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Váľosgazdálkodási és Pénzůĺryi Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi
Hatér ozati j av as|at a bizottság szźmźr a:

A Vĺĺľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az elóteqesz-
tés meetaľsva|ásźlt.

Tisztelt Képvĺselő-testület!

I. Előzmények

A Józsefrárosi onkoľmányzat Á polgáľmesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Kozép magłarországi
régióbantźrg7rű, az ÁRop-l.A.1/B-2008-00l8 azonosító számú pźiyáľ:atátval 2008-bán sikéresen résĺ
vette. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008. november 25-én apá|yázatotbefogadtą 2009. március
23-ánke|ttźmogató levél szerint felek támogatási szerződést kötöttek. Atámogatás cisszege 55 millió
forint volt.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az A||amreform operatív program keretében megvalósuló ,,Szerve-
zetfej|esztés a Közép-magyaľországi ľégióban levő önkormźnyzatok számárď, című egyfordulós pá-
|yźuati felhívást tettközzé, ARoP-3.A.2-f0|3 kódszámon. A pźiyénat aMagyary Pľogramban foglalt
célokkal összhangban két célt ttĺzött ki az önkormányzatok fejlesztése terĺiletén:
- a Magyarctszág helyi tinkotmźnyzatairól szóló 2011. évi CL)O(XIX. törvény és a jarĺĺsok

kialakításáról, valamint egyes ezze| összefiiggő töľvények módosításáról szóló 20|2. évi
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xCn. törvény rendelkezéseinek megfelelően megváltozikazönkormlínyzatok feladatköre,
amely a polgármesteri hivatalok, az önkoľmanyzatokáltal feliigye|tiĺtézmények szervezeti
műkĺidésében is változásokat tesz szükségessé _ apáIyźzat egyik cé|jaa szĹikséges válto-
zások felmérésének, megteľvezésének, megvalósításának és az eredmények visszacsatolá-
srĺnak trĺmogatása.

- az önkormányzatok kĺĺltségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és gya-
koľlati tiĺmogatása annak éľdekében, hogy a megváltozott feladat-ellátási rendben és finan-
szitozźĺsi kĺimyezetben is ésszenÍen és fenntaľthatóan szervezelt szo|gáltatáskínálatta|, kĺĺ-
te|ezó és tinként vá||a|t felađatokkal vegyenek részt.

il. A beteľjesztés ĺndokolása

Tekintettel aną hogy az Önkormányzat már az ÁRop-:.A.1/B-2008-0018 kódszámon sikeres pályá-
zatot nyíjtottbe, ezért indokolt az űj pá|yźuati kiíráson való részvétel. A felhívás szerinti a pźůyázatok

benýjtására 2013. júliusában nyílik lehetőség, ezért indokolt a mielőbbi döntéshozatal.

III. Tényállás

A pźiy ázatban megva|ósítható ĺntézked ési te ľületek az a|źtbbiak:

- aMagyary Program szervezetbeavatkozźtsi teľiiletéhez kapcsolódó intézkedések
- aMagyary-Program feladat beavatkoási teľületéhez kapcsolódó intézkedések

- a Magyary Program eljáľás beavatkozasi területéhez kapcsolódó intézkedések
- a Magyary Pľogram szemé|yzet beavatkozĺísi teruletéhez kapcsolódó intézkedések

Apá|yźuatban rendelkezésre álló forrásra a települési önkormányzatok a település lakosságsztmźúő|

fiiggően két kategóri źtban pźiy álzhatnak.

- l. kategóriában: a 20.000 fő vagy annál nagyobb lakosságszĺĺmú,Kozép-magyarorszźryi
ľégióban talźihatő települések teleptilési ĺinkormányzatai,

- 2.kategóńában: az 5.000 és 20.000 fő közötti lakosságszámú, Közép-magyarországi
ľégióban talźúhatő települések települési önkoľmányzatai.

Apźiyźratifelhívás szerint minden olyan pá./ryáľĺól,aki támogatott projektet valósított męEazÁnop-
3.A.l. ,,A po|gáľmesteri hivatalok szervezetfej|esztése aKözép-magyarországi régióban'' cimu pźúyá-

zati konstľukciók keretében, köteles azottváilra|t intézkedéseketjelen páiyávat keretében felülvizsgál-
ni, mely rendelkezés fentiek alapjrán onkoľmányzatunk'ra is vonatkozik.

A páůyźzati konstľukció meghiľdetésekor a támogatásra rendelkezésľe álló keľettisszeg 680 000 000
foľint" A projektjavaslati kiírás forrását az Európai Szociá|is A|ap, (az ERFA típusú tevékenységre
áújárhatôságot biztosít legfeljebb a projekt elszámolható költségeinek |0 %-źńg) és Magyarországkö|t-
ségveté se tarsťľranszíro zźsbaĺ b iztosítj a.

Támogathatő páiyázatok száma: A konstrukcióban benyujtottpáiyźaatok várható szttma 90 db. A
konstrukció keretében t.iámogatott pá|yázatok szźtmaváľhatóan 25 -50 db,

Pľojelĺtgazdák ktiľe: Apá|yźuati konstľukció keretében a Közép-maryaľorszźtgi régiókban lévő tele-
pülési önkormányzatok (he|yi önkormányzatok) nýjthatnak be pá|yźnatot.

A projektbenaza|álbbi ktiltségek azittmeghatźlrozottmértékig számolhatók el:

- projektmenedzsment költségek teljes pľojekt elszĺĺmolható kĺiltségeinek legfeljebb 5 %o-ig,
. szo|géitatások köztil p|. szerv ezetfej lesztési tanácsadás,
- a nyilvánosság biztosításának kciltségei, a teljes projekt elszámolható költségeinek legfel-

jebb Z%-ig,
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- a közbeszeruési eljarások költségei, a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerĹilő
közbeszerzési eljarások lebonyolításźxa| kapcsolatban jelentkező költségek a projekt ĺ!sz-
szes elszámolható költségének legfeljebb |,5 Yo-ig,

. képzéssel, képzési dokumentumokkal kapcsolatos kĺiltségek,
- rendezvényszewezés kĺiltsége,
- szoftverfejlesztés és _beszerzés a projekt tisszes elszámolható költségének legfeljebb 10

%-is.
Nem elszámolható költségek többek között aza|á.ůbiak:

- épület-kivitelezés, ftild, telek, ingatlanviĺsarlás, -beruhrŁás kĺjltsége; épületfelújítás, áta|a-

kítás, javítások bekeľĹilési költségei,
- eszközökbeszerzése, béľleti díjak, a képzések, a renđezvényszervezés és a nyilvánosság

biztosításahoz sztfüséges eszkĺizĺik és helyiségek béľleti díjának kivételével; telefonhaszná-
lat költsége és utána keletkező adőfizetésí k<itelezettség, éľtékcsĺikkenés; biztosítékok költ-
ségei, béĺtámogatás; ĺisztĺindíjak; á|ta|ános (rezsi)költségek; kanattartozás kiegyenlítés; hi-
telfullépés kĺlltsége és egyéb péĺuugyfotgalmi ktiltségek; jutalékok és osztalék, profit kifi-
zetés; deviza-źlwźitási jutalék veszteség; bíľságok, kötbérek és perkĺiltségek; késedelmi
kamat, peres eljarás illetéke, hitelkamatok,

- reprezentációs költségek (a nyilvánosság biztosítása, a reĺdeményszervezés, valamint a képzés
során biztosított étkeztetés kivételével); levonható AFA, illetve egyéb levonható adók; egyéb köz-
terhek (pl. cégautó adő, péľzugyi tĺanzakciős illeték),

- gépjáľmíĺ vásárlásának,hasznźůatźnak költsége, illetve ehhez kapcsolódó gépjármű fenntartástthoz,
üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek,

- az e|szttmo|ható költségek között je|zetten tuli egyéb beszerzési költségek (így különösen a pro-
jektmenedzsment részére történő eszközbeszerzés);képzésekhez kapcso|ódó akkreditációs, minősí-
tési, éľtékelési és regiszhációs dijak.

A pľojektben a20L3 január l. utĺán felmerült költségek sámolhatók el, azza|, hogy a projekt benyujtá-
sának napján a kedvezményezettnél felmerült költségek nem haladhatják meg a projekt cisszes elszá-
molható költségének a 40%o-źú.

,łz ÁRop-:.A.2-20I3 kódszámú' ,,Szervezetfejlesztés aKözép-magyaľországi régióban levő önkor-
mélnyzatok számźtrď, című péiyźuati felhívás és útmutató, mely letölthető a
http://www.nfu .hu/doc/4 1 34 .

A projekt ťlzikai befejezésének(az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítése) legkésőbbi időpontja
2014. decembeľ 31., amely hatźridőiga projekt valamennyi tevékenységének meg ke|| valósulni.

Fenntaľtási ktitelezettségre vonatkozó rendelkezés:
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, azBurőpai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatko-
zó áůtalrános rendelkezések megállapítĺásáról és az |083l2006/EK Rendelet 57. cikke (l) bekezdése
a|apjźn, a pá|yánati fe|hívás keretében tĺámogatott pźiyéuatok esetében nem értelmezhető fenntartási
kötelezettség. A zálrő beszámoló j ővźlhagyásźxal a projekt |ezźrtĺak tekinthető.

A támogatás foľmája: vissza nem téľítendő támogatás, méľtéke a projekt összes elszamolható költ-
ségének |00 szźna|éka. A támogatás tisszege: a 20.000 fó vagy annál nagyobb lakosságszámú, a Kö'-
zép-magyarorszźęi régióban talá|ható települések telepĺilési iinkoľmányzatai minimum 20 millió Ft
legfeljebb 40 millió Ft összegben pźiyźrhatnak. Finanszirozźs módja: utófinanszírozźsű, e|ó|eg igé-
nyelhető.

A pá|yánat benyújtásának módja, helye és hatĺľidejez a páůyánat (tĺámogatási kérelęm) magyar
nyelven, kizfuő|ag kitöltő programmal Xzip foľmátumban késztilt projekt adatlapon (mind a papir,
mind elektronikus formában), a kitöltő pľogramba is elektľonikusan feltöltött és a felhívás szerinti
mellékletekkel együtt nýjtható be.
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IV. Jogszabályĺ köľny ezet ismeńetése

A Képviselő-testiilet döntését a Magyaľorszáryhe|yi önkoľmányzatairól szóló 201l. évi CLXxxx.
törvény 41. $ (3) bekezdése alapjźtnhozzameg.

v. A diintés tartalmának részletes ismeľtetése

Döntés a" ÁRop-s .A.2-2o|3 kódsámú pźl|yánaton való indulásľól, tekintettel arra, hogy a pźńytuati
felhívás szerint önkormányzati pá|yéaatok esetében a pźúyźuat benyujtĺásáról a képviselőtestiilet jogo.
sult határozatot hozni.

vI. A diintés célja' pénziiryi hatása

Az onkormányzat intézményrendszerének, különösen a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése
uniós forrásból. Pénzügyi fedezetet nem igényel.

Kéremaza|źtbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testü|et úgy dönt' hogy

1. a Budapest'Főváros VIII. kerüIet Józsefuárosi Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
źL|ta| kiíÍI. Allamreform operatív program keretébęn megvalósuló ,,Szervezetfejlesztés a Kozép-
magyarországi ľégióban lévő tinkormányzatokszámźra,, című ARoP-3.A.2-20|3 kódszámú pá|yźr
zati konstrukcióľa töľténő pźiytuat benýjĺását j óvźlhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. július l7.

2. fe|kéri a polgármestertapźiyźaati dokumentáció összeá|lítźsźtra,a|źirásfua és benyújtlásríra.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. július 1 7.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy apá|yźzat nyertessége esetén atźlmogatási szerzłĺďést jóvĺĺha-
gyás céljából teľjessze a Képviselő-testĹilet elé.

Felelős: polgáľmester
Haüíridő : pźúyźzat elbírálását követő első képviselő-testiileti ülés

A dtintés végľehajtásátvégző szervezetiegysĘ: JegyzőiKabinet, Humánszo|gáltatási tigyosztály

Budapest, 2013. július l5.

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegľző
nevében és megbízásából

/ Żr r .. ,/lfu. /U,ąa2 ?."#
Dr. Mészíľ Erika (

aljegyző


