
Wffi
Budapest Józsefváľosi Onkoľmányzat

Képviselő.testü lete számár a

Tisztelt Képvise|ő-testůilet!
Előzmény
A foglalkoztatás elősegítéséľóI és a munkanélküliek ellátásáľól sző|ő l99I. évi IV. töľvény
(Flt) 8. $ (4) bekezdése alapján a közfoglalkoztatźs megszervezése a telepĹilési önkoľmányzat
kötelező feladata. A Józsefvárosi Önkoľmányzat Képviselő-testülete 484120|1. (xII. 01.)
számű hatfu ozatával döntött az a|źhbiak'r ő|:

- ,,a lrerületi lözfoglallmztatóst, mint kötelező önĺarmónyzati feladatot 20I I. december
31. napjót követően is ellótja, a foĺyamatos fenntaľtós éľdekében a m{jĺcĺ)dtetésre
irónyuló kerelmek benyúj tósót tómo gatj a,

- a lúzfoglallaztatasra 20I2. januór l-től 20l2' december 31-ig a 20I2. évi
lröltségvetés terhére a lĺôzfoglalkoztatóshoz kapcsolódó béľek és jórulékainak
önrészhźnt I8.I00,0 e Ft, a lrózfoglallroztatáshoz knpcsolódó könetlen lôItségelĺre (pl.

utazósi bérlet, védőruha, stb.) éves szinten 5.000,0 e Ft, tovóbbó a lúzfoglallĺoztatós
szemezési löltségeire 20.000 e Ft erejéig előzetes kotelezettséget vállal,

- fellreri a polgórmestert, h,g aZ onkarmányzat 2012. évre vonatkozó
közfoglalĺaztatasi koncepcióját 2012. febrruźr 29. napjáig terjessze elő,,

Tájékoztatom a T. Testülętet, hogy a döntést követően decemberben benyújtásra került a
Budapest Főváľos Koľmányhivatala MunkaĹigyi Központ (munkaĹigyi közponĐ felé a VIII.

I

ÉR KEZETT

2012 r$R Ü 7
.ŕ\

A+by
/t \

Előteľjesztő: Sántha Péteľné alpolgármester

A képviselő-testĹileti ülés időpontja:2012. februáľ 16. . sz. napiľend

Tá ľgy : Javas|at a 20lf . évi kiizfog|a |koztatásľa

A napiľendet gyí|tJzźLrt ülésen kell tfugyalrni, a hatőrozatJrendelet elfogadásához
egyszenĺ/4qiqĘft 9!tszavazattöbbségszĹikséges
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bĺzottság vé|eményezi x

Hatfu ozati jav as|at a bizottság szźlmár a:

A Vráľosgazdálkodĺási és Pénziigyi Bizottsáý Humiínszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őteiesztés megtłĺrgyalását.



keriilet 2012. évre vonatkozó I. kéľelme 32 fő 8 órás kiizfog|a|koztatott munkaköľľe annak
éľdekében, hogy a fog|a|koztatás folyamatos legyen. A munkaügyi központ tekintettel arľa,

hogy a 2012. évre vonatkozó költségvetési keretet még nem ismerte a kéľelem elbírálását nem
itdta azonnal me gkezden i.

Jelen helyzet
A munkaügyi központta| a Csa|ádtĺámogatási Iroda kapcsolata folyamatos, a f0I2. éwe
vonatkozó első infoľmális útmutatís 20|2.január 26. napjőn érkezetl. Ezen időponttól kezdve
az események felryorsultat így az I. kére|em elbírálása már folyamatban vano az első
munkaszerződések megktitése legkorábban februáľ 1 5. napjától lehetséges.

Tájékoztatom, a T. Testĺiletet, hogy a munkaügyi központ 2012. februźlr 2. napján szakmai
megbeszélésľe hívta ahozzét tartoző kerületeket (V. vII. Vm.) ahol tájékoztatott a Nemzeti
Ktizfoglalkoztatási Pľogram 2012. évi közfogla|koztatásra vonatkozó keľeteiľől:

- a munkaügyi központ éves felhasználható kerete 242,2 mFt,
- ebből a VIII. keľĹilet l69,6 mFt támogatási keľetet (70%-ot) használhat fel,
- a VIII. keriilet 90-95%o-osbértźmogatásban ľészesiilhet,
- az összes költségtényezot (végzettség' bľuttó bér, járulékkedvezmény, járulékos

költségek) firyelembe véve a VIII. keľiilet 180-190 státuszra tervezheti a
közfoglalkoztatést, a korlátot ismét nem az önkoľmányzat áúta| meghatározott önľész
mértéke, hanem atÁmogatási keret limitálją

. a foglalkoztatás 6 és 8 órás munkaidős lehet (megsziintetésre keľült a4 őrás),
- a közfoglalkoztatási bér kizáró|agheti kifizetéssel teljesíthető,
- az alapfokú végzettségheztartoző bruttó bér: 7l.800,-Ft, (nettó: 47.000 FĐ
- aközép és felsőfokú végzettségheztartőző bruttó béľ: 92.000,-Ft, (nettó: 60.000 Ft)
- a foglalkoztatásra irányuló munkaszerződéseket márciustól december 31. -ig lehet

megkätni,
. a foglalkoztatást a foglalkoztató helyek a munkaügyi központ által megkiildött

hatósági szerződés aláírásált követően kezdhetik meg.

A 2012. évi kö4foglalkoztatdsi koncepcili

I. Kiizfoglalkoztatás létszámteľve

A Képviselő-testĺilet źita| 2011. decemberben elfogadott előzetes koncepció keľetei
taľthatóalr sőt a Képviselő-testĺileti igények felé jelentős elmozdulásľa van lehetőség.
Lehetőség van minden dolgozó esetében a teljes munkaidős közfoglalkoztattsra,
munkaĹigyi ktizpont támogatrási kerete - köszönhetően a keľĺilet kiváló teljesítményének -
az e|őzo évinek több mint kétszerese.
A 2012. évi közfoglalkoztatźsi koncepció e keret optimális kihasználásźú kívánja
összehangolni. A foglalkoztató helyek maxima|izállása éľdekében a 95%o-os támogatás
igénylést a státuszok 40oÁ-ára, az e|számolható közvetlen költségeket pedig S%o-ban
javasoljuk korlátozni. A koncepció készítése soľán egyľészt ťrgyelembe lett véve, hogy a
bevonásra kerülők száłméra lehetőleg végzettségiikhöz közeli munkaköröket lehessen
felajánlani, másrészt, hogy munkájukkal minél inkább segítsék a keriilet ellátandó
käzfeladatait.
Az előzetes kalkulációk és egyeztetések eľedményeként' a keretszámok az alábbiak:
- Létszám keľetek: 187 stĺátuszľa, mintegy ezeľ kerületi álláskeľeső fogadható, köziilük

250-300 fóvel köthető rövidebb-hosszab idejii munkaszerződés.
- Státuszok tervezett megoszlása képzettség szerint:

alapfokú : 132, kőzépfokű 45, felsőfokú : 1 0 státusz.
- Státuszok tervezeff megoszlása szakfeladatok szeľint:

Polgáľmestęľi Hivatal és a kerĹilet intézményei:69;



Józsefváľosi Kulturális és Spoľt Nonpľofit Kft. (oľczy parkt): 41 (ebből 20
zenész); Józsefuárosi Közösségi HźnakNonpľofit Kft. (KesĄríĺ gyér): 2;

Köztisztasźtg-kommunális: 75 státusz.

A keriileti foglalkozató helyek a korábbi évekhez hasonlóan aza|źtbbiak:
- PolgáľmesteľiHivatal(iigyosztályok, haziorvosok),
- Intézmények (óvodák, iskolát szociális, gyermekjólétiintézmények' egészségugy)'
- onkoľmányzattulajdonában |évó gazdaséryitfusasägok (orczy park, KesĄriĺgyár),
. Budapest Esély Nonpľof,rt Kft. - Józsefvárosi Várostizemeltetési Szolgálat kommunális

teriilet (közszolgáltatási szerződés melléklete alapján).
A közfoglalkoztatĺás keľetében ellátandó közfeladatoha tervezęľt munkakiiľöket és a
foglalkoztató szervezetektźh|azatat az előterjesztés2. szétmú melléklete mutatja be.

II. Kiizfogla|koztatás szeľvezése

A kertileti kiizfoglalkoztatásźnakkoordinációj áłt ahatározatlan időre kötött közszo|géńtatási
szerződés (az előterjesztés 1. szźtmű melléklete) a|apján a Budapest Esély Nonpľofit Kft.
@sély Kft.) végzi a Humánszo|gá|tatási Ügyosztíly Családtámogatási Irodájával
összehangoltan.
E közfeladati köľbe a következők taľtoznak:
- Kerületi ktizfogla|koztatás teľvezése, ezekkel kapcsolatos egyeztetések, döntés

előkészítő anyagok, kalkulációk elkészítése. Kiĺzfoglalkoztatási pźlyénatok,
tiámogatási lehetőségek figyelése, kérelmek kidolgozása, összeállítĺása, év közbeni
optima|izźúáls a, gond ozása.

- Munka és egyéb nyilvántaľtások jogszeľiĺ vezetése, támogatási szerződések szerinti,
havi elszámolások előkészítése egyeztetése atőmogatőval, minden keriileti intézmény
vonatkozásában (havi I 5 -20 szervezeti egység).

- Beszźtmolót tájékoztatők készítése az illetékes hatóságok és az önkormélĺyzat fe|é,

közigazgatźtsi ellenőrzés esetén felelősség váila1rősa az éita|a elkészített, illetve
ellenőrzött elj árásokéľt.

- Ügyfélszo|gěúat biztosítása heti legalább 4x6 őrőlban, szociális és foglalkoztatźsi
szémpontból is kifogástalanul szakszerűen a kerület szívében (oľ u. 5-7). (201l-ben
I.lI7 iigyfél, 3-5 alkalom/ iigyftl.)

- ,,Munkateszt'' működtetése az tigyfelek felé. Minden személý kötelező az adott
munkaköľľe való egészségiigyi megfelelésre kivizsgáltatni. Amennyiben alkalmas, de

nem vállalja a fe|ajánlott munkát, YdE! nem működik együtt' úgy enől hatósági
határozatot mega|apozó bizony|atot szolgáltatni mind az önkormányzat, mind pedig a

Munkaügyi Központ felé;A'hatóságok ennek a|apjźn a támogatést is megsziíntethetik.
- A dolgozók munká|tatőja a ,,kommunális területen'' (50-70 státuszon' 80-150 be-

kilépő lév), aho| a keľĹileti közteriileti munkafeladatokat |źiják e|. Ezen belül a
nyilvántaľtott jelenlét, (igazo|t/igazolat|an) távollét a|apjőn heti béľ-TB számfejtés és

bérkifizetés, munkaiigyi dokumentumok bevallások, kötelező adatszo|gáůtatĺások

biztosítása. Munka baleset, kérokozős,jogséľtés vádja esetén jogi felelősség vállalása.
- Napi 8 órás munka irányítása, munkafeltételek biztosítása a kommunális teľiileten

közfoglalkoztatottak vonatkoztatźtsában. A Magdolna u, 20. alatti telephelyen ľeggeli
e|igazitźts, kéziszerszámok kiadása, délutáni begytĺjtése. Munka- és védőruha,
segédeszközök, szociáiis helyiségek biztosítása. l0-15 brigádban munkaszeľvezés, nap
közbeni ellenőrzés (esetleg alkohol szondázás), sziikség szerinti átszervezés. A
közteľiileti munkafeladatokat a Józsefvárosi VáľosĹizemeltetési Szo|gźůat adja ki.

A fenti feladatokat az Esé|y Kft.. az elmúlt években folyamatosan megbizhatóan,
önkoľmányzat igényeiľe" kellő ľugalmassággal, példás szakszeriĺségge|
kiĺltséghatékonyan |átta e|.
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A 20 l 2. évi kii4foglalkozÍatós kiiltségvetése

I. Kiizfoglalkoztatás önrésze

A Jőzsefuárosi onkoľményzat Képviselő-testiilete a2012. évre 43.100 e Ft kötelezettséget
vállalt a szakfe|adatra. Ebből 18.100 e Ft a közfoglalkoztatőshoz kapcsolódó béľek és
járulékainak önrésze, 5.000 e Ft a közfoglalkoztaüáshoz kapcsolódó el nem számolható
egyéb közvetlen ktiltségek és 20.000 e Ft az ügyfélszolgéiat-szervezés, továbbá a
kommunál i s ágazat miĺködtetése.
A 2012. évi kondíciók ismeretében történt egyeztetések eredményeképpen készített
ktizfoglalkoztatási koncepció a munkatigyi kiizponti támogaŁási lehetőségek optimális
kihasznáůásátt kívánja összehangolni a foglalkoztatő helyek és létszámok
maxima|izál|ásźxa1', ezért a munkaügyi központi bér és jáľulékainak támogatělsáú |07
státuszon 9}Yo-ban, 80 stáfu szon pedig 9 S%o-ban tervezzük igénybe venni.
A béľtĺímogatĺás terhére igényelhető közvetlen költségek támogatásálľa maximum 4 millió
forintot kalkulálunk (orczy parkban max. 1,960 e Ft, kommunális terĹileten max. 1.900 e
Ft), mert e támogatéts is a felhasználható bérkeret teľhére igényelhető, és azért, hogy a
béľkeľet mely szoľos összefiĺggésben van a foglalkozattotti létszámmal ne csökkenjen'
javasoljuk kikötni, hogy a gazdasági táľsaságok a kérelmükben ez évben csak legfeljebb 5

%o erejéig nyĺjthassanak be igéný a tava|yi 20oÁ-a| szemben. (az e|múlt években az
intézmények nem éltek a kiizvetlen költségek igénybevételéve|).

A közfoglalkoztatási bér 2012. évben alapfokú végzettség esetén bruttó 71.800 Ft/hó és
közép-felsőfokú végzettség esetén 92.000 Ft/hó. A foglalkoztatás he|yettesítő támogatás
2012. januźtľ 01. napjátő|22.800Ft/hő (aze|ózo évben28.500 Ft/hó volt).

vasolt közÍ.oslalkoztatźsi keľetek kfiltsés voluata és t.oľrás a következő:

KÓltségek és forrósok összesen I 87 státusz
2012. terv

(eFĐ
201 L
(eFt) 2012/201 I

1. Munkatisvi Köznont béľtámosatás isénv 169.600 r28.rt3 132%
2. onkoľmánvzati béľ önrész isénv t4.200 r8.100 78%
3. Közvetlen kiadások összesen : (I+2\: 183.800 146.2r3 1f6%
4. onkormánvzati esvéb közvetlen kts. s.000 s.000 100%

5.
Ugyfel szolg éiat, szerv ezési, kommunális
Ĺizemeltetési költsések 20.000 20.000 t00%

6. osszes kiadás (3+4+5) 208.800 r71.2r3 tf2%

7.
Szü kséges összes tinkoľmányzati önrész
(f+4+5\ 39.200 43.100 910ń

A szakfeladati bontásri részletes kalkulációt az előterjesaés 3. számú melléklete
tartalmazza.

A közfoglalkoztatás tizenöt kerületi foglalkoztató helyen töľténik folyamatosan. Ezek
kĹilön elszámolásri csopoľtokat képeznek, melyeknek a bér és jáľulék költségeket saját
elszámolássa| végzik.
A 90-95%-ban támogatható bér és járulék kiadás várhatóan a I87 stĺítuszra összesen
183.800 e Ft lesz, me|yhez 169.600 e Ft munkaügyi központ támogatás nyeľhető. A ,,téli

A



kozfoglalkoztatás,, 14 fős źúhuzőďő pľogľam jaĺluźrra és februárra eső önĺészköltségei (cca.

1,600 e Ft) is a20I2. évet terhelik, támogatása9DYo-os,
Az önkoľmźlnyzatotterhelő (önĺész) koltségek haľom eleme tehát:
a) közfoglalkońatási béľek és járulékainak onĺészéľe a jelenleg ismeľt progľamok

önľészére várhatőan elegendő 14.200 ę Ft+ a téli 1,600 eFt (lásd I. számí tźlb|źzat,

illetve részletesen az előterjesńés 3. szám,ű melléklete), javasolt azonban az esetleges
év kcjzben megjelenő még nem ismeľt programok ĺĺnĺészéľe, továbbá a felsőfokú
végzettséý közfoglalkoztatottak (-10 fő) 20%o-os béľkiegészítésére a költségvetésben
az ercdeti kötelęzettségvállalás szeľinti 18.100 e Ft biztosítása;

b) az e| nem sziĺmolható közfoglalkoztatási kĺiltségekľe (betegszabadság, egészségügyi
kiskĺinyv, utazási kĺĺltség, munka-védőruha, Magdolna utcai szociális helyiségek ľezsi
kĺiltségei, stb.) továbbra is 5.000 e Ft elhatárolását javasoljuk.
Az Esély Kft. a kommunális közfogIalkoztatáshoz aYIII. keľület Magdolna utca 20.
szám a|atti 98 m2-es nem lakás cé|jaru szolgá|ő szociális helyiséget haszná|ja - külön
megállapodás alapjan _ 200|. év őta. E telephely 201I. évi rezsik<lltsége (villarly, gźn,

víz-csatoma szemét) 1.334.076,. Ft volt, melynek fedezetét az - előterjesztés 1' számú
mellékletét képezo kozszo|gźt\tatásí szerződés I. 2. a) poĺtja a|apjźn - az ĺĺnkoľmźnyzat
a |1302. cim pénzmarudványának terhére biztosítja. A 2012. évi rezsiköltségek
tervezett összege 1.400.000,-Ft, az Esély Kft. részére a kiťlzetés számla ellenében
utólagos Vą éves elszámolása mellett t<jľténhet.

c) akozťoglalkoztatás szervezése, ügyfélszolgáIat, kommunális teľĹilet műk<jdtetésére az
tĺnkoľmányzat}}.}}} e Ft tud biztosítani.

A b) és c) pontban leíľtakat ľészletesen az előteľjesztés 4. számű melléklęte ismeľteti.

osszességében Józsefuaľos onkoľmányzata csaknem 210 mĺllió foľintot ktilthet a20I2. évi
közfoglalkoztatásta. Erre mintegy 170 millió foľint támogatás nyerhető' Az önkormźnyzat
hozzájźlru|ása _ a méltó fo g|a|końatő biztosításĺán tlil _ 43,1 millió foľint.

Jogi hivatkozds
A helyi önkoľmányzatokľól szőIő |990. évi LXV. töľvény 10. $ (1) bekezdés d) pontja a|apjáĺ
a képviselő-testiilet hatáskijréből nem ruhazhatő źú ,,a gazdasági progtam) a költségvetés
megźi|apítása, dtjntés a végľehajtásukľól sző|ő beszámoló elfogadásáról, a helyi adó
megállapítźsa, a településľendezési terv jóváhagyása' az éven túli hitelfelvétel, a képviselő-
testiilet által meghatározott érték}latár feletti hitelfelvétel, a kcltvénykibocsátás, tovźhbá a
kĺlzösségi célú alapítvány és a|apítvźnyi forrás átvéte|ę, és átadása,,.

Kéľemazalábbihatározati javaslatelfogadását.

Ha.rÁnoza'Tl JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Képviselő-testiilet 48412011. (XII. 01.) számú döntésének 1. pontja alapján

a) felkéľi a jegyzot, mint fogla|końatőt a 2012. évi kĺizfoglalkoztatásra vonatkozó kéľelmek
benyújtásáľa, a munkaügyi kĺizpontt a| a hatősági szerződések megkötésére.
b) felkéri az <jnkoľmányzatí fenntaľtású közfoglalkońatást biztosító intézmények vezetoit,
mint foglalkoztatőkat a 2012. évi közfog|a|koztatásľa vonatkoző kérelmek benffitására, a

munkatigyi központtal a hatósági szerzőđések megkötéséľe.
c) felkéri az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetoit' mint foglalkoztatőkat a

20|2. évi közfog|a|koztatásra vonatkoző kéręImek benyujtásáta, a munkaügyi kĺizponttal a



hatósági szerződések megkötésére azza|, hogy a kéľelemben a közfogla|kozatás
bértárĺogatásanak terhére közvetlen költségekľe igényelhető támogatás maximum 5%o|ehet.

Felelős: polgármester, jegyző és az érintett szewezetek vezętői
Hatáľidő: 2012. miĺľcius 1.

2. akozfogla|koztatásra2012, januźtr l-től - 20If. december 3l-ig a 2012. évi köItségvetés
tęrhére bérek és jrĺľulékainak ĺjnĺészeként 18.100,0 e Ft-ot, a kĺjzvetlen költségekľe
(betegszabadság, egészségtigyi kiskĺinyv, utazási költség, munka-védőruha, Magdolna utcai
szociális helyiségek rezsi ktjltségei) 5.000'0 e Ft biĺosít, éshozzájźlruI a|lhoz, hogy a bérek és
járulékainak önrész terhére a felsőfokú végzettségu közfoglalkoztatottak középfokú bérét
20%o-aI kiegészíti.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201'2. február 1 6.

3. a közfog|a|koztatási program koordinálásával a Budapest Esély Nonpľofit Kft-tbizza meg,
melynek alapján a Kft.-velkötött kozszolgźůtatási szeruođés20|2. évre vonatkozó mellékletét
az e|óterjesztés 1. a) szému melléklete szeľinti tartalommal módosítja oly módon, hogy
szewezésiirányítási költségekľe bruttó 20.000 e Ft-ot biztosít a20|2. évi kĺ}ltségvetés terhére.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő : 2012. februar 1 6.

4. a kommunális közfoglalkoztatás fog|aIkońató helyeként a Budapest Esély Nonprofit Kft.
jelöli ki, a feladatokat a Jőzsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gá|atta| egyeztetve végzí, a
kommunális területen történő foglalkoztatási ĺjnĺész k<iltségekĺe a határozat 2. pontjźlban
foglalt bérek és jaľulékainak ĺinľész keretösszegből a Budapest Esély Nonprofit Kft. tészére a
2012. évre 6.993 e Ft-ot biztosít.

Felelős : polgĺĺrmester
Határido 2012. februáľ l 6.

5. felkéri a polgármesteľt a Budapest Esély Nonprofit Kft.-vel kötött kozszo|gá|tatási
szerzóďés 2012. évre vonatkozó mellékletének a|áírásźra.

Felelős: polgármester
Hatfuidő 2012. februáĺ 29.

6. ha és amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzatok kéľelmet nýjtanak be
kĺizfoglalkońatásra, abban az esetben az önĺészt a saját költségvetésfü terhére kell
biztosítaniuk.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2012. február 1 6.

7 . a 20|2. évi ktlzfog|a|koztatási önľész költségekre a határozat 2. pontjában foglalt béľek és
j árulékainak ĺjnrész keretösszegből
a) a Jőzsefvaľosi KözösségiHázak NonprofitKft.. részére I|7 e Ft-ot,
b) a Józsefuáľosi Kultuĺális és Spoľt Nonpľoťrt Kft. részére 2.000 e Ft-ot biztosít.



Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I2. februaľ 16.

8. a felkéri a Józsefuárosi KözösségíHázakNonprofit Kft. és Józsefuáľosi Kulturális és Sport
Nonprofit Kft. ügyvezetoit, hogy a hatźlrozatbarl foglaltakat a 20|2. évi üzleti tervĹik
ĺĺsszeállítás ěnéů v egy ék fi gyelembe'

Felelős : polgĺĺľmester és a szervezetek v ezetői
Hatźridő : az ljrzleti teľv elfo gadása

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Üg,losztóly
C s al ádt ómo gat ás i Ir o dą, P é nzü gl i Ü g,, o s zt ály

Budapest, 2012. februaľ 5.

j e gy zot helyettesítő alj e gy ző

(-,, 
". ŕ lJ"ťJŁ-'{ď\

Sántha Péterné
alpo1gármester

j.i.l i:i-t; ,.i 7



aZ előterjesztés 1. számíl melléklete
(hatályo s ko zszoIgáItatási szer zo ďé s)

KoZszoLcÁr,ľa.ľÁSI sZERZoDÉs
(egységes szerkezetben)

amely létrejött egyrészro|
Budapest x,őváľos VIII. keľüIet Józsefváľosĺ onkoľmányzat (székhely: i082 Budapest, Baross u.

6}-67.' képviseletében: Dľ. Kocsis Máté polgármester), mint onkormányzat (a továbbiakban:
onkoľmányzat),

másrészről
a Budapest Esély NonpľoÍit Koľtátolt Feletősségű Táľsaság (székhely: 1084 or u. 5-7,
cégegyzékszźtm: 01-09-919580, adőszám: |8ff80l2-2-43, képviseletében: Kulinyi Máľton
ugyvezető), amely jogszabályi követelmény alapján 2009. július l-jétől jogfolýonosan jogutódja a
Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szo|gá'|at Kht.-nak, mint Szolgáltató (a továbbiakban
Szolgáltató)

- a továbbiakban együttesen Felek között a keriiletben élő munkanélkülieVálláskeresok
közfoglalkoztatásának megszefitezésére az 1999. évben kelt, és a f009. évben kelt módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt közszo|gá|tatási szeruődés módosítás ára, a Jőzsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testiileténęk ......120|1. (I'19.) száműhatźlrozataalapján aza|ábbiak szerint.

Felek ľögzítik, hory jogelőd szervezet (Főváľosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.) a
gazdasági társaságokró| szóló 2006. évi [V. tĺiľvény 365. $ (2) bekezdésében foglalt jogszabályi
kĺjvetelményeknek eleget téve a Fővárosi Közgyűlés döntése a|apján, alapító okiratának módosításával
jogfolyonosan nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik 2009. július 1. napjától.

I. A szerződés taľta|ma

1. A Szolgáltató alaptevékenységének megfelelően kötelezettséget vállal a keľületi
foglalkoztatáspolitikai fe|adate||átźlshoz illeszkedően _ a következo szo|gá|tatásokľa:

a) éves szintęn a kozfoglalkoztatás irányelveiľe és keretlétszámratervezetet készít, előzetesen
konzultálva az onkormányzatta| és a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkai'igyi
Központjával (továbbiakban : Munkaügyi K<izpont),

b) az e|fogadott éves kerületi kozfoglalkoztatási irányelvnek és Munkaügyi Központ által
elfogadott pá|yázati támogatásoknak megfelelő módon szervezi a keľületi közfoglalkoztattst,

c) az éves közfoglalkoztatźsi irányelvnek, a jogszabályoknak és a Munkatigyi Kĺizpont eljárási
rendjének megfelelő módon előkészíti a kerületi rövid és hosszabb időtaľtamú
közfoglalkoztatási pá|yázatokat, azok végrehajtását nyomon követi, előkészíti a hatósági
szerződéseket,

d) székhelyén kerĺileti ügyfélszolgálatot miĺködtet, heti négy munkanap, napi 6 óra
ügyfélfogadással fogadja a Munkaügyi Kĺizpont által keri'ileti közfoglalkoztatásraközvetített
álláskeresőket, s a megfelelő foglalkoztató helyre irányítja,

e) e|jár amunkaválla|ásľa jelentkező álláskeresők munka-egészségĺigyi alkalmassági
v izsgá|atának l ebonyo lítása érdekében,

Đ fígye|emme| kíséri a közvetített személyek útját s arro| igazolható havi adatszo|gá|tatást
biaosít Munkaügyi Központ és az onkormányzatfe|é,

g) segítséget nyújt a fog|a|koztatóknak a felvételre kerülők munkaszerződéseinek és munkakoľi
leírásainak előkészítéséhez, valamint a pá|yázatok benyújtásához, a pá|yázati támogatások
igény|éséhez, a foglalkoztatőkná| figyelemmel kíséri ahatározott idejű munkaviszony
megszűnésének határidej ét, továbbá rendszeres kapcsolatot talt az érintett foglalkoztatók
vezetoivel, v agy aZ á ltaltlk meghatározcltt szem élyekkel,
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h) a külön jogszabáIyban meghatározottak szerint és a Munkaiigyi Központ eljárási rendjének
megfelelő módon elokészíti a havi elszámolásokat kerületi foglalkoztatók adatszolgá|tatásai
alapián,

i) a kerĹileti kommrrnális terĹiletęn az |. szźĺmű melléklet szerinti álláshel),et működtet a

Munkaü gyi Kĺizpont á|ta| kozv etített ál l áSkeresök keretein be ltil,

j) a kerületi kommunális területen foglalkoztatott munkavállaló munkáltatójaként e||őńja a

munkaĺigyi-szemé|yíigyi feladatait (hér és ĺ.Fl számtejtés stb.), eIkészíti a f.oglalkoztatással
kapcsolatos kötelezőjelentéseket ktilönboző hatóságok és szeľvek felé, előkészíti apá|yázatok
henyl'ljtásához sziikséges ĺ|okllmentációf. e||átia a pályÁz,aÍi tálnogatások igényléséhez
sziikségeselszámolásokelőkészítését, !''

k) fedezi a kerületi kommunáIis területen foglalkoztatott dolgozók bér- valamint egyéb, a

kĺizfoglalkoztatásitervben elfogadott kozvetlen fogla|koztatási költségeit,

l) a kommunális területen dolgozók részére- külön megállapodásban rögzített _ szociális
helységeket műkĺidtet, az onkormányzat á|ta| kijelölt és biztosított helyen,

m) igény szerint résztvesza keriileti közfoglalkoztatást érintő onkormányzatta| és Munkaügyi
Központtal torténő szakmai egyeztetéseken.

2. Az onkormányzat aregisztrá|t álláskeresőkkel kapcsolatos alapfeladatai körében vállalja:

a) a kommunális területen dolgozók részére, megfelelő - kĹilön megállapodásban rögzített _
szociális helységeket biztosít, melyek rezsiköltségeit fedezi,

b) az éves közfoglalkoztatási tervnek megfelelően biztosítja a kerületi fenntartású foglalkoztató
helyeket' ellátandó közfeladatokat.

II. Fizetósi feltételek

3. Az onkormźnyzat a Szolgáltatő á|tal ellátott közszo|gźůtatásokén évente felülvizsgált összeget
h i ztĺ l s í t ar, a| áhhi akh a,n r é sz,l et ez,etÍ m óĺl on :

a) a szerződés 1. i) és j) pontjában foglaltak a szerződés 1. sz. melléklete szerinti ek a|apján, a

közvetlen foglalkoztatási költségek önrészének fedezetét kiiltségtéľítésként,

b) a szeruodés 1. i) és j) pontjában foglaltakľa a foglalkoĺatás kezdetétől a havi bérkoltségek és
jáľulékainak az önkormányzati onrészt meghaladó cisszegét az utólagos ťĺnanszírozás miatt
megelolegezi.

c) a szerzódés 1. pontjában je|zett egyéb szolgáltatásokért a szerződés 1 . sz. melléklet szerinti
' szeľvezési,irźtnyitásiköltségátalányt,

4. A Szolgáltató a 3. pontban meghatározott összeget kizárólag az 1. pontban meghatározott
szolgáltatások költségeinek fedezésére használhatja fel, melyről elszámolni köteles.

5. a) Az Önkormányzatvźi|a|ja, hogy a 3.c) pontban meghatározott irányítási költségátalany egy

negyedévre eső összegét negyedévente előľe, a negyedév első hónapjának 15. napjáig źúuta|jaa
Szolgáltató ERSTE Bank Hungary Nyrt. 1 l 600006-00000000- 1 7721' 5f9 számú szám|ź!ára.

b) Az onkormányzatvá||a|ja, hogy a 3. a) és b) pontban meghatározott költségekre az előleg
összegét a Kft havi írásos igénylése alapján a6. a) pontban megjelölt szźtm|ára öt munkanapon
belül átutalja' Az első utalás időpontja a munkabérek kifizetésę esedékességét mege\oző ot

munkanap. Az e|ő|eg összegével a Kft a tźrgyhőt követő előleg igénylésével egyidejíĺleg számol
e|. Azutolsó elszámolás időpontja atárg1ĺévet követő év januźlr f5.
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Jřjiä:ffiTľäłä#:ŕ**Ł:.#itlff'ľiÍ::lľ.,.*täŁá,*i"J:ľii.#ä''äme1yetFelek

Meliéklet:
1. szrímri melléklet a 20 1 1 .évi közfogla |konatásköItségei
Ftiggelék:

zi közfoglalko ztatasiiĺínyelve
Budapest, 2011. janllár 19,

o***Ř
Józsefviírosi

Zil]ĺ FFBfl í B.

EIlĘegyzem:
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képviseletében
Kulinyi Mĺáľton
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aZ előterjesztés I.a) szźtmí męlléklete
(a kĺizszolgáltatási szerződés I, szźlm,ű melléklete)

KoZs7'oLcÁr,ľa'ľÁSI SZERZÓD E s
|. szźtmű melléklete

a 20 |2. évi közfoslalkoztatás kĺjltsései

TERVEZET

egyrészró|
Budapest Főváľos VIII. keľiĺlet. Józsefuáľosi onkoľmányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester, törzskönyvi azonosító szám: 73515, ađőszám:.
|57357|5-f-4f, KSH statisztikai számjel: 157357I5-84II-3fI-0|)' mint Önkoľmányzat (a
továbbiakban : onkoľmá nyzat),

másrészről
a Budapest Esély Nonpľofit Koľlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1084 Budapest, Or u. 5-7.,
cégsegyzékszźtm: 01-09-9l9580, adószám: I8ff80|f-f-42, képviseletében: Kulinyi Márton
ügyvezető), m int Szolgá|tatő (a tovább iakban : Szolgáltató) között

a kerületben élő munkanélkülielďálláskeresők közfoglalkoztatásának megszervezésére a kerület 2012.
évi kö zfo gl a|koztatási iľánye lv ével ö s s zhan gb an az alźtbbiak szerint.

A közszolgáltatási szerzodés:

- az I. i) pontja szerinti kęrületi kommunális közfoglalkoztatási álláshely számok 2012. március 1-

fl|f ' đecembeľ 31' futamidőve| 75 á|láshely

- a3. a) pontra vonatkozó foglalkoztatási költségek önrésze: 6.993 eFt

. a 3. b) pontľa tovttbbá a teljes bérkoItségek összegének havi megelőlegezése igénylés alapján

- a 3 c) pontra vonatkozó szervezési, iľányítási költségátalány: bľuttó 20.000 eFt

- a2. a) pont alapján a VIII. kerület Magdolna utcafD. szám a|atti 98 m2-es nem lakás cé|jára szolgáló
szociális he|yiség ľezsiköltségére (villany, gáz, víz-csatorna szemét) szám|a ellenében utólagos Yo éves
eIszámolás mellett

Budapest, 2012. február |6.

Budapest Főváľos VIII. Kerület
Józsefuárosi onkormányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgáľmester

Budapest Esély Nonprofit Kft.
képviseletében
Kulinyi Máľton

tigyvezető

jogilag ellenjegyzem:
Dr. Mészáľ Eľika
a jegyzőt helyettesítő a|jegyzó

Fedezete:

il

pénzügyileg e| lenjegyzem



az előterj es ztés 2. szénrru melléklete

KoZFoGLALKOZTAľ.ą.s KBRBTÉBEN ELLÁTANDó rozľ.ELADAToK
Településfejlesztés, köZteľĹilet fenntaľtás, koztisńaság, szociális ellátás, oktatás egészségtigyi
ellátás, egyéb, jogszabáIy áita| a települési ĺinkormĺĺnyzatra rőtt feladatok, továbbá önként

lalvállalt kultuľális

TERVEZETT MUNKAKOROK Munkaköľ el|źtásźhoz szfü séges iskolai
vészettsés'

Karbantaľtó szakmunkás

középfokú:45 státusz

felső fokú: 10 státusz

oktatási asszisztens

Biĺonsási őr

Brisádvezető

Esvéb irodai

Kulturális sesítő

alapfokú: |32 státusz

Szociális kisesítő

Kézbesítő

Takarító

Konvhai kisesítő

Sesédmunkás

Kerti munkás

Osszesen: 187 státusz

T ew ezett fo gadĺó szeľvezetek:

Józsefu aľosionkoľmánvzatPo|sźlrmesteriHivata|a

Németh Lász|ő Altalrínos Iskola

Práter Altalános Iskola

o szir őzsa Gondozó Szolsálat

Vaida Péteľ Altalános Iskola

Deák Diák Altalános Iskola

Jőzsefvárosi Kultuľális és Sport Nonprofit Kft.

Losonczi Altalános Iskola

Katica Bölcsőde és Napkĺizi otthonos óvoda

Józsefuárosi Esészsésüsvi Szolsálat

J őzsefv źr osi Közci ssé si Házak Nonprofi t Kft .

Budapest Esély Nonpľofit Kft. - Józsefuaľosi
Vaľosiizemeltetési Szolsálat

T2



aZ előterjesztés 3. szźmĹl melléklete

(szakfeladati bontású részletes kalkuláció)
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Té|i kłżmunka

Ázonnali POHI státuszok

2012. éi közfog|a| koztatás i terv

kłiltségkalkuláció 187 (8 óľĺís) státuszra 957o támogatás me||ett

hónaora: l ?5

Támogatás: *2012. február 8-ig

onrész

f0l2. febr.|5-Íő|

VIIL Gazd. Társ

Támogatás

POHI és intézméný
stĺĺtuszok:

Támogatás:

Kommuná|is státuszok:

Ônrész igény-'t-

onrész

Ônrész igény

hónapra: i 16

hónaPra: i,o

hónapra: .10

43

Kiżfog|a|koztatás łbszesen:

E nem számolható

I 595 755 Fr

|59 57ó Ft

tl 1?3795Ft
20 831 790 Ft

31 955 s85 Fr

3 195 558 Ft

Elsámolható ktialetle
Wg. (max 5%)

18237 200Ft

|f 766M0FÍ
8 178 800 Ft

1 959 102rFt4Í518 840 Fr

13 038 880 Ft
ll 486 200 Ft

629r8340Fĺ
7 010 400 Fr

64823 416

146 213 000 Frl. Közvetlen kiadás ok ös s zesen

I28 t13 000 Fr2. Vszatérítések@MK)
l8 100 000 Fr

4. onrész egyéb közvetlen | 5 000 000 Ft

felszolgálati, szervezes i, kommunális ĺiZemeltetés

ĺ71 213 000 Ft
43 100 000 Fr
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aZ előteťesztés 4. szźm,Ú melléklete

(ügyfélszolgá|at és a Magdolna u. 20. szociális helyiségek 20II . évi elsziámolása és a20l2.
évre várható rezsi költségei)

t5



nett( e \FA mente

Vlll. kiizfogIalkoztatás szervezési köItségei
201L.
(eFt)

2012.terv
(eFt)

at közvet|en kö|tsései iisszesen: 6 &35 6 635
o vezető, t]gyfé|szoĺgá|ati referens

äĚl
ss.u

Szemé|yi ktg.

(2Íő|
Bér

b

4 8C0

570
1 310

4 800

370
1 310

Dologi ktg.

trooasze r

kézbesítés' posta ktg.

50

85

20

50

85

20

'6
.o
!
!o

ON
'al,)o-:
'E'9.
|!

(!
N
|!

leazsatás aránvosított kö|tséseĺösszesen: 8 015 9172

Szemé|yi
kö|tségek

arányosítva
(20L1:I5%)

(20L2:20%)

Munkaügy: munkaszerződés, adóbeva| |ások' egyéb

igazo|ások, bér.TB számfejtés, heti bér kifizetés,
munkavédelem, peres ügyek, stb. (75-2ď/")

3975 5 500
Pénzügy: nyi lvántartások vezetése, Munkaügyi
központi elszámo|ások (25 eIszámo|áslhó),

ka| ku|ációk' összesített ieIe ntések Í5-20%|

(4%)

lgazgatás: szakpoI itikai, vezetői, hatósági

koordi náció, szeződések, tervek, beszámo| ók

készítése (4 %)

512 5L2

Dologi

kö|tségek

arányosÍtva

(fl%l

I nformati ka (számÍtógé pe k és szoftve re k, i nte rnet
működtetése, karbantartása, amortizáció) uo uo
irodaszer (papír' festék, posta)

kommunikáció ímobi| és vezetékes teIefon)

Épü|et
fe nntartás

arányos része
IRo/"\

Ügyfé|szoIgálat +Ügyfé |váró+szoc. heĺyiségek
137 m2)

2 888 2520
Mu nkaii gy+pé nztár+ü gyf é |váró
(19 m2)

6-
üR.6j
.9o
E€ÉB
t6

5E

Kommuná|is ágazat (Masdo|na u. 20.) 6521 5 965

Szemé|yi ktg.

(2+IÍő)

Műszaki vezető, műszak vezetők (brigád vez. +

adminisztrátor)
Bér 4zffi 3 840

:svéb szemé|vi ie||. 400 rto0

iáru|ékok 7242 1.145

Dologi

kö|tségek

kéziszerszámok, szemetes-zsákok, stb. 24 20

Munka/védő ruha, védőita| 60

risztítószer. i rodaszer' 194 200

Bér|et. utazás r47 150

Karbantartás (gáz fűtés javítás, beázás eI hárÍtás, eÜ.

festés}
138 50

Informatika (mobi| és vezetékes telefon, szám.gép
i nte rnetl

L20 100

/ll|. közfog|aIkoztatás szervezési kö|tségei összesen: 2137L 2Ĺ77t

Ł Önkoľmányralt2009 óta szeruezesi inĺnyít.ĺsi kö|tségáta|ányként bruttó 20.000 e Ft-ot biźosít

(ommuná|is ágazat (Magdo|na u. 20.) rezsi kö|tségei

rü|ön eIszámo|ás szerint
nettó AÍa Bruttó

Ft Ft

Rezsi

kciItségek

Főv. Gázművek 557 ú7 139252 696 259

ELMÚ 251 138 62785 313 923

Kisfa|u (szemét, víz) 259776 u779 323 895

ýltl. Szociá|is he|yiségek REZSI kö|tségei 2011-ben összesen: Ĺ067 267Ft 266 815 Ft 1 334 076 Fr

ý|l|. Szociá|is he|yiségek REZSl kö|tségei 2012-ben teÍvezett: 1 100 000 Ft 297 000 Fr 1 397 000 Ft
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