunjpai Unĺó támogatásávat, az Európai.
Regionátis Fej(esztési Atap társf inanszírczásáwt mtósulnak meg
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Jelen szerződéshez kapcso|ódó jogviták esetére Szerződő Fe|ek a pertárgy értéke szerinti
bírósá9hoz forduInak.

A Címzett képvise|etében aĺáíró szemé|y(ek) kije|enti(k) és cégkivonatukka|, vaĺamint
aláírási címpé|dányaikkaI i9azolja(k), hogy társasági dokumentumaik Vagy alapító
okiratuk alapján, a szerződés bevezető részében fe|ttjntetettek szerint jogosu|t(ak) a
Címzett képviseletére és cégjegyzésére, továbbá ennek a|apján a szerződés megkötésére
és a|áírására.

A|áíró képvise|ő(k) kije|enti(k) továbbá, hogy a testÜ|eti szervei(k) részérő| a szerződés
megkötéséhez szükséges feIhataImazásokkaI rendeIkezik(nek), tuIajdonosai(k) a
támogatási jogügyletet jóváhagyták, és harmadik szemé|yeknek semminemű o|yan
jogosu|tsága nincs, me|y a Címzett részérő| megakadá|yozná vagy bármiben kor|átozná a
szerződés megkötését és az abban fogla|t köte|ezettségek maradékta|an te|jesítését.

Szerződő Fe|ek a je|en szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal
és elhangzott nyilatkozataikka| mĺndenben egyezőt a|áírták.

Címzett

P.h.

Ke|t. : Budapest,' 
:::"1o*,''...... 

hónap,

Jogi szempontbó| e|lenjegyzem :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábó|

dr. Mészár Erika

a|jegyző

Fedezete:

Pénztigyileg e||enjegyzem :

Páris Gyuláné
pénzügyi ü gyosztá l Yv ezető

Közvetítő Szervezet

P.h.

Ke|t. :'uouo"'.:..1l''1ou', ........ hónap,
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A irciek|€käz Eurcpai Uĺĺó támogaĺásáVat, äz Európai
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