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MncnízÁst SzEnzóoÉs

Mely létrejött egyrészről :

Név: Ózd Város Önkormányzata
Székhely 3600 Ózd,Városház tér l.
Adószám: 15726487-2-05
Törzsszám: 726489
Bankszámlaszám,. l173412I-15350088
Képviseli: Janiczak Dávid polgármester

mint Megb iző (a továbbiakban,,Megbízó"),

másrészről
Név: Ózdi Művelődési Intézmények
Cím: 3600 Ózd, Gyár út 4.
Adószám: l5585981-2-05
Cégjegyzékszám: 585983
Bankszámlaszám: |l734l21-15585981
Képviseli: Pappné Szalka Magdolna igazgaíő

mint Megbízott (a továbbiakban ,,Megbízott"), a továbbiakban együttesen: ,,Felek" között alulírott helyen
és napon az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmény

1. Felek előzményként rögzítik, hogy Ózd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a TOP-
5.2.1.-|5-BO1-2016-00010 azonosító számú,.Ózd Ú;telep-Kiserdőalja városrész szociális
rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok" tárgyú pályázat keretén belül
beszerzést indított különféle programok szewezésére. A beérkezett ajánlatok alapján a fenti
tárgyú feladatok ellátására Megbízott adta Megbíző számára az érvényes ajánlatok közül a

l e g al ac s onyabb ö s s z e gú e l l en szo l gáltatást tartalmaző aj ánl atot.

2. Jelen szerződés az ajánlattételi felhívás és a nyertes ajánlattevő (Megbízott) ajánlata alapján
került megkötésre.

II. Aszerződés tárgya

3. Jelen szerződés tárgya az ajánlattételi felhívásban meghatározott programok szervezése az 7.

számű mellékletben található feladatmeghatározás és a2. számű mellékletben található tematika
alapján, szükség szerint a programokra történő toborzás ill. a programok népszenísítése, Minden
programon jelenléti ívet és fotódokumentációt kell készíteni.

4. Megbízott köteles munkája során Ózd Város Önkormányzata kapcsolattartójával történt előzetes
egyeztetés alapján eljárni az időpontok illetve helyszínek beosztásának tekintetében.



5.

III. A szerződés időtartama

A megvalósítás időtartama a szerződés aláírásától kezdődően a projekt fizikai zárásáig, 2020.
szeptember 30. napjáig tart a Megrendelővel egyeztetett ütemezésnek megfelelően. Megbízott a
projekt megvalósítási és 5 éves fenntartási időszaka alatí a Megrendelő részére a páIyázatban
elvégzett feladataival összefüggésben a Támogató Szervezet által történt ellenőrzések és egyéb
pály ázattal összefiiggő kérdésekben rendelkezésre állni köteles.

IV. A szerződés teljesítése

Megbízott szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítési helye a feladatmeghatározásban leírtak
szerint.

Felek jelen szerződésben eredő kötelezettségek teljesítése céljából kapcsolattartóként Megbíző
részérő|Kristonné Sipos Ágnes projektmenedzsert (tel:+36-48 -574-100l4230), Megbízottrészérő|
Pappné Szalka Magdolna igazgatőt (tel. : +3 6-4 8 - 57 0 -47 0) j elölik meg.

Y. A,szerződés ellenértéke, fizetési feltételek

8. Megbízó a Megbízottnak jelen. szerződésben foglalt feladatok ellátásáért összesen nettó
4.514.I73Ft + I.2I8.827Ft AFA : bruttó 5.733.000Ft, azaz nettó négymillió-
ötszáztizennégyezer-százhetvenharom forint + egymillió-kétszáztizennyolcezer-
nyolcszázhuszonhét forint : bruttó ötmillió- hétszázharmincháromezer forint megbízási díjat
ftzet a Megbízott pénzforgalmi számlájára.

9. Megbízó előleget nem fizet és előleg szétmlát nem fogad el. A Megbizott a teljesítéssel arányosan
teljesítésigazolás alapján, számla ellenében a havonta lebonyolított programokat külön-külön
szám|ázza. A számlát egy eredeti példányban kell kiállítani, melynek tartalmi és formai
követelményeit a hatályos jogszabályok, illetve a Támogatási Szerződésben és a hozzá tartoző
ASZF-ben lévő útmutatások határozzák meg. A fizetés a számla szerinti teljesítési időponttól
számított 15 naptari napon beltil átutalással történik.

10. Felek rögzítik, hogy az elszámolási és projekt dokumentáció őrzéséről a Megbízó köteles
gondoskodni.

VI. Egyéb rendelkezések

11. Felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel szabályozott megbízás teljesítése során a másik fellel
kapcsolatban tudomására jutott bármely tény, irat, dokumentum vonatkozásában Feleket
titoktartási kötelezettség terheli.

12. Feleknek minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy tárgyalásos úton rendezzenek jelen
szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül.

13. Amerrnyiben vitás ügy merült fel, a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre
vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. Felek
bármelyike kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a tárgyalásos
rendezésre iranyuló kísérlet nem sikeres, annak meghiúsulásától számított 30 napon belül, vagy ha

6.

7,



a rendezési kérésre a Fél nem válaszol érdemben, akkor a megkereséstől számított 30 napos
hataridőn belül, bármely Fél jogosult a vita rendezése érdekében a szerződéskötés helye szerint
illetékes Járásbírósághoz fordulni.

14, Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.

Jelen szerződés 4 példanyban készült magyar nyelven, melyből 1 példány Megbízottat, 3 példány
Megbízót illet meg.

Ózd,2018. május l0.

Mellékletek:
1.sz. melléklet - Feladatmeghatározás
2.sz. melléklet - Programok tematikája
3,sz. melléklet - Ajánlat
4.sz. melléklet - Jelenléti ív minta
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l.sz. melléklet
Feladatmeghatározás

Különfele programok, előadássorozatok lebonyolítása

1 . Gazdálkodási tanácsadás : 20 alkalommal 2018. május hónaptól kezdődően havi 2 alkalommal
(1.5 óralalkalom időtartamban)
Háztartásgazdálkodási, tudatos pénzügyi magatartás és adósságok felhalmoződását megelőző
tréning, mely segíti a családok és fiatalok számára az a|apvető pénzügyi ismeretek elsajátítását
(pl. elérhető hitelekkel, hitelfelvétellel járó kötelezettség vállalások kapcsolatos ismeretek), a

lakhatási költségekkel adósságok megelőzése érdekében tudatos pénzngyi gazdáIkodás, az energia
és költségtakarékos lakáshasználat ismereteit.

Helyszín: ÓTSZPCYII Nappali Melegedő

2. Prevenciós programok ..A" 15 alkalommal 2018. szeptember hónaptól havi 2 alkalommal (2x45
perc/alkalom időtartamban)
káros szenvedélyek, a személyiség és a magántulajdon védelme, az erőszakmentes
konfliktuskezelés, asszertív kommunikáció, és a biztonságos internet - iskolai órák keretében

Helyszín: a II. János Pál Általános Iskola

3. Prevenciós programok..B" l5 alkalommal 2018. szeptember hónaptól havi 2 alkalommal (2x45
perc/alkalom időtartamban)
testi és mentálhigiénés problémak megelőzése,
elhanyagolásának káros hatásai, önismeret, identitás,
héztartás, pénzbeosztás - iskolai órák keretében

Helyszín: a II. János Pál Általános Iskola

4. Prevenciós programok ..családi" 2019. évben később egveztetésre kerülő 8 alkalommal (min. 5

óralalkalom időtartamban)

,,A" és ,,B" modulokban részt vett és kiválasztott gyermekek, valamint szüleik számára. A
modulban az első alkalommal az ,;A" modulban, második alkalommal pedig ? ,,B" modulban
található ismeretekhez kapcsolódóan zajlanak interaktív foglalkozásokat a családok (gyermekek

és szüleik) számára

Helyszín: Megbízóval történő egyeztetés alapján

5. Áldozattáválás elkerülése 10 alkalommal20l9. marcius hónaptól havonta 1 alkalommal (1 óralal-
kalom időtartamban)
Workshop és egyéni tanácsadás - workshop után igény szerint egy-két emberrel tanácsadás

formájában hasznos ismeretek átadása a célcsoport tagjai részére.

szexuális felvilágosítás, testápolás

környezetvédelem, családi gazdálkodás,



Helyszín: ÓTSZPCYII Nappali Melegedő

6. Konfliktuskezelés 2018. szeptember hónaptól 10 alkalommal (2x45 perc/alkalom)
az iskolában valósulnak meg, elsősorban az akcióterületi szegregátumban élő gyermekek számára,
egy fo glalk ozássor ozat keretében.

Helyszín: a II. János Pál Általános Iskola

7. Szupervízió 6 alkalommal 2018. szeptember hónaptól max. 6 havonta
szupervízió biztosítása a szociális munkások és egyéb munkatársak számára

Helyszín: Megbízóval történő későbbi egyeztetés alapján

8. Szakembertalálkozó 3 alkalommal 2019. január hónaptól 6 havonta (egész napos rendezvény) min.
50 fő részvételével
A résztvevők amellett, hogy megismernek már létező gyakorlatokat, tapasztalatot is cserélnek a
felmerülő problémák és megoldási lehetőségek tekintetében. A tevékenység elősegíti a hasonló
projektek hálózatosodását, a projektek és a helyi közösségek közötti kommunikáció kialakulását.

Helyszín: Megbízóval történő későbbi egyeztetés alapján



2.sz. melléklet

programok tematikáia

1. Gazdálkodási tanácsadás

Időtartam: 20 alkalommal 2018. május hónaptól kezdődően havi2 alkalommal (I,5 őralalkalom
időtartamban)

A proqram célja: Háztartásgazdálkodási, tudatos pénzügyi magatartás és adósságok

felhalmozódását megelőző tréning, mely segíti a családok és fiatalok számára az alapvető
pénzügyi ismeretek elsajátítását (pl. elérhető hitelekkel, hitelfelvétellel járó kötelezettség
vállalások kapcsolatos ismeretek), a lakhatási költségekkel adósságok megelőzése érdekében

tudatos pénzügyi gazdá|kodás, az energia és költségtakarékos lakáshasználat ismereteit.

Célcsoport: az akcióterületen élő jelentősebb adóssággal rendelkező családok

Bevonni kívánt létszám: 20-30 fo max. 5 fős kiscsoportos foglalkozássorozat keretében

Helyszín: ÓTSZPCYII Nappali Melegedő

személ},i feltételek: programszervező,pénzügyi végzettséggel rendelkező szakember

2. Prevenciós programok..A"

Időtartam: 15 alkalomma| 2018. szeptember hónaptól havi 2 alkalommal (2x45 perc/alkalom
időtartamban)

A program célja: A káros szenvedélyek, a személyiség és a magántulajdon védelme, az
erőszakmentes konfliktuskezelés, asszertív kommunikáció, és a biztonságos internet - iskolai órák
keretében

Célcsoport: Általános iskolás korú (6-14 év közötti) gyermekek

Bevonni kívánt létszám: 40 fő

Helyszín: II János Pál Általános Iskola

Személyi feltételek: programs zervező, a témában gyakorlattal rendelkező szakember

3. Prevenciós programok..B"

Időtartam: 15 alkalommal 2018. szeptember hónaptól havi 2 alkalommal (2x45 perc/alkalom

időtartamban)



A program célja: A testi és mentálhigiénés problémák megelőzése, szexuális felvilágosítás,
testápolás elhanyagolásának káros hatásai, önismeret, identitás, kömyezetvédelem, családi
gazdálkodás, háztartás, pénzbeosztás - iskolai órák keretében

Célcsoport: Általános iskolás korú (6-14 év közötti) gyermekek

Bevonni kívánt létszám: 40 fő

Helyszín: II János Pál Általanos Iskola

személ}ri feltételek: programszervező, a témában gyakorlattal rendelkező felsőfokú végzettségű
szakember

4. Prevenciós programok..családi"

Időtartam: 2019. évben később egyeztetésre kerülő 8 alkalommal (min. 5 óralalkalom
időtartamban)

A program célja: ,,A" és ,,B" modulokban részt vett és kiválasztott gyermekek, valamint szüleik
számára. A modulban az első alkalommal az ,,A" modulban, második alkalommal pedig & ,,B"
modulban található ismeretekhez kapcsolódóan zajlanak interaktív foglalkozásokat a családok
(gyermekek és szüleik) számára

Célcsoport: Az akciőterületen élő általanos iskolás koru (6-14 év közötti) gyermekek és szüleik

Bevonni kívánt létszám: 25-30 fő

Helyszín: Megbízóval történő egyeztetés alapján

Személyi feltételek : pro gramsz ew ező

5. Áld,ozattáválás elkerülése

Időtartam: l0 alkalommal 2019. március hónaptól havonta 1 alkalommal (1 óralalkalom
időtartamban)

A program célja: Workshop és egyéni tanácsadás - workshop után igény szerint egy-két emberrel
tanácsadás formájában hasznos ismeretek átadása a célcsoport tagjai részére.

Célcsoport: az akcióterületen élő gyerekek és f,ratalok

Bevonni kívánt létszám: 20-30 fo max. 5 fos kiscsoportos foglalkozássorozat keretében

Helyszín: ÓTSZPCYII Nappali Melegedő

Személyi feltételek: programszervező, közbiztonsági, bűnmegelőzési gyakorlattal rendelkező
szakember



6. Konfliktuskezelés

Időtartam: 2018, szeptember hónaptól 10 alkalommal (2x45 perc/alkalom)

A program célja: Egy foglalkozássorozat, amely az iskolában valósul meg, elsősorban az
akcióterületi szegregátumban élő gyermekek számétra. A konfliktuskezelési tréningek
megismertetik a különböző konfliktuskezelési módszerekkel a résztvevőket, az elméleti
ismereteken tul lehetőség lesz védett közegben gyakorolni a közösen elsajátított technikákat.

Célcsoport: Általános iskolás koru (6-14 év közötti) gyermekek

Bevonni kívánt létszrám: 40 fő

Hel$;zín: II János Pál Általanos Iskola

Személ]vi feltételek : pro gramsz erv ező, szociális szakember

7. Szupervízió

időtartam: 6 alkalommalr2018, szeptember hónaptól max. 6 havonta

A program célia: szupervízió biztosítása a szociális munkások és egyéb munkatársak számára

Célcsoport: A projekt megvalósításában részt vevő szakemberek és segítők

Bevonni kívánt létszám: 5-10 fő

Helyszín: Megbízóval történő későbbi egyeztetés alapján

Személ},i feltételek: proglamsz ewező, szupervizor

8. Szakembertalálkozó

Időtartam: 3 alkalomma|2}I9.január hónaptól 6 havonta (egész napos rendezvény) min. 50 fő
részvételével

Aprogram célja: Arésztvevők amellett hogy megismernek ménlétező gyakorlatokat,tapasztalatot
is cserélnek a felmerülő problémák és megoldási lehetőségek tekintetében. Atevékenység elősegíti
a hasonló projektek hálózatosodását, a projektek és a helyi közösségek közötti kommunikáció
kialakulását.

Célcsoport: Ózdon és más településeken a hasonló projekt megvalósításában részt vevő
szakemberek

Bevonni kívánt lét§zám: 50-60 fő

Helyszín: Megbízóval történő későbbi egyeztetés alapján

Személyi feltételek: programsz ervező,szakmai előadók



3.sz. melléklet

Megbízott ajánlata
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Jelenléti ív

(program megnevezése)

TOP-5.2. 1.- 1 5-BO l -2 0 1 6-000 1 0 azon osítószá m ű,,Ózd Új tetep-r<iserdőa lj a
városrész szociális rehabilitáciőját kísérő helyi szintű komplex programok'o

Név, osztály Lakcím Aláírás

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.



§zÉc*§Nyl W

A pro;ekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásáv al vaIósul meg,


