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PIKÓ ANDRÁS 
POLGÁRMES  TER 

3 44  /2021.  (VI.O..) számú határozat 

a REC-RDISC-DISC-AG-2020 azonosító számú felhívásra benyújtott, „Befogadó óvodák a 
roma minőségi oktatásért" című,  963286  azonosító számú projekt vonatkozásában a támogatási 

szerződés módosítás elfogadásáról 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. (1.29.) 
Kormányrendelet  1.  §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 
törvény  41.§ (3)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII. 
törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva Pikó András polgármester az alábbi döntést hozom: 

1.  hozzájárulok ahhoz, hogy a „Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért" című,  963286 
azonosító számú projekt megvalósítása érdekében az Európai Bizottsággal  Grant Agreement 
number: 963286  — Romadesegregation — REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020 számú 
támogatási szerződés az alábbiak szerint módosuljon: 

I. a Támogatási szerződés  1.  számú mellékletének (Pályázati Adatlap)  „B"  rész  3.2. 
Alvállalkozók pontja kiegészül egy új,  4.  sorral: 

Résztvevő neve 
Az alvállalkozói 

tevékenység 
leírása 

Tervezett 
költség 
(euró) 

Alátámasztás (miért van szükség 
alvállalkozóra?) 

Legjobb ár-érték arány (Hogyan 
tervezi megvalósítani 

Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Kommunikációs 
szakértő 

13.800 

A  kommunikációs szakértő je/adata 
az  5.  munkacsomagban leirt 
tevékenységek összekapcsolása és a 
szinergiák biztosítása köztük 
A  konzorciumi tagok nem 
rendelkeznek ilyen szakértelemmel, 
ezért szükséges ezt a tevékenységet 
alvállalkozóval megvalósítani. 

A  kommunikációs szakember relatív 
alacsony, havi  627  euró költséget 
jelent 22 hónapon keresztül,

 
megbízása a projekt mindennemű 
kommunikációs tevékenységét lefedi. 
A  tevékenységet olyan szakértővel • 
tervezzük megvalósítan1, aki rendkívül 
tapasztalt közösségi kommunikáció és 
roma inklúziós intézkedések terén. 

1082 Budapest Barns's u. 63-67. •  Telefon:  06] 459 2100 • E-mail: polgarmesteejoasefearos.  hu  • wjQzsearos.  hu 

Jeavvii 
umEPULS 

1DŐ SBARÁT 
ÖNKORMÁNYZAT 



András 
polgármester 
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PIK()  ANDRÁS 
Po;GÄRMEsTER 

a Támogatási szerződés I. számú mellékletének (Pályázati Adatlap)  „A"  rész  1.3.3. 
pontjában a  3.  számú Munkacsomag: Befogadás és deszegregáció az óvodákban — 
módszertani és szolgáltatásfejlesztés Mérföldkövek és eredményeket bemutató 
táblázatának  1.  sorában megjelölt „nyilvános" terjesztési szint „zeirtkörúT' terjesztési 
szintűre módosul. 

2.  gondoskodom a támogatási szerződés módosítási kérelem aláírásáról és benyújtásáról az Európai 
Bizottság elektronikus rendszerén keresztül. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2.  pont vonatkozásában:  2021.  június  10. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési és 
Pályázatkezelő Iroda 

Budapest, 2021.  június,,  0  
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