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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véIeményezi x

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatátr ozati j av aslat a bizottsźĘ számźr a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsáý Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őteriesztés megtáľsy a|äsát.

Tisztelt Képviselő.testület!

A Józsefurírosi onkormányzat által létrehozott megvá|tozott munkaképességű személyek
foglalkoztatásáľa alakult önkormiínyzati költségvetési szeľv - a Jőzsefuaľosi Szociális
Foglalkoztatő - azállami támogatásokĺa vonatkoző jogszabályok lényeges megvźůtozźlsa miatt
jogutódlás nélkül 2006. december 3l. napjźlva| megszüntetésľe kęrült.

A Képviselő-testiilet 44912006. (W..LI.) szźmű hatfuozata a|apjźtn a Józsefuaľosi Szociális
Foglalkoztatő źita| ellátott feladatokat, az iĺtézmény megszüntetése utan kerületĹinkben 2007 .

január 0l.napjától a Védőháló-Paks Szociális Foglalkoztató Nonproflt Kft. (továbbiakban:

Kft.) végezte.

A Józsefuĺíľosi onkormźnyzat a Kft..vel Egyrittmfütidési Megállapodást, (1. melléklet)'
valamint Tĺĺmogatási Szeruődést (2. melléklet) k<ltĺĺtt a 44912006' (IX.21.) szźmíĺ képviselő-
testiileti döntésben foglaltak szeľint.



Az Egyiittműkłidésĺ Megállapodás alapjan a Kft. a Jőzsefvárosi Szociális Foglalkoztatő
haszná"Iatában lévő ingó és ingatlan vagyont źlfuette a feladatellatásiďőtartaĺnéra,

A Kft. az Együttműködési Megállapodás alĄan 2007. januar l-jével megállapodott a
Józsefuaľosi Szociális Foglalkoztatőva| munkaviszonyban, illetve koza|ka|mazotti
jogviszonyban áIIő személyekkel, foglalkoztatásukat biztosította. Az Egyiittmfüödési
Megállapodás II.7. pontja szerint köZterĹileti koztisztaságí, paľkrendezési feladatokat,
valamint ĺinkormányzati fenrÍartású szociális és oktatási intézmények karbantaľtási feladatait
e||áttaamegá||apodásbanfoglaltakszerintidíjazássa|,

A Felek az EgyĹittmfüödési Megállapodást hatáľozat|an időtatamľa kötötték a [V. 9. pont
szerint, azza|, hogy azt 20II. decembeľ 3|. napjáig rendes felmondással nem sztintethetik
meg, ezt kĺjvetően bármelyik fé| azt ľendes felmondással, 3 hónapos felmondási hatáľidővel
megszüntetheti.

A Felek aTálmogatási Szerződést a Szociális Foglalkoztató munkahelyeinek megőtzésére, a
foglalkoztatás szelektív bővítésére kötötték hatźtrozott időtartamľa, 20II. decembeľ 31.
napjáig.

A Kft. a Támogatásí Szerződésben vá||aIt kötelezettségeit teljesítette, a munkavállalók
|étszźtma2007. évben átvételkoľ: 25 fő,2008. év végén 63 fő, melyből 58 fo megvá|tozott
munkaképességű volt. Az onkormányzat is a Támogatási Szerződés szerint biztosította a Kft.
részérę a2007. évi (60 millió Ft) és 2008. évi (40 millió Ft) támogatási összegeket.

A Kft. 2009. januaľ 1. napjától a megváltozott munkaképességű személyek fogla|koztatását
önkoľmányzati tźtmogatás folyósítása nélktil |átta e|,

A Kft. az Együttmfüödési Megállapodásban vállalt feladatait úgy mint a köĺeľĹileti,
koztisztasági, és az önkoľmányzati fenntaľtású íntézmények karbantaľtása2009. május 11.
napjától felfiiggeszteffie, aÍÍa hivatkozással. hogy a megváltozott munkaképességri személyek
foglalkoztatásáůloz kapcsolódó feladataikat ĺinkormányzatí ťlnanszítozás nélkiil |tLtják eI'En" a
tényt a Képviselő-testület af09l2009. (V.20.) száműhatźrozatźnak l. pontjában tudomásul
vette. (3. melléklet)

A Képviselő-testület a 25812009. (VI.17.) szźrnűhatźrozatában hozott dĺintést a közterĹileti,
koztisztasági feladatok e|IźltźLsáÍő|, melyet 2009.július l-től a Jőzsefvźros Közbiztonságáért és
KoztisztaságáértSzo|gáltató Nonprofit Kft. látott ęl. (4. melléklet)

Az onkormányzat2011. évben a Kft-vęl a kapcsolatot pľóbálta felvenni, ugyanakkor a Kft. a
tevékenységtik e||átásźlhoz biztosított 4 db gépjárművet, továbbá az áIta|a hasznźit
ingatlanokat az onkorm ányzat tészéte visszaadta'

Tekintettel az Egyiittmfüödési megállapodás IV.9. pontjara, valamint az ĺlnkormányzati
feladat-ellátás megszervezésének átalakulásaÍa javaslom az Egynftmfüĺidési Megállapodás
rendes felmondással t<iľténő megsztintetését.

Tájékoztatom a Képviselő-testiiletet, hogy jelenleg Józsefilaľosban megváItozott
munkaképességűeket foglalkoztat a Szigony-Utitárs a Komplex Pszicho-szociális
Rehabilitációéľt Kĺizh aszĺ,(l Nonpľofit Kft . és a Moravcsik Alapítvany.

A helyi önkormĺínyzatokľól sző|ő |990' évi LXV. tv. ( a továbbiakban: otv; 8.$ -a a|apján a
megváLtozott munkaképességtĺek foglalkoztatása nem kötelęző oĺlkormtnyzati fe|adat,
valamint a Magyaľorszźryhelyi önkoľmányzatakől szőIő 20|1. évi CLXXXX. törvény 23.$
(5) bekezdésében sem szerepel kötęlezően ellátandó önkoľmanyzatife|adatként.

A Kft. által korábban ellátott, a helyi kozszolgá|tatások körébe tartoző köztisztasági,
kcjzertileti felađatokat jelenleg aJőzsęfvźrosi Vĺĺrosüzemeltetési Szolgálat |atjae|.



Az oktatźtsi nevelési gyermekvédelmi intézmények kaľbantaľtási feladatait, valamint a
haziorvosi rendelők karbantaľtási feladatait jelenleg a Kisfalu Kft.végzi.

Az onkormźnyzatnak a szerződés felbontásakor nincs semmilyen fizetési kötelezettsége, sem
a Támogatásí Szęrződés sem az EgyĹittmiĺködési Megállapodásban foglaltak szerint. A
Támogatási Szerzőđésben foglalt összegeket 2007 . évre és 2008. évre vonatkozőan kifizettiik,
továbbiakban nem volt Íizetési kötelezettségünk. Az EgyĹittmfüödési Megállapodásban
foglalt időtaĺtam, amely arra vonatkozott, hogy ľendes felmondással nem sziintethető meg,
20||. decembeľ 31. napján|ejźlrt' mely időponttól kezdve bármelyik fél rendes felmondással 3

hónapo s felmondási idővel megsztintetheti a me gál lapodást.

A Védőháló-Paks Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.-vel szemben káľtérítési igény nem
érvényesíthető, meľt a Támogatási Szerzódésben foglaltaknak a rendelkezésiinkľe áIlő
dokumentumok alapjĺín eleget tett.

A Képviselő-testület dĺjntése azotv.2.E Q) bekezdésén alapul.

Fentiekalapjánkéremaza\ábbihatétrozati javaslatelfogadását.

H.ą.ľÁnoz,ł'TI JAvASLAT

A Képviselő-tęstülęt úgy dönt, hogy

1. a Védőháló-Paks Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel (székhely: 7030 Paks,
Kishegyi út 1.) 2006. januĺíľ 16. napjan' hatátozatlan időre kötött és módosított
EgyĹittmúkĺidési Megállapodást ľendes felmondással 3 hónapos felmondási
hataridővel 20 12. j úlius I 5 . napjźtra felmondj a.

2. felkéri a Polglíľmesteľt a 1. pont szerinti felmonđás aláírásźra.

Felelős : polgrĺľmester
Hatáľidő:

1. pont esetében. 20|2. máĺcius 22.
2. pont esetében:2012. marcius 30.

A dtintés végrehajtását végző szer,ĺezeti egység: Humánszolgákatási Ügłosztály
Int é zm é nyfe lü gy e l e t i Iľ o da

Budapest, 2012. marcius 06.

alpolgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
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amely] ääyreszroĺ a Budapest V|||. kerület Józsefuárosĺ ö1ĺt9ryá1ryat.'(szekhe|y: 1082

sloapest' Baross u. 63-67.; adószáma: 155c8009-2.42; képviseli: Csécsei Bé|a

polgá.rmester), (a továbbĺakban: Ônkormángat)'
. inášrészróĺ á veaoi'ĺlo-paks Szociá|is Foglalkoziató Kft. (székhely: 7030 Paks'

Kishegyi út ,|.; cégjegyzék száma: fi-a9-oo47o7; adószáma: 12528905-2.17; képviseli:

RitterZoltán), (a továbbĺakban: VédőháIó.Paks Kft')
(Önkorrnánrzat'és Védlháló-Paks Kft' a továbbiakben egyrJtľ Megá|lapodó feĺek) között
jÖtt létre a|ulírott he|yen és napon az a|ábbi feĺtéte|ekkel:

l:.

Előzmények

.l. Az onkormánpat Budapest Vĺ||. keriiletébei.l a megváltozott munkaképességű
szemé|yek Íęlałroztatására önkorrnányzati 

'ntézményt 
hozott létĺe Józsefvárosi

Szociáĺis roglďkoztató néven. A tevékenység Íámogatási rendszerére vonaikozó jogĺ

szabá|yozás-2005' év második felében |ényegesen mégváaozott,.eĺre tekintettel

ĺndokoittá vá|t a tevékenység szervezet! keľeteĺnek átaĺakĺtása akként, hogy a teladatot

az Önkormán}zattóĺ független munká|tató lássa el a kerĺlĺetben a voflatkozó jogszabálý
rendeĺkezéseknek megíeleIöen.

2. Az 1' pontban megje|Öit probléma mego|dására az tnkoľmányzat nyi|vénos pályázatot

íĺt ki áza| a céilaĺ' hogy a nyeries páĺyazĺ az önkoĺmányzaii Szociélis Foglalkoztatót
kiváltó gazdasági társaságot műkódtessen Budapest V|l|. kerÜĺetében, amelyben az
Önkormányzati 

- 
intézmény munkaváł|aĺóit, köza|ka|mazottait a velük töriént

megá|lapodást követöen íeltéteĺekkeĺ tovább foglalkozta$a. A pá|yázat.nyeľtese a
Véđôhálo-Paks Kft., ene tekintettel a Megállapodó felek az a|ábbiakban állapodnak
meg,

lt.
A szeĺzódés tárgya, a Megállapodó fe|ek jogai És kiite|ezettségei

3, A Védöháli.Paks Kfi. a jelen megá||apodás a|áirásáva| köłe|ezettséget vállal' hogy
2007. január 1-től a Józsefuárosi Szociáłis Foglalkoäatót kívá]ió, annak'fe|adatait
átvevő'gazdasági társaság telephelyet működtet Budapest V|ll. kerÜletében.

4. A Védőhé|ó.Paĺ<s Kft. vá||aĺja, hogy a jelen szeződés 1. száml me|lék{etében felsoro|t
a Józseíváľosi Szociá|is Fogla|koztatlvai munkaviszonyban il|etve kÔzalka}mazcttĺ
jogviszonyban áĺIó személyekkel 2006. december 20-ig megälapociik, hogy őkät- az.oĺégségi 

nyugdíjĺa jogosu|tak kivételével - tovább foglalkoztatja. koza|ka|mazo1tak

esetében a klza|I(almazotiak jogá|ĺásáról szóĺó í992' évi XXXll|' törvény 25iA-25lB' s.
aiban Íog|alt rende|kezések megtartásár,ai. A VédőhálĺPaks Kft. vá|ĺa|ja' hogy a
]JizseÍvárosi Szociális Foglalkoztató Koĺlektív szezödését "áiemeli", 

azaz a Kít.
kolleffiĺv szeződése megegyezô. |esz a Józsefuáľosĺ Szociá|is Foglalkoztaió
koliektiv szeľződésével, kivéve: józsefuárosi pót|ék' vezetői pói|ék, i||etve amĺi a
jogszabály kizár. Az új munkavĺszon\Jr' 2007. január 1.el |étes,íii a Védöháló-Paks Krt'

-\

e
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AZ áivett munkavá;Ieiók rnunkaviszonya ríunkä|tatóĺ rendes fe|mondássaĺ - ide nem
értve a rendkíVĺ]|i, ilieive a kozös megegyezéssel tĺjrténő fe|mondást - az átvéteĺtól
számított három évig nem szuntethetłi ňeg.

A Józsefuárosi Szociálĺs Fog|alkoáató haszná|atában lévó, az Ônkoĺmányzat tu|ajdonáÍ
kénęz9 - a felek áli-al 200b. december z9-ĺg áiszeaĺlĺtott, mei|ékĺetbeń ĺóiĺaĺt tena.
szerinti - - 

vagyontáęyakat (ingat|anok, jármiivek, gépek, berendezésäk) - a
továbbmükodést kiesés néllĺül lehetôvé tevö rendeĺtetesśzeĺ használatra a|kalmas
ál|apotban - az Önkormányzat a je|en megá|lapodás a|apján a Védőhá|ó.Paks Kjt.
használatába adja aza|.a feltéĺe||e|, hęy ězek.a vagyontárgyak csak a 2. ponĺban
meg- jeĺö|t íe|adat e|ĺátásához. a ĺétrehozańđó ĺntézmény-hűkoaiétésenez hasm.álnatók,
csak a feladat elíátásának idót3rtama aĺatt. Az ĺngat|anôkat a birtokba adáskcr funná||ó,
vagy annál jobb á||apotban kell a haszná|at megszünésekoĺ az tnkormányzat birtokaba
bocsátani,.az egyéb vagyoniárgyakban a rendé-|tetésszerű használatbó| adódl mértéketmeghaladóan keletkezett értékcsökkenést 

. 
meg kel| térĺtenĺ a használati jog

megszlinésekor' A tevékenység és a vagyontárgyäk átadása a megá|lapodás a|áírásáÍ
|1ivętően foĺyamatosan töĺténik, az átaäás velio oatuma: 2006] deäember 29. Az
átadoii' ingat|anokéń számla alapján a Védóháb.Paks KfĹ .l75.o00,- Ft {azazEgyszázhefuenot-ezer íorint) + áfa osszęgü beÍĺeti díjaÍ köie|es tizetni. A veäonalo-pats
[1 :.ľ:'é,".átaĺlott.ingatlanokra vonatŘozóan áta|atítást; feirijítást csak a tu|ajdonos
onkorményzai hozzájäru|ásáva|. végezhet. Az értéknÓve|ô beruházás esát|eges
megtérĺtésérö|, annak módjáró| fe|ek kúltjn szerződésben áI|apodnak ńát'
A Védóháló-Paks KfŁ vá||alja' hogy a je|án szerzödés aĺapján bíĺ.tokába kerĺ]ĺö
<inkormányzati tulajdonú ingatlanokai'az álĺala ĺékehozott toglakäxato telephe|yeíkén1
az ehhez szükséges ĺegrovidebb idő aiatt akkreditáĺtatja, to-vaooa żooz. ;.ĺńiuś so-igmegszerezi a 17612005. (|X. 2.) Korm. ľende|et 

.o. ya szeĺinti ráhabilitációs
tanúsíÍváný.

fle,g-{aľoaó. felek. -'ľrĺĺ-ĺ.' hogy a Józsefuárosĺ Szociális Fogĺa|koztaió azUnKormaniuat megbĺásából kozteni|etí, köztisztasági, parkrendezésil kaľbantaĺtási
fe|adatokat lát el. A Védőháló.Paks KfŁ vá||a!ja' hogy ä jeien megállapobás áipiał azÖnkormányzat számára továbbra'is el|átia ezđiäťJĺtĺadatokat az alábbiak szerinf'. Kĺiztertjleti, kÓztisztaságĺ, paľkendeżési teĺadatok e||átása Jizsefuáros l-isztviselö-

telepen osszesen 17'5a0 négyzetméteres, az Önkormányzatta| egyexetettłé'til"t"n
lakarÍtas' fťikaszálás, parÍagfĺi-mentesítés 16 fővď az jwetenot-śzámítoti két évig
ío|yamatosan, 175.ooo,- Ft {azazEgyszázhetvenöt.ezer forint) + átďhó dťséĺI, aň.
kĺivetöen. a je|en megáltapodás ĺdöbeĺi hatá|ya a|ati az ónĹo*anv'żĺJ| kötÖtt

-vál|alkozási 
szeeődés szerint;-l :::::ij:ľľ.-f9p99tok e|ĺátása az tnkormányzat sąotĘlE és cktatási ;ffiaz átvéie|tő| számílott két évig fo|yamatošän]äTđhxĺzná|t i

anyagoK Ko|tségelve| azon.os dĺjért' a-z intézmények nevéĺe kiá|lÍtott szarn|a alapján
l11":9ľ:Í.!q": :blśTgl'a.Ťi,.aá.klvetoen a jelen megá|lapoJas lđoĹáľ n"tŁjy"
a-lau az onKormänyzattal köiott vá||aĺkoási szezódés szerint; 

'

. Karbantartási íe|adatok íolyamatos el|átása az onĺ<onnańyzat tu|ajdonában á|lóĺakásokban az tnkoĺn'lányzat igényei szei.int ,| fóve| heti nyb|c óľa icjőtartamban aíe|haszná|t'anyagok ko|tségeivět a.zonos dĺjért az Józsefuárosi Vasyonkeze|ö Kfi'nevére kiálĺltott számła a|apján havonta uió|agos elśżmorail.'üĹ 
-; 

l"Ě;megá||apodás ĺdőbe|i hatá|ya a|ď. A szolgálĺatások ňszéľtéx" ném ňáĺ"än"ti".m"g
éves sźntęn a Kbt,-ben meghatározott ertéĺ<et

Amennyiben a Védóháló'Pa|:9 fĺi qz 5. Pg.nt szerint átadoti vagyontárgyakat a jelen
szezôdésben fogla|iakióĺ eltérÖen ĺavriaľa' az Önrormányzái, inĺ.oĚŕ ĺ"lňĺua.a,"kclteles az így használt vagyontárgyakat hä|ádéktaĺańul ii ďńl.oi*ánv.ui tiĺołaua

'=ą

a
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bocsátanÍ, i|letve ennek hiányában köteies tĺimi, hogy azok bińoká{ az onkormänyzat

vlšszar,esż' Amennyiben ez a tevékenység folyÍatásának rnegszúnését vonja maga

utän, az Önkormányzat jogosu|t a 9. pont rendelkezéseit alkalmazni.

tv..
A szeÍződés megszlinése, vegyes ren de|kezések

9. A megállapodÓ telek jeien megáĺ|apodást határozatlan idóre kotik úg'v' 
-hogy 

jelen

szerződés 2011. december 31]ig rendes feĺmondássai nem sziintethetö meg. eá
követáen bármeĺyik fél a szeađdést rendes felmondássa{. 3 h9l"ľ9: .felmondási
határidörlel m=gsžüntetheti. Az Önkormányfat jeien szezódést ĺendkivüli íelmondássa|

azonnali hatá|ĺyaI megszOntetheti így különösen:
. amennyiben a véaotlato-pari t<ĺĺ. a jeĺen szerzőciésben vá|lalt kote|ezettségelt

sú|yosan megszegi'
. amlnnýben á veoonaĺo-paks Kfĺ. szociá|ĺs fogla|koztató tevékenységge| felhagy'

. részéré je|en szeaődésse| áiadot! vagyontáľgyakat (ingó, ĺngatlan) nem a je|en

szeződésben rogzĺtett íeladatok eĺ|átäsára használja.

10.A Megáĺlapodás megszűnésének időpontjában.a Védóháĺó.Faks Ktt. köte|es az 5.

pontoän megjelÖlt esźkozok"t' ingatlanokai az Önkormán1zat birtokába visszaadni az
ingóságolÓJň bekÖvetkezeti ártekcsokkenés 5' ponJ s1erĺ1!! megtéritése mel|ett.

Áň"nnlyĺn"n az ingat|anok álĺagrnegóvását a Védŕíháĺo-Paks Ktt. a visszaadásig nem

;éó' á' az állagřomlásoď eréoő xaĺt koteles az onkormányzatnak megrtérÍteni. A
Véłöhátĺ.pats Kfr' koteles a részére átadott ingatlanckra vonaÍkozóan saját költségére

vagyonbiztosítást kłjtni.

11.Az Önkormányzat jelen megá|lapodás aĺáírásáva| hoz,Ąáru| ahhoz, ho'gy a Szoclá|is

Fęlalkoäató 
.hatáiyban 

Éřö sieŻődéses jogüszonya'iba a Józsefvárosi Szociáiis

Fogla|koziató, mint intézmény helyébe a Védőháll-Paks Kft |épjen.

12.A Megá|lapodó Íelek köte|esek az adataikban beköveikezett változásril egymást

haladé.-kta|anul tájékoztatni. A tájékoztatás eĺmaradásábó| eľedő kár a rnu|asztó íe|et

terhe|i. A Megä|äpodó telek egy.máshoz intézett nyiĺatkozataikat posÍai. úton íĺásban

aján|btt levéłbén kbtelesek egyňássa| kÔzöĺni a jelen szeződésben męgjelölt címľe. A
jáen szeződésben megje|ó-|t címre postázott nyj|atko4atot .a Megéĺlapodó felek

kozti|tnek és joghatrályosřát tukintil. akJ<.or ís, ha arró| a másik fél nem értesült, kivéve,
-ha a másik Íéi a címváltozást a je|en pontban meghatározott módon megelőzŐen

közölte'

l3.A ĺe|en szerzödésben nem szabá|yozott kérdésekre a vonaikozó jogszabályok

rende|kęzései megfelelöen irányadóak.

Megállapodó Íelek a je|en szerzödést e|o|vasták, éńe|męzték, és mint.akaratukkal és
nyitatkozataikka! mindenben megegyezôt' jóváhagyótag ĺrták a|á'

ŕ!
x

Budapest, 200ô. januá11 9'
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TÁMoGATÁsl szERzóĐÉs
Szoclális Fogĺalŕoztatĺä munkahelyeínek meg6aéséľe, a fogtaĺkozlatás szelektÍv bővítéséľe

az 1. számú módosĺ|ással egységes szerkezetben

amely. egyrészrö| a Budapest Vl||. Keľtllet Józsefvárosi onkormán1aat (székhe|r í0B2
Budapest, Baross u. 63.67.; adószáma: ,ĺ5508009.2-42; képvise|í: Csécsei Bé|a
polgármester), (a tovább|akbanl Támogató),. másrészróĺ a Védóháló"Paks Szocíális Fogląĺkoztató Kft. (székhe|r 7030 Paks'
Kishegyi út 1.; cégjegyzék száma: 17494c47Q7; adószäma: 12528p05-2-1v; képyiseli:
Rĺtter Zoltän ügyvezetó), (a továbbĺakban: Támogatott}

iTärnogató és Támęaĺott a továbbiakban együtL Megá|łapodr febk) között jött |éĺľe a}ulĺroÍt
helyen és napon az áĺäbbi fettéte|ekke|:

t.
EÍőzmények

í. Támogatott az Önkoľmányzati Szoęiális Fog|alkoztató tevekenysegét átvéve rntlkodtet
szociáiis íoglalkoztatót BudaĐest V|l|. ke*|etében. A Fog|a|koztatóban az átvéte|i<or a
józsefvárosĺ |akosok aránya csak49ô/o' a megváĺtozoti munkaképességű foglalkoztatottak
aránya pedig csak 50%, eríe tekintettel a Megá|lapodó te|eR az alábbiakban á|lapodnak
rneg-

il.
ö nkormán1zatĺ támogaŕás

Támogatoit a józsefuáľosi lakóhelyü fogialkoztatottak átvéte|kori ĺétszámát 2008. évtöl
háľom éven át évi łegalább 15 fô megváltozott ľnunkaképességű, a munkaviszony
|étrejottekor józsefuáľosi łakóhę|ytj fog|aÍkoztatotta| bővĺti, az igy megemelkedö
józsefváľosĺ ĺakóhe|yű 'megváltozott ľnunkaképességű munkaváł|a|ói létszámot az
ätvételtől számĺtua ĺegalább ĺit éven ái fogĺalkoztatja. Vá|la|ja továbbá, hogy 2007. január
J-től öt éven be|i]| a Fogla|koztató telephelyein a|ka|rnazott megválbzott
munkaképességr1 fog|alkoztatottak kczül:* a józsefoárosi |akól.:elyüek aránya e|éľi a 90 %.ot,- a vonatkozi jogszabály szeĺĺnt dotácĺóra jogosuliak aránya eléri a 95 %.ot.
A VédÔhálo.Paks l(fi' vá|ĺalja, hogy 20.l1.ig fé|évente beszámoĺ a megvá|tozott
munkaképességü fogla|koztatottak létszámiáľól és az onkormányzatta| kÓtött
szerződésekben fogĺa|t feladat ellátásáró|.

,A Támogató a Támogatott 1. pontban vát|a|t . Ícg|alkoztatás bôvĺtő - köte|ezettsěgeinek
teljesítéséhez 2007' évben 60.000.000,-Ft, azaf Hafuanmil|iÖ torint' 2008. évben
40.000.00o,-Ft, azaz Negyvenmi|ĺió forint összegü vĺssza nem térĺtendő támogaiást nyújt.
A fo|yisítas haiárideje a2007. évben az év e|sö 6 honapjában mindig áĺónap.1b'
napjáig havi .10.000.000,. Ft {Tízmii|ĺó forint), 2008. évben az év e|ső 4 hónapjában
mindĺg a hó1rap 15. 1apjáig havi 10.000.000,. Ft (ľízmi||ió íorint), a Íolyógĺ!á é
Támogatoit á|tä| megje|öit 70600047-1 1079848 szárnÚ bankszám!ára áiutátássál toĺénił.,A 20a7. évĺ tarnogatás folyósításának Íeltéte|e a ievékenység 20c7. január 'ĺ-i
megkezdése, vaÍamint azon a munkaválĺalÔkkaí, akik vá|la|ták a Védőháló-Paks Kft.-ve|
való munkaviszony létesítését a munkaszezôdésekjogszabá|y szerinti ĺnegkÖtése, és az

ą



----;

eszkozÖk átvéteĺénekteł.es kÓrü 1łzárása' A 2007. évi kÔte|ezettségek te|jesíiése, és az
arľól való beszáľĺroĺás łĺ 2008. évl támogatés fÔlyósĺtásänak feltétebl

4. Megál|apodó feĺek megáĺlapodnak, hogý amennyiben Támogatott a jelen szezóděsbea
vá|la|t bárľnely kÔte|ezeřségének teijeśkésével äeki fe|ńhařo okból.késedeĺembe esik,
és Táĺnogató írásbelĺ fetszó|Ítása eĺĺenér.e a késede|emmel érinteit kötelezettségeit áfelhívásban. megjelölt határĺdőben nem te|jesítÍ, a 2' pont szeŕini Íoýösított
támogatásokat a Támogató erre vonatkozó ĺeinĺvaiara, a ĺeinvásoň meghatározott
terjedelemben köteíes visszafizetnĺ, a támogatásí időszakon tr]|l időbeň pedĺg aVédóhá|ó'Paks Kft' a támogatás arányos részénlk visszaĺzetesére iotetáś. 

-

5' A megáIlapodás fe|mondását és a támogatás üsszafizetésének kotelezetbégét vonja
maga után
. arnennyĺben a Védőhá|ó-Paks Kft. a je|en támogatásĺ szerződésben vál|alt

kötelezetiségeĺt sú|yoęan megszegi,e amennýben a Védőhálo-Paks Kft. szociá|ĺs foglalkoäató tevéken11séggel fe|hagy
.ĺełen szezödés időbeni hatáíya aĺait,

6. Támogatott kije|enti, ho'gy támogatási igényéveĺ kapcsolatban a Támogató képviselójéve|
közoit adaĺok, informácĺók és dokumenĺumok te|jes-korłiek, va|gdiak éš hileleser'

7. A.Támogatott kije|entł, hogy 60 naoon tÚ|i kőztaĺżozÁsa, i}|etve a TámogatóVal szeľnben
lejárt tartozása nincs.

B. Jeĺen szerződésben az ál|arnháztartásról szó|ó 1992. évi xXXVl||. lv., az államháziartás
mijk<idési ľendjéröl szóli 217l1998' (Xl'.3o.) korm. rend. az irányadóa.k.

9. Jelen szerzőcÍésÍ Felek az a|äĺrás napjától határozott időre, 2011. december 31;g Ł'ötik'

Megéllapodó.feĺek. a je|en szezödést e|olvasták. értelmeztét és mint akaratukkal ésnyilatkozataikka| rnindenben rnegegyezőt, jóváhagyó|ag íŕák alá'

Budapest, 20a7' január 1 9.
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3. mellék]et

A vHP Nonpľofit Kft. eddigi tevékenységének áttekintése, javaslat a VHP Nonpľofit
Kft. által felfůiggesztett feladatellátás további e||átására

sZAvAZ^sNÁL JELEN VAN 25 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ Ir,ĺnĺ o s ÍľpTT SZóToB B SÉG SZÜK SÉGES
HATAROZAT:

209t2009. (v.20.)

A Képviselő.testület úgy dönt, hogy

1. tudomásul veszi, hogy a Védőháló-Paks Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. (székhely:
1082 Budapest, Baľoss u. 84.) és a Budapest VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzatkozott,
2007. januźr |9. napján kötött Együttműköđési megállapodás II.7. pontja szerinti
feladatellátást a Véđőháló-Paks Szociális Foglalkońatő Nonprofit Kft. 2009. május 11.

napj átó l felfü ggesztette.

2. felkéri a Védőháló-Paks Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-t, hogy tegye meg
vá||a|koző ajaĺiatát az a|ábbi feladatok e|Látásźra az alábbí módokon:

2lA a Józsefuárosi onkormtnyzatta| kötött Egytittműködési megállapodás IIl7. poĺtjźharl
foglaltak szerinti:

a) k<izterületi,koztisńasági feladatok ellátásáĺa Jőzsefvĺíľos Tisztviselő-telepen,

b) paľkrendezési, fükaszálási feladatok e||átásálraJózsefuáros Tisztviselő-telepen,

c) az onkormányzati feĺlriartású oktatási, nevelési, közmúvelődési, valamint szociális, és
gyeľmekjóléti/gyeľmekvédelmi intézĺnények karbantartási feladatainak eLlźúásáĺa.

2lB a 27612008. (V.15.) szźlmű képviselő-testületi hatźnozat 3. pontja szerinti hźnhoz menő
szelektív hulladékgyrijtés kisegítő szemé|yzetének biĺosításźra.

Felelős : Ritter Zo|tźn ugyv ezető
Hatáľidő: 2009. május 30.

3. felkéľi a Jőzsefvźtros Kĺjzbiztonságáéľt és Kciztisztaságáért Szolgáltató Kft. iigyvezetőjét,
hogy vizsgá|ja meg az alábbi feladatok ellátásának feltételeit és tegyen aján|atot -
amennyiben sziikséges _ az onkormanyzatta| fennálló szerzodéseinek, valamint a2009. évi
i,lzleti tervének módo sítás aĺa :

a) közteľületi, köztisztaság, feIadatok ellátásźra Iőzsefuĺros Tisztviselő-telepen

b) paľkľendezési, fiĺkaszálási feladatok el|átásáľaJózsęfuaros Tiszľviselő-telepen,

c) hazhoz menő szelektív hulladékgffités kisegítő személyzetének biztosításara heti 2x2
fővel.

Felelős: Murányi LászIő tigyvezető
Hataridő: 2009. május 30.
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4. felkéri a Kisfalu Yagyongazdálkodó Kft.-t, hogy tegyen ajánlatot az ĺinkormányzati
fenntaľtású oktatási, nevelési, közmiĺvelődési, valamint szociális, és
gyermekjóléti/gyermekvédelmi iĺtézmények karbantartási feladatainak eL|átźlséra.

Felelős: Kovács ottó iigyvezető
Hatźr:lđ(3 : 2009 . máj us 3 0.

5. felkéľi a polgármesteľt, hogy ahattnozat2.- 4. pontjaiban foglalt ajĺínlatok <jsszevetésével
tegyen javaslatot a hivatkozotthatźtrozati pontokban szereplő feladatok j<ivőbeni ellźĺásfua.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a képviselő-testület 2009.júniusi havi ülése

6. a Recycle Hungaľy Kft.-vel megkötött megállapodás a|apján 2009. május 16. ĺapjátő|
számított 5 héten keresztül heti egy alkalommal szombatonként a házhoz menő szelektív
hulladékgffitést elvégeztetí heti 200.000,- Ft (áfa-val egyutt éľtendő) szo|gá|tatźtsi díj
ellenében.

Felelős: David McCall ugyvezeto
Határidő: azoľľral

7. a határozat 6. pontjában foglaltak fedezete a 2009. évi költségvetés 902113 Telepiilési
hulladékke zelés, koztisztasági tevékenysé g előirán yzata.

Felelős: polgáľmester
Határidő: azonnal

8. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźrozat 7. pontjában foglaltakat költségvetés soron
következő módosításakor vegye fĺgyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: a költségvetés soron következő módosítása

Abatározat végľehaj tásátvégzi: Gazdálkodási Ügyosztá./ly, Népjólétĺ Ügyosztály
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4. melléklet

Javaslat a YHP Nonprofit Kft. által felfüggesztett feladat további e||átására

sZAv AZ^SNÁL JELEN vAN T I<ÉPVISELo
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALHc.Z lĺľlĺo sÍľpTT sZóToB B SÉG SZÜKSÉGE S
HATÁROZAT:

2s8t2009. (vr. 17.) 18IGEN oNEM 5TARToZKoDÁSSAL

1. A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a

zöldterületek fiikaszáIása, paľlagf,ĺ-mentesítése /Tisztviselő telep; Keľepesi út _
Asztalos S. u. _ Szźnados u. által hatĺíľolt tęrület/
járdatakarítás /Tisztviselő telep; Keľepesi út - Asztalos S. u. - Szźnados u. által hataľolt
teľületi
szeméttĺáľolók iiľítése és szemétgffi tés
házhoz menő szelektív hulladék gytĺjtés szeméIyzetének biĺositása(4 fíl)

feladatokat 2009. július 1. napjától a Jőzsefvtros Kĺizbiaonságáért és Köztisztaságáért
Szolgá|tatő NonproÍit Kft. lássa el.

2,l AKépviselő-testĹilet az |. pontban meghatźtrozott2009. évi ktiltségvetésben nem tęrvezett
új feladatok ęllátásával és finanszítozásźlva| taľtós mfüĺjdési kötelezettséget vállal.

3./ A Képviselő-testület az I. pontban meghattltozott feladatok ellátásrának tĺĺmogatásźľa}O}9.
évre a Józsefuĺĺrosi Kozbíztonságáért és Köztisztasźąáért Szo|gá|tatő Nonprofit Kft. _nek

10.101,4 e Ft-ot biztosít, és az onkormtnyzat és a Polgáľmesteri Hivatal kiadás 11107-01
mfüödési általĺános taľtalék e|őirźnyzatźÍ.8.664,3 e Ft-tal, a mfüĺjdési céLtaÍtaLékon belül a
gazdasági váIság, megszorító intézkedések miatti tĺibbletkĺjltségek e|őirźnyzattú I.437,I e Ft-
tal cs<jkkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11803 cím mfüĺjdésľe átadott pénzeszkl5z
e|őirźnyzatát 10.101'4 e Ft-tal megemeli.

4.l A Képviselő-testület felkéľi a Józsefuaros Közbiztonságáéľt és Koztisńasźryáért
Szolgáltató Nonproťrt Kft. ügyvezetőjét, hogy a kozszolgáItatási és támogatási szętződés
módosítását terjessze a GKKPEB elé azza|, hogy az ajanlatban szereplő tétęlek esetleges
cstikkentését _ figyelemmel az Önkormźnyzat áItaL binosított kĺlzcélú foglalkoztatásban
részvevőkľe _ vizsgálja meg. A szemétttlĺolók tirítése és a szemétgyujtés feladatktirén belül -

a forľások esetleges átcsoportosításźxa| _ a Kft. iizleti tervében a |ĺényző szeméttĺírolókat
pótolása, illetve a séľülteket javítsa szerepeljen.

Felelős: Muľanyi Lźsz|ő ugyvezető
Határidő: 2009.július 1.
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5.ĺA Képviselő-testiilet űey dönt, hogy az önkoľmányzati intézméĺyekben jelentkezo
karbantartási feladatok ę||źĺásával źúa|ány munkađíj 1.100.000,- Ft / hó +AFA - mely 2009.
évre bruttó 8.250.000,- Ft-ot jelent _ ellenében a Kisfalu Kft.-t bízzameg.

6./ A Képviselő-testĹilet az 5. pontban meghatározott2009. évi költségvetésben nem tervezett
új feladat eLlátásźlval és finanszírozásźxal taľtós mfütjdési kĺitelezettséget vállal.

7.l A Képviselő-testiilet az 5. pontban meghatározotl díjazás miatt az onkoľmanyzat és a
Polgármesteľi Hivatal 11107-01 cím mfüödési céltartalékon be|ĺI az intézmények dologi
céltaľtalék zéĺro|t előirźnyzatokból 8.f50 e Ft-ot a ztnolés alól felolđ és ezze| egyidejú|eg az
előirányzatokat csökkenti - részletezvę az 1. szźtmú mellékletben - , valamint a 11601-02 cím
dologi előirtnyzatát&.zs} e Ft-tal megemeli.

8./ A Képviselő-testiilet felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a megbízásí szerzőđés tewezetét
terjessze a GKKPEB eLé jováhagyásra.
Felelős: Kovács ottó ügyvezető
Hatźlríđo: 2009 .július 1 .

9./A Képviselő-testület felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetés következő móđosításźná|
a fentieket vegye figyelembe.

Felęlős: polgármester
Hattnido: 2009. szeptember 3 0.

A' határ ozat v égľehaj tását v égzi: Gazdálko dási Ügyo sztály
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