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Tisztelt Képviselő-testiilet !

I. Előzmények

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség $FÜ) az -Űi Széchenyi Terv'' Közép-magyarországi
opeľatív Pľogram megvalósítása érdekében kiemelt pźl|yázati felhívást tęÍt kozzé,,Szociális
célú város-rehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatok'' (Kódszĺím: KMOP-S.1.1lB-I2)
témában 2012. augusztus 10-én. Az ÖnkormányzaÍ. Képviselő-testülete (a továbbiakbaľl:
Képviselő-testület) 2012. augusztus 29-án tźĺtgyalta és döntéseket hozott a benyújtandó
páIyazatrő|, és a285l20i2. (VIII.29') szźműhattnozatban döntĺitt az elindításaról.

A Képviselő-testtilet 2013.januar |4-éntárgya|taa Kormĺĺny 164912012. (XII.l9.) számú
Kormlányhatározatát, melyben a Budapest-Józsefuáros Magdolna-negyed Progľam III. (a
továbbiakban: MNPIII.) pľojekt 3.819.572.953 Ft tiímogatásban részesült. A Képviselő-
testÍilet a 2/20L3. (I'l4.) szźlInű határozatában elfogadta a Kormiĺnyhatźrozat a|apjźn
kiđolgozott Támogatási Szerződést és annak mellékleteit.

Az MNPIII. vonatkozó Támogatźsi szerzodést és annak mellékleteit (azonosítő szétm.. KMOP-
5.I.1/B-I2-k-2012-000l) a Nemzeti Fejlesztési Ügynĺikség, mint támogató képviseletében
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Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármester; Egry Attila alpolgáľmester; Kaiser József
képviselő; Balogh István Szilveszter képviselő

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2013. november 6. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat döntések meghozata|ára ^ Magdolna Negyed Program III.
megvalósításával kapcsolatban

A napiľendet nyílt Ĺilésen kell tárgyalni, a dontés elfogadásához minősített
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HumánszotgáItatási Bizottság véleményezi x
Hatátozati javas|at ablzottsźlg számźlra: a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja
a Kéoviselo-testületnek az előterl Láreya|ástń'



eljaró Pro Regio Kcizép-Magyarorszźlgi Regionális Fejlesztési és Szo|gá|tatő Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségtĺ Taľsaság, mint közremúködő szewezet és a Budapest
Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat, mint kedvezményezet1kozott 2013.januar
30-an irták a|á.

Az MNPII Teljes AkcióterĹileti Terv 3/b' kötetében a ,,GI/l Képzések' szakképzések''
projektelem keretében három felé munkanélküliek képzésének megvalósítźsźtt vtĺ||a|ta az
onkormányzat 2OI5. május 30-ig, amelyek a kĺjvetkezők: 1) festő, mázo|ő, tapétáző, 2)
villanyszerelő és 3) szociális gondozó, ápoló.

A szakképzési szo|gáltatások beszerzésére közbeszerzési eljárás keľült lefolytatásra, melynek
eľedményéró| 2013. augusztus 02. nap1án hozott döntés értelmében az eljárás ĺyertese az
OKTAV Továbbképző Kozpont Zrt' A közbeszerzési eljárás soľán 3 részajtnlattételre volt
Iehetőség, a nyertes ajćn|attevő 1) festő, mázo|ó, tapétáző,2) villanyszere\o képzésekre tett
ajánlatot. Felek a rrlegbízási szeľzőcléseket aláír.tá]( 2013. alt-gttszttls 28-án. A festő. Inázoló és
tapétáző képzés és a viilanyszeľelő képzés esetéll a képzés iclotaľtarlra tłrax. 2 télév. A
kurzusok 2013 ' augusztus végén elindultak.

A közbeszerzési eljárás 3. részę tarta|mazta a maximum 4 félévesre tewezett szociális
gondozó, ápoló képzést, amely rész esetében a közbeszerzési eljáľás eredménýelenül záru\t,
tekintettel ana,hogy affa nem nyújtottak be ajánlatot.

II. A beteľjesztés indoka

A szociális gondozó, ápoló képzés szo|gá|tatásra ismételten nincs lehetőség kozbeszerzési
eljarás megindításáľa, tekintęttęl arra, hogy a 2013, 09. 01-jétől hatá|yba lépett
jogszabá|yváltozás (Az otszétgos Képzési Jegyzékben szereplő képzéseket szabáIyozó, a
szakképzésről szóló 201I. évi CLXXXVII. tcirvény) miatt aképzés már nem bonyolítható le -
a minimális képzési időtartam meghaladná a projektzárás időpontját - a MNP III befejezéséig,
azazf0I5,05. 30-ig -, melynek a|apján a pľojektben új szakképzés nevesítése sztikséges.

III. Tényá|lási adatok

Az MNP III keretébenllj, a pľojekt idotartamábabelęfétó, az eredetilegvźi|a|t szakképzéssel
egyenéľtékú (női szakmai képzés) képzés megvalósítása éľdekében a Támogatási Szeľződés
módosítása sztikséges.

A műszaki, szakmai taľtalom helyettesítő módosításarő| az 26/2012. (X. 24.) szźlmu, az
egységes műkodési kézikönyvről szóló NFM utasítás 419. $-a rendelkezik, mely szerint:

,,A projekt, projektelem értékelése során elfogadott miÍszaki, sząlcľnai tartalmának
eg,,enértékij változtatása akkoľ engedélyezhető, ha a helyettesítő műszaki, szakmai
tąrtalom minden szempontból legalább olyan paraméterekkel rendelkezik, mint a hatályos
szerződĺls részét képező tartalom (ĺartóssóg, funkció, élettartam, terhelhetőség, kapacitás,
hőátbocsátási tényező, aĺknlmasság stb') és

a) a módosítás okn jogszabályváhozós, (szak)hatósági előírós vaĐ) az igénybe vett - a
jogszabály- vagy szerződésszeríĺ teljesítéséért felelős - személy vagy szervezet (pl'
terve Il enőľ, mijszaki ellenőr) kotele ző e lőír ása,

b) célja a beruhózás és mĺĺkt;dtetés, illetve egłéb fejlesztés szempontjóból összességében
költs éghatékonyabb megoldás alkalmazás a, vagy



c) egyéb esetekben akkor, ha nem változiknegatív irányba a palyázat benyújtásakor vállalt
monitoring-mutatók, output és eredményindikátorok, valamint egĺéb vállalások értéke.,,

A Tĺĺmogatási Szerződés módosítás oka részben jogszabá|yváItozźs, illetve egyéb eset,
amennýben nem vÍ/rtoz]k negatív irányba a pźůytzat benyújtásakor vállalt monitońng-
mutatók, output és eredménýndikátorok, valamint egyéb vállalások értéke.

IV. Dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése

Fentiekre való tekintettel szociális gondoző, tryo|ő képzés helyett az MNP III keretében
óvodai dajka képzés megvalósítását javasoljuk az a|źĺbbi paraméterekkel:

Talifolyam megnevezése: Ővodai dajka
Tanfolyam típusa: oKJ-képzés
A szakképesítés oKJ-száma..31 140 01 0000 00 00
1.all1blr.irnł itlĹititľiilllla: tłrax. 3 1čl.li'
Tanfolyam kezdete: 2014.január 3.
Tanfolyam vége (vizsgával együtt): f0|5. 04. 30.
Tanfolyami napok: heti 1 nap (péntek)
Résztvevők száma: max. 10 fő
Hozzárenďelt FEOR szám: 5320
Képzés maximális időtanama: 600 óra
Szakképesítés megnev ezése: óvodai daj ka
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Pályaalkalmassági kcivetelmények: nem sztikségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem sztikségesek
Elmélet artnya:50oÁ
Gyakorlat artnya 50oÁ

A tanfolyam sikeres e|végzése után a képzésben részt vevők államilag elismert Dajka oKJ
szakm ai v é gzettséget tanúsító bi zon ýtv án ý k apn ak.

V. A döntés céIja, pénzügyi hatása

A dcjntés cé|ja a Magdolna negyed Program III. üteménekpźiyázatban foglaltaknak megfelelő
megvalósítźsa. Az óvodai dajka sza|<képzés pénzügý fęđęzete _ nettó 3 200 eFt - a MNP III
program Gazđasági pro gľam Gl / 1 Képzési pro gľamok sorárr rendelkezésre.

VI. Jogszabá|yi körn y ezet ismeľtetése

A Képviselő-testület döntése a Magyarorszäg helyi tĺnkormányzatairő| sző|ő 2011. évi
CLXXXX. törvény a 43. $ (2)bekezdésén alapul.

Kéť ük az a|tlbbi határ o zati j av asl at e l fo g ad ás át.
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A Képvise|ő.testület úgy dtint' hogy

1. a) elfogadja a KMOP-5.1.1/B-12-k-20I2-0001 azonosítőszáĺrru Magdolna negyed Program
III', Képzések, szakképzések pľojektelem szakmai taľtalmának helyettesítő módosítása
keretében a szociális gondoző, ápoló sza|<képzés óvodai đajka szakképzéssel töľténő
kiváltását és kezdemé ny ezi a T ámo gatási Szerződés módosítását.



b) felkéri Rév8 Zľt-t a Támogatási Szeruődés módosítási kérelem dokumentációjanak
előkészítésére.

Felelős: Polgármester
Hataridő: 2013, november 6.

2. felhatalmazza a Polgármesteľt a Támogatási Szerződés módosításaĺa iranyuló kérelem
aIáirtsára és a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató
Nonprofit Kozhasznls Kft. felé tĺjrténő benyújtására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. november 7.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

Bucletpest, 2013. olĺtóbeľ 28.
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dr. Kocsis Má\é

polgármester
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ľálĄn Iśtván Sżilveszter

képviseIő

Törvényességi ellenorzes :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészźr Erika
al1egyzó

EgÍy Attila
alpolgármesteľ


