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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testülete számár a

Tisztelt Képvĺselő.testület!

Az Esélyt a Kibontakoztsta _ Kultuľális és Szociális Alapítvány azzal a kéréssel fordult
Polgármestet uthoz, hogy a Táľsadalmi Megújulás operatív Program keretében benýjtásra
keriilő Vágj bele elnevezésrĺ pá|yźnatot támogassa, és szíveskedjen az onkoľmányzat
együttmúk<jdési szándéknyilatkozatot a|áími, mivel ez apáIyázatkote|ezo kelléke. (1. számu
me1léklet)

A projektbe húsz főt kívánnak bevonni, akik akkľeditált munkaerő-piaci képzéseken és oKJ -

szabő-vanő - szalrképzésen vennének részt. Pa|yazatllk és tevékenységük rövid bemutatása a

2. száĺ,;ń mellékletben olvasható'

A helyi önkoľmányzatoI<rő| sző|ó 1990. évi LXV. tv. 8. $ (1) bekezdésében a települési
önkormányzatoŁ.nak feladataként határozza meg a ktizösségi tér biztosítźsát és a
kĺjzművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport ttĺmogatását. A I9lf009. (V. 6.)
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Előteľjesztő: Sántha Péterné alpolgáľmesteľ

A képviselő-testiileti Ĺilés időpontja:2012. februaĺ 16. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat együttmiĺkiidési szándéknyilatkozat aláírására az Esólyt a

Kibontakozásra - Kulturális és SzocĺáIis Alapítvánnval

A napirendet gyazátt tilésen kell táĺgya|ni, a határozat/rendelet elfogadásiához
e gyszertĺ/minő sített szav azattöbb sé g szüks é ge s
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Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság vé|eményezi ,/
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi tr

Határ ozati j av as|at a bizottság számźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testti|etnek az e|őteriesztés mestársyalását.



számí rendelet 45' $ (5) bekezdése 2. m) és a 3. d) pontjai tarta|mazzák a Humánszolgáltatási
Bizottság javaslattevő és véleményezési hatáskörét a tarsadalmi (civil) szervezeteket éľintő
kérdésekben, a dtintés a Képviselő.testiilet hatáskörébe tartozik.

A egyĹittműkĺjdési szándéknyilatkozatkiadásapénnlgyi fedezetet nem igényel.

Tajékońatom a Képviselő-testiiletet, hogy azBsé|yÍ a Kibontakozźsra- Kulturális és Szociális
A1apítvany'(képviselő: Ajtai Rózsa, székhely 1082 Budapest Leonardo da Vinci u.43lb fsz.I)
a|tal a TAMOP-I.4.I-II|2 konstrukció keľetén beltil benyújtásľa kertilő ,,Vági bele''
elnevezésű projekt tćmogatása esetén, az egyittműkc'dési megállapodás megkötésére irányuló
kérelem a képviselő-testĹileti iilésre előterj esztésľe keľül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy a 3. szźľľrű mellékletben foglalt együttműkĺidési
szandéknyi |atkozatot fo gadj a el.

Hatźrozati javaslat

A Képviselő-testület ügy dönt, hogy

1. ttlmogatja az önkormźnyzat kultuľális kozszolgáltatási feladatainak e||átása érdekében
- pénn1gyi kĺitelezettségvállalás nélkül - az EséIý a Kibontakozźsta _ Kultuľális és
Szociális Alapítvány (képviselője: Ajtai Rózsa, székhely: 1082 Budapest, Leonaľdo da
Vinci utca. 43lB., nyilviíntartási szźtma 9599')ľÁľ'top -I.4'I.|1l2 _,,Vágj bele''
projekt - pá|yźnaton való részvételét'

2. fe|hata|mazza a Polgármestert az előterjesztés 3. szám,ű mellékletét képezó
együttmiiködési szrándéknyilatkozat aIźirására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|2. február 20.

Budapest, 2012, februĺĺĺ 1 0.

Törvényességi ellenorzés :

a\ n r'-f l'J]-ĺł^ j,L1
Santha Péteľné
alpolgaľmester

/r. trIz*L %
Dľ. Mészaľ Erika
a j e gy zot helyettesítő aLj e gy ző To,l*tu* 
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1. szárn,Úmelléklet

Tisztelt Polgármester Úľ!

Ajtai Rózsa vagyok azBséIyta Kibontakoztrsra- Kultuľális és Szociális Alapítvĺány elnöke.

Aiapítványunk--pá|yazatot kívĺín benýjtani a, vi Széchenyi Terv Taľsadalmi Megújulás

opóratív Progľam keretében kiírásra keľülő a Közosségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-

piaci pľogramok témlogatása_ című kiírásra, amely aKozép-magyarorczétgi Régióban jelent

meg. Kódszĺĺm: TAMOP -I.4.I -tt /2

A páIyźnat kĺjtelezővé teszi az egyĹittmfüĺidési megállapođást..a projekt megvalósítás

helýszine szerinti önkormányzattal. A mi esetiinkben a Józsefuarosi onkormanyzattal.
A páIyźrzat benyújtásrához elegendő egy együttműködési szandék nyilatkozat is. A tényleges

egyĹittmfüödést a pľojekt esetleges tźlmogatása soľán elegendő megkotni.
Sem a szrĺndéknyilatkozatnak' sem az esetleges egyĹittműködésnek az ĺjnkoľmźtnyzatra sem

közvetve, sęm kĺizvetlenül pénzügyi, költségvetési hatása nincs.

Arľa kéľjiik a tisztelt Polgármesteľ Uľat, hogy egytittműködési szándéknyilatkozatot
szíveskedjen a|tĺimi, amelynek tarta|ma, hogy a tényleges együttmúködésről szóló döntés a

képviselőiesttilet hatásköréb e rrrtozik. A Tisĺelt Polgármester Úľ az egyittmfüödést ttlrgyát

támogathatónak taĺtja és ezért egy későbbi testületi tĺlésre előteľjesztésre fog keriilni egy

együttműködési megállapodás tervezet,

Az egyĹittmfüödés keretében szakmai együttmúkc'dést kériink, amely információ nyrijtásból

á11''

A projektbe minimum 20 főt vonunk be, akik akkĺeditált munka-eľőpiacíképzésen és oKJ
szakképzésen (szabó-varró) vesmek részt. A képzés ideje alatt képzési támogatásban

részestilnek, és a projekt időszaka alatt minimlm 12 fő foglalkoztafra |ęsz 6 hónapig

bértámogatással. A pľojekt befejezését követően minimum |2 fót, foglalkoztatunk legalább

további 6 hónapig bértźmogatás nélktil, de az e\őzo félévben lévő feltételek szeľint.

Apá|yazatbenyújtási hataľideje 2012. febľuár 10., de hiĺĺny pótolható melléklet'

Kérem, támogassa pľojektĹink megvalósulást az egyĹĺttmríködési szĺĺndéknyi|atkozat

a|źitásávaI.

Budapest, 2012. február 6.

Tisztelettel: Ajtai Rózsa
eln<ik sk.



2. számumelléklet

Pá.Jyázat kivonata

A pźiyázati kiírás a,Uj Széchenyi Terv Taľsadalmi Megújulás operatív Program keretében
került kiírásra a Kĺizĺisségi feladatokhoz kapcsolódó munkaeľő-piaci pľogramok támogatésa _
címen a Kozép-magy ar országi Régióban Kódszám: TAMOP- l,4.I -I I 12

A konstrukció ľövid tarta|ma
A nem állami szervezetek közremfücjdésével olyan helyi kezdeményezések támogatása,
amelyekben me gvaló sul a célcsoport felkészítése, alkalm azko dő
képességük fejlesztése, valamint átmeneti foglalkoztatása, annak éľdekében, hogy később _
akár a veľsenyszféra vállalkozásainźi _ tartósan is foglalko^athatőak legyenek. A teleptilésen
élő munkanélküliek humánerőfoľľás fejlesztése a közösségi feladok elvégzése mentén valósul
ffieg' így a végrehajtott fejlesztési programok egyszerre járulnak hozzá a kĺizösség
fejlődéséhez, ahelyi szükségletek kielégítéséhez, va|amint a munkaerő-piac bővüléséhez és a
hátrányos he|y zeťu munkanélküliek elhelyęzkedéséhez.
Rendelkezésre álló forrás
Apályazat meghirdetésekor atátmogatásra rendelkezéste álló keľetösszeg 490.000.000 forint.
Proj ekt teľĹileti kor|źlto zása
A projekteknek Magyaľországon, a Közép-magyarcrszági Régió terĹiletén kell
megvalósulniuk.
Támogatás formáĄa
Vissza nem térítendő támogatás. Tĺímogatás mértéke A tĺĺmogatás méľtéke _ az a|ábbiak
figyelembe vétęlével _ a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb I\\Yo-a.
Tiámogatás összege
A jelen pá|yázat keľetében igényelhető tiímogatás összege legfeljebb 75.000.000 Ft lehet.
P ćt|y źzat b enyúj tás ának hataľidej ę : 20 1 Z.február 1 0.

Pľojektůinkľől ľłivÍden
Előzmények
A potenciális célcsoportból legalább 50 fő bevonásával interjút készítetttink, amelynek cé|ja a
kliensek problémáin ak feltźr ásán túl motivációj uk megi smerése volt'
A projektbe bevonni kívant személyelľe jellemző, hogy mind mentális, mind egészségiĺgyi,
mind szociá|is he|yzettik annyira leľomlott, hogy külső erőfoľrások bevonása nélkül nem
tudnak képzésbe, munkába állni. A bevonni kívánt célcsoport tagjainak közĺjs je||emzője,
hogy aktív korú, munkaügyi ellátásban nem ľészesülő álláskeľeső. Nehezen motivá|hatőak,
alacsony vagy nem piacképes végzettséggel rendelkeznek. A munkanélküli lét taľtóssá vźiása
olyan lecsúszási folyamatot indít ęl, melynek hatása nem csak az anyagiak elvesztésében
jelentkezik, hanem a családi, taľsadalmi kapcsolatok felbomlása, szenvedély - és mentális
betegségek ha|moződásának eľedője is. A munkavi|ágźha való visszatérést tovább neheziti,
hogy a munkanélküli lét tartóssá váIása súlyosan hat a munkavállalási képességekre.
Különösen veszélyes a tĺjbb geneľációs munkanélküliség kialakulása, mely elsősorban az
alacsony képzettségrĺek kĺlrében,(tĺibbségben a roma személyek) figyelhető meg

A projekt címe: ,,Vágj bele''

1. A PROJEKT ROVID osszBpoGLALÁSA

A projekt megvalósítás helyszíne Budapest munkaerő-piaci szempontbő| |eghátráĺyosabb
he|y zetli kerülete, a VIII. kerĹilet, Józsefu aľo s.



A pľojekt célja Budapest VIII. keľĹiletében é|ohátranyos helyzettĺ emberek önfoglalkońatővtt
vaĺasanat elősegítése, valamint munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzeĺi álláskęľesők

és inaktívak munkalehetőségének megteremtése és foglalkoztatásanak biztosítása érdekében

Varroda |étrehozéLsa. Az Innovatív projektiink nagy hangsúlyt fektet a célcsoporti személyek

közösségfejlesztésére, szociális, oktatási és kulturális pľojektelemei áLtaI. A tewezett
pľogramot a Táľsadalmi Megújulás opeľatív Program TAMOP-I .4.L-lllf konstrukciĺi
keľetébęn valósítjuk meg.

2. A projekt célcsopoľtja
A fejlesztés célcsopoľtj a, az étinteľtek kĺlľe, a fejlesztések hatásteľĹilete

A bevonni kívant célcsoport tagjainak közös jellemzői:
- aktiv korú, tartós munkanélküliek vagy inaktívak, alacsony, vagy nem piacképes

v é gzettsé ggel ľendelke znek.
A projekt kiemelt célcsoportjai: romák, taľtós munkanélkiiliek, akik a munkaügyi kĺĺzpont

áltál torténo nyilvantatásba vételt mege|őző hat hónapban rendszeľes keľeső tevékenységet

nem folytattak.

3. A projekt eľedménye
A pľojektbe minimum z0 főt vonunk be, akik akkľeditált munka-erőpíaciképzésen és oKJ
szákképzésen (szabó-varró) vesznek részt. A képzés ideje a|att képzési támogatásban

ľészesülnek, és a projekt idószaka alatt minimum 12 fő foglalkoztatva |esz. A pľojekt

befejezését követően minimum 12 főt, foglalkoztatunk tovább.
A varľoda saját készítésrĺ divat nlhénatot á||ít ęIo, amelynek maľka neve LULUDY, jelentése

cígány nyelven viľétg,
.Kifejázetten 

''ugy-é'etű, 
đivatos, aťlata|abb korosztálynak is megfelelő nlhć.zati termékeket

készítĹink.

3. A pľojekt futamideje: 15 hónap z}|z.junius 01-től, 2013. auguszhrs 3l.-ig

Alapítványĺ adatok

3.1' A pá|yźnő teljes neve:
Esélý a Kibontakozźsta_ Kultuľális és Szociális Alapítvany
3.2. Apźiyáző ľövidített neve (amennyiben releváns): Esélý a

Alapítvány
3 .3 . G azdálko dás i formakó d : 5 69 - E gy éb a|apíN ány
3 . 4. onkorm ány zati tor zsszám (amennyib en rel eváns) :

3.5. Adószrím: 1 8 1 18865.I-42
3'6.Bankszźtm|asztlm 10400126-50515156-52571006
3 '7. Statisnikai szám: 181 18865889956901
3 . 8 . B író s ági nyilvránt artásb a vétel ny ilv źntartási száma

9s99
3.g. Alapítás időpontja (alapítő okiľat, onkormányzat esetén alakuló ülés dátuma):

2005.06.02
3.10. Minősítési kód: 7

3.11. Főtevékenység TEAOR (2008) számaés megnevezése 88'99 M.s.n egyéb szociális

ellátás bentlakás nélkül
3.I2.Apá|yazőtevékenységi köľe (alapitő okiratban): fog|a|koztatás, oktatás, képzés,

kultuľális tevékenysé g

Kibontakozásra



3. számumelléklet

E gyüttm űkii d ési Szán d ékny i|atkozat

A TÁMoP-t.4.I-tIlz

,,Közosségi feladatokhoz kapcsolódó munkaeľő-piaci programok tźrnogatása a Kozép-
magyaľországi Régióban''

Alulírott, Dr. Kocsis Máté polgármester, mint Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefulírosi
onkormanyzatának képviselője ismerem és támogatom a fent megjelölt progľam
célkitűzéseit.

Nyilatkozom, hogy azEsé|yt a Kibontakozźsra- Kulturális és Szociális Alapítvany (képviselő:
Ajtai Rózsa, székhely 1082 Budapest Leonardo da Vinci u.43lb fsz.1) éita| a TAMOP-1.4.1-
11/2 konstrukció keretén beliil benýjtásľa kęriilő ,,vágj bele'' elnevezésu pľojekt tźlmogatása
esetén, az együttműködési megállapodás megkĺitéséľe iľányuló kéľelem a képviselő-testületi
ülésre előterj esztésre kerül.

Az előtetjesztésre kertilő együttmÍĺködési megállapodás szakmai együttműködőként kizárő|ag
információnýj tásra iranyul.

Budapest,2012. februáľ

Budapest Főviíros VIII. kerület
Józsefu aľo si onkoľman y zatának

képviseletében
Dľ. Kocsis Máté

po1gármester


