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Képviselő.testület e számára

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

Előzmény
A foglalkońatás elősegítéséľől és a munkanélküliek e||átásarő| sző|ő |991. évi IV. t<irvény
(Flt) 8. $ (4) bekezdése alapjĺán a kĺizfoglalkoztatás megszervezése a települési <inkoľmányzat
kötelező feladata. A Józsefuĺíľosi onkormćnyzat Képviselő-testiilete a 484120|1. (XII. 0l.)
számú és a 6412012. (I. 16.) számű hatźrozatával döntött arľól, hogy részt vesz a Budapest
Fővaľos Koľmányhivata|a Munkaügyi Központ (munkaügyi központ) 2012. évi Nemzeti
Közfoglalk oztatás Pľogľamj ában (Program).

A f0|2. évi VIII. keľületi kcizfoglalkoztatás kereteit-méľtékét a keľületiinkľe jutó állami
költségvetési keret és a vonatkoző jogszabályok hatátoztákmeg az alábbiak szerint:

- a munkaügyi központ V. VII. VIII. kerületre 2012. évi felhasználható kerete f42,2 m
Ft lett, melyből a VIII. kerület 169,6 mFt bértámogatási keľetet kapott,
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Előteľjesztő: Sĺíntha Péteľné alpolgáľmesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontj a: 20|2. decembeľ 19' ..sz. napiľend

Táľgy: Beszámoló a20|2.évi közfoglalkoztatásľól, javaslat af013. évi keľetekľe

A napirendet lyíWzárÍ ülésen kell targyalni, a döntés elfogadásahoz egyszerĺl/glnggiteď,
szav azatíobb s é g szfü sé ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bwottságvéleményezi x

Határozati javas|at a bizottság szźtmára: A Yárosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottsáý
HumánszolgźL|tatźLsi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletlrek az e|őterjesztés megtáľgya|ását.



- az összęs k<iltségtényezot (végzettség, bruttó bér, jźrulékkedvezmény, járulékos
költs égek, 7 0 -9 5%o- os bértámo gatás) fi gyelembe véve a b értámo gatási ĺissze g alapjźn
a VIII. kęrület a kĺizfogla|koztatást 187 státuszra tervezhette, (a korlátot nem az
ĺlnkoľmanyzat źt\tal meg}latéttozott ĺjnľész mértéke, hanem a bértálmogatási keret
limitálta),

- a foglalkońatás 8 óľás munkaidőben került megszeľVezésre,
- a közfoglalkońatási bér heti kif,rzetéssel ttlrtént,
- az alapfokú végzettségheztartoző bruttó bér: 71.800,-Ft, (nettó: 47.000 FĐ
. a kĺizép és felsőfokú végzettségheztartőző bruttó bér: 92.000,-Ft, (nettó: 60.000 FĐ
- a foglalkoztatásta iranyuló munkaszerződéseket 2012. marciustól 2012. december 31.

-ig lehetett megkötni,
- a foglalkoztatást a keriilet 13 db fogla|końató helyen jelenleg 230 stáfuszon a

munkaügyi központ áIta| kik<jzvetített (299 fő) munkavállaló a|ka|mazźsával
biztosítja.

Az tjnkormźnyzat a20|2. évi keľületi közfoglalkoztatás mfüödtetéséhez 43.|00 e Ft ĺisszeget
bizto sított az a|ábbi szerkezetben :

- a közfogl a|końatáshoz kapcsolódó bérek és jáľulékainak önĺészként 18.100,0 e Ft,
- a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó közvetlen költségekĺe (p1. utazźsi bérlet, védőľuha, stb.)

éves szinten 5.000,0 e Ft,
- a közfogla|końatás szervezési költségeire 20.000 e Ft-ot.

A munkaügyi központtal a Családtámogatási Iroda kapcsolata folyamatos) az
információéltaĺĺiás és az egyeztetések kĺivetkezményekképpen a I87 tervezęÍi stáfil.szhoz
képeset 230 státuszon - a 6412012. (II. 16.) szźlmílhatélrozat2. poĺtjábarl,jóvahagyott 18.100
eFt <jnľész kihasznáIásával - nyílt lehetőségtink a fogIa|koztatásra (a harom keriiletre jutó
támogatásmarađvźnyátkeľületiinkhaszná|hattafel).

A 2012.III. negyedévig történő kcizfoglalkoztatás alakulásáľól szóló részletes beszáĺnolő az
előteľjesztés 1. számú melléklete.

A kĺizfogla|końatźts folyamatos ságźĺnakkívánalma (anuáľ, februar, maľcius hónapokban a
közfoglalkońatás szĺinetelt) több alkalommal keľiilt közlésre a munkaügyi kĺizponton
keresztiil a minisztérium felé, ennek következtében ez évben lehetőség nyi|t aProgrambaĺ az

,,źLthiLzőđő,, kozfog|a|koztatás beindítására is, így đecembeľ hónaptól februĺíľ végéíg a 230
státusz mellett további legalább 40-50 státuszon lesz lehetősége a keľületiinknek
foglalkoztatni.
A szakľnai egyefetések során kcjszönhetően a keľület kiváló teljesítményének
ĺinkormányzat elérte, hogy a státuszok bértźmogatása I}}oÁ-os lesz, tehát a bér nem igényel
maj d önkoľm ány zatí önľészt.

Javaslat a kłizfoglalkoztatás 2013. évi keľeteiľe
A közfoglalkoztatás szervezése valószínűleg 20l3-barl is kötelező fe|ađata lesz az
önkormanyzatnak. Az előter1esztés készítésekor még nem ismertek a jogi szabá|yozás
esetleges módosulásai és nem keľültęk pontosításra a közfoglalkońatás központi
támogatásának kondíciói sem (támogatás intenzitása. keretei, bevonhatók köľe, szervezés
módja).
Amennyiben az önkotmźnyzatunk a ,,źLthtLzőđó'' program kifutásával pźnhuzanosan el
szęretné kezdeni a20|3. évi közfoglalkoztatási pľogramját, úgy annak keľeteit javasolt időben
meghattĺroznia.

.. .,,r.1,1$;,16.



1. Kłĺzfoglalkoztatás létszámteľve

A 2013. évi állami közfoglalkońatźsi keret - a Beltigyminisztérium Közfoglalkoztatási
Helyettes aJlamtitkaľsága á|ta| 2O|2. októbeľ 31. napjan tartott szakmai napon elhangzottak
alapjan _ ,,magasabb lesz,', mint az ę|oző évi - optimális kihasználása mind az ĺjnkormźnyzat,
mind a kerületi lakosok érdeke.
A tervezés sorĺín ezért egyrészt ťrgyelembe kell venni, hogy minél nagyobb szźlrcÍl lehessen a
fog|alkoztatás, minél tĺjbb rászoruló juthasson lehetőségllez, a kdzfoglalkoztatásba bevonásľa
keľiilők szźlmźra lehetőleg végzettségiikhöz kĺlzeli munkaköröket lehessen felajánlani,
másrészt, hogy munkájukkal minél inkább segítsék a kerĹilet ellátandó kozfe|adatait.

Ennek megfelelőena20|3. évi közfogla|koztatźst a kĺjvetkező keretekkeljavasoljuk:

1. Ez évben is csak teljes munkaidős közfoglalkoztatásta kértink 90%o-95oÁ-os

bértámogatást, a szerződéseket 2013. december 3|. napjtig3-6-10-12 hónapľa kötjfü.
(megjegyzés: a rtividebb idejiĺ szeruődésęk lehetővé teszik, hogy egy státuszon tĺibb
foglalkoztatott dolgozzon)

2. Azintézményi státusz keretre javaslat: 160.
munkáltató: az önkoľmáĺyzat által fenntaľtott és/vagy mfüödtetett kciznevelési,
szociális, gyermekjó|étí, egészségügyi és intézményműkĺldtető költségvetési
szervei (74), a Polgaľmesteri Hivatal (60)' az ĺinkormányzat gazdasági
tarsasága (26)

3. A kommunális statusz keret: 90.
munkáltató: a Budapest Esély Nonprofit Kft. azza| a kikötéssel, hogy a
bľigádok napi munkafę|adatait a Józsefuiĺrosi Városüzemeltetési Szo|gá|ataďja
ki és kéri számon.

A foglalkoztatźs maximalizálása érdekében a 95oÁ-os bértámogatás igénylést a státuszok
5}oÁ-źlrajavasoljuk kérni, az e|szánolható k<jzvetlen költségeket pedig 5oÁ-ban javasoljuk
koľlátozni.
A közfogla|koztatás keľetében ellátandó közfelađato|<ĺa tewezett munkakĺĺrĺiket, a tęrvezett
fogadó szewezeteket az e|őter1esztés 2. szźmńmelléklete mutatja be.

2. Kiizfoglalkoztatás szeľvezés teľve

A kerĹiletben a közfog|a|koztatással kapcsolatos szęrvezési-adminisztľációs-foglalkoztatási
feladatokat |999. év óta a Budapest Esély NonpľoÍit Kft. (Kft.) végzi a hatźrozatlan időre
megkötĺltt kozszo|gźůtatási szeruődése (az e|í5terjesztés 3. szźlmű melléklete) a|apjźn a
Pénzĺigyi Ügyosĺállyal, a SzemélyĹigyi Csopoľttal, a Családtámogatási Irodával és

ĺisszehangoltan.

A közszolgáltatási szerzőďés feladatkörébetntozik a teljesség igénye nélkül pl:
- fo glalk oztatźsi ügyfél szo l g á|at bińo sitása heti 4x6 őr źlban,
- ,,munkatęszt'' mfüödtetése: minden személyt kötelező az adotí munkaköne való

egészsé gügyi megfelelésre kivizs gá|tatni,
- heti béľ-TB számfejtés és béľkifizetés, munkaügyi dokumentumok bevallások,

kötelezőadatszoIgá|tatásokbiztosításaf og|a|koztatóként,
- munkáltatő a,,kommunális teľületen'' (a közteľületi munkafeladatokat a Józsefráĺosi

Vaľosüzemeltetési Szolgálat adja ki)
a napi 8 órás munka irtnyíttsa, munkafeltételek biztosítása a kommunális
területen közfoglalkoztatottak vonatkoztatásában; a Magdolna u. 20. a|atti



telephelyen reggeli e|igazítás, kéziszerszźmok kiadása, délutáni begyíĺjtése;
munka- és védőruhą segédeszkozok, szociális helyiségek biaosítása; 10-15
bľigáđban munkaszervezés, nap közbeni ellenőrzés.

A Kft. szerzőđésben vállalt feladatait az e|mu|tévekben folyamatos arl, megbízhatőan, az
önkormiínyzat igényeiľe fókuszálva kellő rugalmasságga|, péIdźls szakszerűséggel |átĺa eI,
ezért javaso|t a szerződés fenntaľtása és aközszo|gáLtatásí szerzódés I. számú mellékletének
(az eloteq eszté s 5 . szźlmll mellékl ete) el fo gađás a.

(tájékoztatás:20|2. november 10. napja óta a Budapest Esély nonprofit Kft.új ügyvezetője
Pirisi Káľoly. Jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolót még a korábbi igyvezető
Kulinyi Máľton készítette.)

3. Kiizfoglalkoztatás finanszírozási teľve

A 2013 . évi keľiileti kĺizfoglalkoztatás műkcidteté séhez várhatőan a 2012. évre meghatározott
43.100 e Ft helyett 45.000 e Ft cisszegre lenne sziikség, melyhez -haajelenlegi támogatási
feltételekkel számolunk _ 250.000 e Ft (becsĹilt összeg) állami tźlmogatás nyerhető majd el.

Tewezett költségek:
- a kozfog|a|kozatási létszámbovítésre és az esetleges év közben megjelenő előľe nem

tewezhető programokĺa hivatkozva a kĺlzfoglalkoztatásí bérek és jaľulékainak
önľészérę javasolt a lehetőségek maximális kihasználhatősága érdekében a 18.100 e Ft
helyett 20.000 e Ft biztosítása(ez az osszegtarta|mazzaa jelenleg előre nem látható és
nem tervezheto tĺjbblet önľészt igénylő év közbeni progľamok kihasznáIástnak
lehetőségét, illetve a közfoglalkoztatási bérminimum esetleges ęmelésének
fonásigényét is)'

- a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kĺizvetlen költségekľe (pl. betegszabadság,
egészségügyi kiskönyv, utazási költség' védőruha, a Magdolna utcai szociális
helyiségek költségei stb.) éves szinten 5.000,0 e Ft (mely az e|oző évivel megegyezik),

A Kft. a kommunális ktizfogla|koztatáshoz a VIII. keľület Magdolna utca 20. szźlm
alatti 98 m2-es nem lakás cé|jara szolgźllő szociális helyiséget hasznáIja - ktiltin
megállapodás a|apján - 2001. év őta. E telephely rezsikciltségét (villany, gźu, víz-
csatorna szemét) a20|2. március 14. napjźn kelt közszolgáltatási szerzóďés módosítás
2. d) pontja a|apjánaz önkormźnyzattéte|es elszámolás męllett biztosítja.

- a kozfog|alkońatźts szervezési költségeite, az ügyfélszolgálat, kommunális teľület
mfüödtetéséľe 20.000 e Ft (mely az e|őzo évivel megegyezik).

Fentiek a|apjánjavaslom, hogy az önkormanyzat a 2013. évi kĺizfoglalkozatás működtetése
érdekében vállaljon a 2013. évi költségvetése terhére előzetes kĺjtelezettséget 45.000 e Ft
összegben a fentiekben ismeľtetett bontásban.

Annak éľdekében, hogy 2013. évben is folyamatos legyen a feladatellátás - ha a jogi
kömyezet is lehetővé teszi - javaslom a munkaügyi központ fe|é a fog|a|koztatási kéľelmek
munkáltató k źita|i benyúj tásĺíĺa vonatkozó felhatal m azás me gađás át i s.

A becslésen alapuló részletes (250 fo foglalkoztatásźravonatkozó) költségkalku|trciő tervet az
előteľj esztés 3 . számú melléklete tarta|mazza.



Kiegészítés
A Képviselő-testiilet a368120|2. (X. 30.) száműhatźtrozatában dĺintött aľľól, hogy a KMoP-
5.|.I.lB-I2-k-2012-0001 azonosítószárlű pźĺ|yźzat (MNP III.) kötelezó vá||alásai köztil
előzetesen kötelezettséget vállal aÍra, hogy nyeľtes pa|yźzat esetén a 2013. évi
ktizfo gl alk ońatási keľetén b elül 1 0 fo fo glalko ztatásźlt bizto sítj a.

A fentiekben javasolt kĺizfoglalkońatási |étszámterv a testiileti döntésben foglaltakľa
tekintettel készült.

Jogi hivatkozás
A képviselő-testĺilet hatáskĺĺre az ow. 10. $ (1) bekezdés d) pontjában, valamint az I99I. évi
IV. törvény 8. $ (4) bekezdésében foglaltakon alapul.

Mindezekalapjánkéręmaza|ábbihatáľozati javaslatelfogadásĺít.

HłrÁRozą'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testĺĺlet rĺgy dönt' hogy

1. elfogadja a Budapest Esély Nonprofit Kft. besziímoIőját a kozfoglalkoztatás 2012.
j anuáľ-szeptemberi műkddéséről.

Felelős : polgiírmesteľ
Hatráľidő: 2012. december 19.

2. a keľiileti k<lzfoglalkońatás folyamatos fenntartása érdekében a műkĺidtetésre irányuló
kérelmek benýjtását támogatja, ennek éľdekében:
a) felkéri a jegyzót, mint fogla|końatőt a 20|3. évi kĺlzfog|alkońatásra vonatkozó

kérelmek év közbeni benyújtásĺíľa, a munkatigyi kĺizponttal a hatósági és a
munkavállalókkalaf og|a|końatásiszerződésekmegkötésére,

b) felkéri az önkoľmźnyzatí fenntaľtású, múködtetésrĺ kozfogla|końatást biztosító
költségvetési szervek vezetőit, mint foglalkoztatókat a 2013. évi
k<izfoglalkoztatásra vonatkozó kérelmek év kcizbeni benyújtásáľa, a munkaügyi
központtal a hatósági és a munkavállalókkal a foglalkoztatási szerződések
megkĺitésére,

c) felkéľi az önkormźnyzatí tulajdonú Józsefuaľosi KözösségíHázak NonproÍit Kft.
ugyvezetőjét, mint fogIa|koztatőt a 2013. évi közfog|a|koztatźlsľa vonatkozó
kérelmek év közbeni benyujtására, a munkaügyi központtal a hatósági és a
munkavállalókkal a foglalkoztatási szerződések megkötésére azza|, hogy a
kérelmekben a közfog|a|kozatźs bértĺámogatásanak terhéľe kĺjzvetlen költségekĺe a
Kft . által igényelhető támogatás mértékét S%o-barl maximálj a.

Felelős: polgĺáľmeste1jegyző, kĺiltségvetési szervek intézményvezetoí, a Józsefuĺĺrosi
Közösségi Házak Nonprofit Kft . ügyve zetője
Határidő: 2013. január l. - 2013. december 31. között folyamatosan



3 . a 2013 . évi közfogl a|koztatésra a 2013 . évi költségvetés terhére
a) a kcizfoglalkoztatottak bér és jaľulékainak ĺjnľészeként 20.000,0 e Ft erejéig,
b) a kcjzvetlen költségekľe: betegszabadság, egészségügyi kiskönyv, azon

munkavállalók esetében, akik a munkavégzéséhez szfüséges a BKV szo|gá|tatás
igénybevétele utazási kĺiltség, munka-védőľuha, a Magdolna utcai szociális
helyiségek rezsi k<lltségeire 5.000,0 e Ft eĘéig,

c) a közfoglalkoztatźs szewezési irányitási kdltségeire bruttó 20.000 e Ft erejéig
el őzetes kĺjtelezetts é set v źI||a|.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatĺĺľidő: 2012. december 1 9.

4. kijeltili a Budapest Esély Nonproťrt Kft-t (Kft.) a kommunális közfoglalkoztatás egyik
foglalkoztató helyének azzal, hogy a közteľĹilet takarítási feladatokat a Józsefuarosi
Vĺíľosüzemeltetési Szolgálat vezetőjével egyeztetve végezze. Felkéri a Kft.
ügyvezetőjét a közfog|a|koztatási kéľelmek év kĺjzbeni benyújtására, a munkaiigyi
központtal a hatósági és a munkavállalókkal a foglalkoztatási szerzóđések
megkĺitésére.

Felelős: polgĺíľmester, a Buđapest Esély Nonprofit Kft. Ĺigyvezetője, a Józsefuarosi
V áľo süzemelteté si S zo|gá|at v ezetój e
Hatáľidő: 20|3. évben folyamatosan

5. a Budapest Esély Nonpľofit Kft. ľészére a kommunális teľületen töľténő foglalkoztatás
önĺész kciltségeire a hatźnozat 3. a) pontjában foglalt bérek és járulékainak önľész
keretösszegből' af0|3. évľe 4'585 e Ft-ot biztosít, melynek alapjźn a Kft.-vel kötött
kozszo|gá|tatásí szerződés f0I3. évre vonatkozó I. szźrrru męllékletét az e|óterjesztés
5. szźlmúmelléklete szerinti taĺtalommal módosítja.

Felelős: polgármesteľ, a Budapest Esély Nonprofit Kft. ügyve zetője
Hatrĺľidő : a 20 13 . évi költségvetés elfog aďását kcivetőęn

6. felkéľi a polgĺĺrmestęľt a Budapest Esély NonpľoÍit Kft.-vel kötött közszo|gá|tatási
szer zo dé s 20 | 3 . évre vonatk o ző I. szźlmtĺ me llékletén ek aláír ásźr a.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő : a 20 13 . évi kĺiltségvetés elfog adásźi kövętően

7. amennyiben a nemzetiségi <jnkormźnyzatok kéľelmet nyújtanak
közfoglalkoztatźĺsta, abban az esetben az onľészt a saját ktiltségvetésfü terhére
biztosítaniuk.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatfuidő: 2012. decembeľ 1 9.

8. a Jőzsefvźttosi Kĺizösségi Házak Nonprofit Kft. ľészéľe a kĺizfog|a|koztatási önĺész
költségeire a hatźtrozat 3. a) pontjában foglalt bérek és járulékainak önĺész
keľetĺisszegbo| a20I3. évľe 1.361 e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester

be
kell



Hatáľidő: az cinkormźnyzat 2013. évi költségvetésének és a Kft. 2013, évi iizleti tervének
elfogadását követően

9, felkéri a Józsefuaľosi Kĺĺzĺisségi Hazak Nonprofit Kft. igyvezetojét, hogy a
hatźlrozatbarl foglaltakat a20Í3. évi tizleti terve cisszeáIlitásźnźi vegye figyelembe.

Felelős: polgármester, a Józsefuaľosi Közĺjsségi Hazak NonproÍit Kft. iigyvezetője
Határidő: a Kft. f0|3. évi üzleti teľvének cisszeállítása

10. felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahattrozatban foglaltakat az cjnkormźnyzat 2013. évi
költségvetésének tervezésekoľ vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: a20|3. évi kĺiltségvetés tervezése

A dĺ}ntés végrehajtásźt végző szervęzeti egység: Jegyzói Kabinet Személyügyi Csoport,
Pénzügyi lJgyosná|y, Humánszolgáltatási TJgyoszttiy Családtlámogatási Iľoda, az
önkoľmĺínyzat költségvetési szervei, Józsefuárosi Közcisségi Házak Nonprofit Kft., a
Budapest Esély NonproÍit Kft.

Budapest, 2012. december 7. Ĺ\ .\ľ r li' n/J ł \ q-) |
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Sántha Péterné
alpolgáľmester
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jegyző
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az ęlőteri es ztés I . szźlm,ű melléklete

B eszám oló a ktizfo gla|koztatás

20|2. háľomnegyed évi műktidéséről

A józsefuaľosi álláskeresők száma az e|muIt évihez képest kis méľtékben (8%-kal) csökkent,
baľ még mindig a legmagasabb Budapesten. Munkaügyi K<izpont 2012 ápn|isában 3.39| fo
VIII. kerülęti álláskeľesőt regisztráLt. Az aktív koru nem foglalkońatott segélyben részesülők
(rendszeľes szociális segély /RSZS/, foglalkoztatás helyettesítő támogatás IFHT/,
továbbiakban: aktív koruak segélye) szźtĺna emelkedik. (20I|. évben az FHT-sok száma 1.358
fő ez évben maľ 1.609 fő).

Az aktív koľúak s egélyéľe j o gosultak együttmĺĺktid ési kiitele zettsége

Az ak<1ív koruak segélyére (ezen belül FHT-re) 2llT-januarjától csak az azigéĺylo jogosult,
aki igazolni tud az évenkénti felülvizsgálat idejére (1 év) 30 nap aktivitást (munkaviszony,
képzés' <ĺnkéntes munka, stb). 201l. évben az illetékes munkaügyi központ a kerületi aktív
koruak segélyében részesülő személyek glyo-źIt, azaz I.I33 főt közvetített a közfog|alkoztatźs
szervęzo Budapest Esély Nonprofit Kft..-hęz (Budapest Esély). A Budapest Esély az ő
szĺímukľa ajźn|otta fel közfogla|koztatást (keľĹileti közteľĹileti és intézményi feladatok
segítésére). A megjelentek köziil csak 450 fovel lehetett közmunkaviszonyra szęrzodést kötni,
meľt 384-en az izemorvosi vizsgá|aton bizonyultak alkalmatlannak, 135 fo nem fogadta el a
felkínált közmunka lehetőséget és 164 fő családi, képzettségbeli okból nem volt
foglalkoztatható, vagy pedig azért, meľt közben elhelyezkedett, vagy a közmunkáľa közvętítés
feltételeinek nem felelt meg.

A Budapest Esély 2009 őta fogad és tud igazolru önkéntes munkát. Mivel 2011-ben bővęn
volt szabad kĺizfoglalkoztatási munkak<iľ, így az tinkéntes munkaľa nem volt igény. A2012.
évben 12 fő kereste meg a Buđapest Esélyt, kozülük 5 fővel lett megkĺifue az ĺjnkéntes
munkaszerzőđést, így ők továbbra is jogosultak maĺadtak azFHT-ra.

A közfoglalkońatást szęwezó Budapest Esély munkatiírsai minden esetben tájékoztattźk a
hozzájlłk kiközvetített ügyfeleket (1133 fő), hogy amennyiben nem tudnak az aktív koruak
segélyének felülvizsgálatakoľ 30 nap aktivitást igazo|ni, a rendszeľes támogatásuk a szociális
igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993, évi III. törvény) alapjrĺn megszűntetésľe kell,
hogy keľĹiljön.

A ktizfo glalkoztatás szab áiy ozása
A közfoglalkońatés szabéiyozása a koľábbi évekhez hasonlóan 2012. évbęn is átszervezésęn
ęsett át. A korábbi 4-8 órás fogla|końatást fęlváltotta a 6-8 órás hosszú időtartamú közmunka
program indítása. Az tú rendszerben maľ nem csak az FHT-re jogosultak vonhatóak bę. A
kerület számźlra eléľhető támogatási keret éves szinten 169,6 millió forint Iett, az e|ózo évi
l,7-szerese. A tĺímogatási intenzitás 90-95%o. A kerületi munkaügyi kirendeltség februáľtól-
decemberig.187 státuszra, majd májustól-novemberig további 43 státuszra biztosított
támogatást. Igy június végén 230 státusszal mfüĺjdött a józsefuárosi közmunka progľam, ahol
139 státusz a keľiilet |f iĺtézményében és 91 státusz keľületi köZterĹileti feladatokat
segíthette, többféle végzettségnęk és szakképzettségnek megfelelő munkak<jröket kínálva.

A Képviselő-testület 48412011 (X[.01.) számú hatáĺozatźpa| elfogadott 20|2. évi
közfoglalkoztatási koncepció keretei 1arthatőak lettek, sőt a Képviselő-testület á|ta|



megfogalmazott többletigény felé is jelentős ęlmozdulásra volt lehetőség. A felső korlátot a
munkatigyi központ támogatási kerete képezte.

A2012 évi ůigyfélszo|gáiati munka
A közfoglalkoztatásra bevonandó keriileti álláskeresőket az illetékes munkatigyi központ
kozvetiti az Budapest Esély ir utcai ügyfélszolgźiatához. Az év során szeptember végéig a
munkaĹigyi kozpont 299 keľületi ügyfelet küldött. Egy-egy tigyféllel a szo|gá|at 3-5
alkalommal dolgozik, mielőtt a leginkább alkalmas a foglalkoztató helyen a munkaszerzođés
létrejöhetnę, így ez eztes ĹigyÍélÍbľgalmat jelent. A munkaügyi kirendeltség vezetője és
dolgozói megktilĺinboztetet| segítőkészsége rugalmassága nagyban segítette a lehetőségek
optimális kihasználását. A kerületi <lnkoľmányzattal és intézményeivel tĺlténő egyeztetések
után, februźr végétől, majd májustól induló pľogramok ĺisszesen 230 státusz betĺjltésére
nffitottak lehetőséget. A mĺíľ kizárő|ag teljes munkaidős (napi 8 óľás) stáfuszok feltöltése a
progľamok kezdetekor meg kellett töľténjen, így a későbbiekben már csak a lęmorzsolódok
helyeit tĺilthettfü ftjl.

A foglalko ztatásba vezetés eredményeĺ
A 20|2. évben jelentősen megnőtt munkavállalási hajlandóság, a kiközvetítettek 92%o-a,275
fő tudott munkába lépni. Szabad státusz híján, szeptember végén 92 vĄa, hogy bekerĹilhessen
a közmunka pľogramba. Eĺrnek elsődleges oka a hosszabb idejtĺ munkaviszony, további
jelentős ok, hogy az aktív koruak segélye 28.500 Ft-ról 22.800 Ft-ľa való redukálása voluővét
tette az alapfokon 47 .025 Ft, középfokon 60.600 Ft-os nettó bért. Sokan szembesiiltek az aktiv
koruak segélyének feliilvizsgálata előtt a minimum 30 munkanap igazoIt munka
szfüségességével is. Bizony több szakképzett tigyfél is elvállalta az alacsony presztízsű
segédmunkát kommunális területen, más lehetőség híjan.

A munkaügyi kĺizpont 2012. szeptembeľ végéig f99 főt közvetített a kenileti
közfoglalkoztatás ügyfélszolgá|atáhoztigyfelek közül mindĺjssze 7 fő kapott azutcaí á,l|ő' járő
munkaľa alkalmatlanságot igazoló hiteles üzemorvosi igazo|ást (a korábbi 40-50%-ka|
szemben). A felajanlott munkát 8 fő nem vá||a|ta. Egyéb okból nem foglalkoztatható volt 13

fő. 10 fő azt nyi|atkozta, hogy már ,,elhelyezkedett,,. Továbbá 22 fo jelentkezett, akik
szeretnénęk dolgozni, de jog szerint nem vonhatóak be a kĺjzfoglalkoztatásba. 20|2.
februláľjától szeptember 30-ig 275 kozfog|a|koztatásí szęrzőđést kötötttink, illetve készítetttink
elő a keľületi fogadó intézményei számára.

A kłizfoglalkoztatás alakulása
A munkaiigyi központ felé soron kí\,ĺili kérelmet 201'1. december közepén februaľ 8-ig 14

stáilszra adhattunk be 90%-os támogatási intenzitís mellett. A kérelem beadásra és feltĺiltésre
ľendelkezésre álló cisszesen négy nap a|att tofténő odaadó szervezésnek és mozgósításnak
kĺĺszönhetően a programot el tudtuk indítani 8 óľában a kommunális teriileten.

A2012. éwe a munkaügyi központi I,7-szercsére nĺivekedett támogatási kerete lehetővé tette,

hogy minden státuszt 8 óľás közfoglalkońatźsra szervezzíiĺlk. A támogatási
maradvrínyösszegekre időben jelentkezve májustól újabb 43 státllszta nyílott lehetősége a
keľületnek. Többségében alacsonyabb iskolai végzettségllek szárnára 73 munkakor, akozép-
és felsőfokú képzettséget igénylő munkak<jr 66 státusz támogatásźi nyeľtiik e|. A 20|2 évi
szabá|yozás lehetőséget kínált az otvenot éven felüli álláskeresők számźra is, mivel máľ nem
kľitérium a foglalkoztatást helyettesítő támogatásta való jogosultság, pľogramokban arányuk
14oÁ-os.



A közfoglalkoztatottak szźtmánakhavi mozgását az alábbi źlbra szem|élteti.
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A szeptember végi munkajogi Iétsztlm fI9 fo volt, keľÍileti intézményekben I28 fő, a
kommunális területen a maximáIis 91 fő dolgozott. 2012-ben a váLság ellenére is 12 fo el
tudott helyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, azazki|épni a segély - közfogla|koztatás - segély
ördögi kc'ľéből.

A ktizfo glalkoztztás szervezés e
A közfogla|kozatás szervezése kooľdinálása és lebonyolítása 20I2-ben is jelentős feladatokat
ró a rendszerben együttmiĺködőkĺe. Ez tobb szewęzeti rendszer munkájának összehangolását
is jelenti (Józsefuáĺosi onkormányzat illetékes irodái, Kozép-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ helyi kirendeltsége, Budapest Esély, valamint a kerület fog|a|końatő
intézményei).

A k<izfogla|końatásba bevonható kerületi álláskeľesőket a munkaiigyi központ a Budapest
Esélyhez közvetíti. Ilt az igyfe|et az első interjú utĺĺn kiválasztott munkaköne orvosi munka-
alkalmassági vizsgáIatra utaljfü. Ezt a keľületi Auróra utcai rende|ő végzi. A megfelelés
esetén a kommunális területi munkára felvettekke| azBudapest Esély, az intézményi területre
diszponáltakkal az adott intézmény köt munkaszerzoďést a Budapest Esély által kontrollált
támogatási kondíciók mellett, az á|tahlk kidolgozott eljĺĺrásnak megfelelően. Az ott dolgozók
bérköltségeit a Magyar Allamkincstár szźmfejti. A beilleszkedés segítését, és a havi
elszámolás t, ttlĺno gatás i génylését is Budapest Esély bizto sítj a.

A háromszáz fős ügyfélforgalmon túl, jelentős munkaügyi szakmai és adminisńráciős
feladatot jelentenek a rohamszenĺ beléptetések és kiléptetések, a gyakľan vźtltoző jogszabá|yi

keľetekhez igazítaĺdő mlnkaszerződések. A 20l1-ben életbe lépő heti számfejtés
megnégyszerczte az e|számolási és bizonylatolási feladatokat, a gyakori igazo|at|an és utólag
igazolt távo||ét miatti korľekciók mennyiségét. Mindennęk ellenére biztosított az ügyfelek
személyi pľoblémáira figyelő, körültekintő, de ktivetkezetes kezelése, az igen pontos,
j ogkövető nyilvántartás és határidőre torténő elszámolás.
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A közfoglalkoztatáson tu|, az igazi segítség,ha az áI|áskeresőt nyílt munkaeľő-piaci álláshoz
segítjfü. Az Budapest Esély sok éve nyujt munkaeľő-piaci tanácsadást, tľéningeket,
munkakĺizvetítést főviĺľosi, EU-s és Munkaiigyi kĺlzponti támogatásokkal. A 20I| májusában
induló munkába segítő programjaiba cisszesen 573 fő VIII. keľĹileti álláskeresőt vontak be,
nyílt munkapíacra a Budapest Esély segítségéve| 2012. májusig |I4 fő léphetett, átképzésre
pedig 13 fő. Ezaptogramz}|z. szeptembertől folýatódik.

A Budapest Esély' mĺnt fogla|koztatól
A kerĹileti közteľületek tisztaságát szepemberben teljes feltĺĺltĺĺttség mellett 9|
közfoglalkoztatott segíti. Az ő munkáltatójuk a Budapest Esély. E brigádok mrrnkaterĹileteit a
Józsefuárosi VárosiŁemeltetési Szolgálat jelĺĺli ki, és napi munkavégzéstiket ellenőľzi. A
Budapest Esély feladata a napi |étszźm biztosítása, szociális és eligazitő telephely
tizemeltetése, heti bétszámfejtés, kifizetések, be- és kiléptetés lebonyolítása. Eľre a Magdolna
u.20. szźlm a\atl ktilön irodahelyiséget tizemeltet mrĺszaki vezetove|, illetve bngádvezetőkkel,
valamint adminisztrácíőt e|Iátó személyzette|. Pontos adminisztľáciőt vezetnek az adott
személyek munkavégzést ellehetetlęnítő magatartásaľól (nem jelenik meg a munkahelyen
iđőben, eltrĺnik engedély nélktil, ittasan jelenik meg, megtagadja munkahelyi vezetője
utasítását, v agy harĺy ag munkát v égez).

A 2012. j anuáľ - szeptembeľ havi ktiltségfelhasználás
Az onkoľmźnyzat a20|2. évi közfogla|koztatźsi terv finanszírozźsára összesen 43.100 eFt-ot
különített el. Ezen beliJl, az éves átlagban 187 státusz bérköltségeiľe ĺjnľészként 18.100 eFt-ot,
egyéb el nem sziĺmolható közvetlen költségekľe 5.000 eFt-ot (pl. utazási bérlet, védőruha, le
nem számható béľkdltség' stb.), a szervezéstę (iigyfélszolgálat, kommunális telephely,
munkavezetés, felügyelet, munkaügyi és péĺungyi fęladatok, tervezés, elszámolás,
kooľdináció, ellátása) 20.000 eFt-ot.

A 8 órás közfoglalkoztatástźlmogatźsa9}-9ĺYo-oĺ azaz önľész sztikséglete 5-I0%. Ezen kívĹil
az el nem számolható kĺjzvetlen költségekre mintegy 3%o-os kockźľati feďezetet képeztiink.
Ennek oka az e|ózó évekbęli többletfoglalkoztatási tapaszta|atok és az áta|akítás folyamatában
lévő támo gatási rendsz er bizonýalan elemei.

A maĺciusban felfutó programokon alig volt fluktuáció, illetve a feltĺiltĺittség átlag 95oÁ.os
volt. A visszaigényelt támogatás összege az egész keľületet éľintően szeptembeľ végéig
hozzáv ętő|eg 1 02,f mFt, mely az év ęs terv 600Á - a.

Az önkormányzatot terhęlő ktjzvetlen onrész igény fe|haszná|źlsa szeptember végéig 60oÁ-os.

A miĺk<jdtetési költségek a sokkal magasabb ügyfélszolgálati, és be-kilépési foľgalom és

szewezési és adminisztráciős terhek mellett is a kĺizszolgáltatási szeruódés szeľinti <lsszeg III.

negyedévre eső ľésze (időaľrányos) 15.000 eFt. Az előzetes teľvnek megfelelően sikeľiilt a
munka- és védőruha kĺiltségeket 100%-ban visszaigényelni, így itt tĺibbletköltség nem jelent
meg.

A 2013. évi kłizfoglalkoztatási koncepció
A kĺĺzfoglalkoztatás szęrvęzése eddigi ismereteink szerint 20l3-ban is k<jtelező fę|adata az
önkormányzatnak. A koľmány a közfog|alkoztatoftak létszĺĺmának bővítését tervezí. Iey
lehetőség nyílhat keretszámok nĺjvelésére is, melyet a keľiileti munkavállalási szandék is
a|źÍámaszt,

A 2013. évi kĺizfog|a|koztatás kondíciói még nem ismeľtek, (bérek, támogatási intenzitás,
cisszes támogatási keret, szervezési korlátok, lehetőségek), így e koncepciőban az idei bér és

támogatási intenzitással, de jóval magasabb cisszes támogatási kerettel kell kalkuláltunk.
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A munkáltatói szfüségleteket és vállalásokat figyelembe véve a kĺjvetkező keretsziímokat
javasoljuk:

Státuszok 2013 2012 növekmény (%)

Költségvetési szervek

Gazdasági taľsaság
160 t12 r43%

Kommunális 90 75 120%

Osszesen 250 187 L340Á

A 250-es státusz kerct az e|oző évi terv l34%o-a' a kommunális terület intenzívebb
megnĺivelésével. A kerĹileti közfoglalkoztatás ezen belső szerkezete nem csak a bevonandó
dolgozónak kedvezőbb, de sokkal értékesebb munkával tudnak hozzźljźru|ni a kozfe|adatok
e||źÍásźů,rcz. Remélhetőleg a kerület a fenti keretre továbbra is teljes munkaiđős és 90-95%-os
közfo glalk o ztatásr a kaphat támo gatást.

A jelenlegi jogszabáIyok még nem teszik lehetővé akozfog|alkoztatottak kirendelését, igy az
intézményi đolgozók költségeit továbbra is az foglalkoztatókhoz kell tervezni.

A kerĹileti kĺizteruleti munkákľa felvettek munkáltatói feladatait a Budapest Esély továbbra is
szívesen végezné a Jőzsefvárosi Városüzęmeltetési Szolgálat munka felügyeletével. E
dolgozók költségeinek önľészét az onkormźnyzat a ténylegesen felhaszná|t, elszĺĺmolt
kciltségeknek megfelelően téľíti meg' negyed éves elszámolással a közszolgáltatási szerződés
és annak I. szárrumelléklete alapjan.

A jelenlegi ismeretek birtokában a fenti közfoglalkoztatás cisszes kĺjzvetlen kiadása 272.000
eFt lenne 12 hónapos' teljes feltĺiltés mellett. E|.lhez (a jelenlegi kondíciókkal szĺímolva)
253.000 eFt támogatásta számíthatunk melyhez az önkormányzati önĺész fonásigénye 19-
20.000 eFt, mely a2012. évi összeg l34%o-a.

A kcizfogla|koztatás szewezése, tovttbbá ahozzá kapcsolódó ügyfélszolgálati és kommunális
munkák költségei továbbľa is az immár négy éve vá|tozat|an 20.000 eFt, továbbá az egyéb e|

nem számolható k<jzvetlen költsésekľe elkĹilönítendő keľet továbbra is 5.000 eFt lęnne.

Budapest, 2012. szeptember ......
Kulinyi Mĺíľton

ügyvezető igazgatő
Budapest Esély Nonpľofit kft.
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az ęlőteť eszté s 2. szétmĹl melléklete

KoZFoGL ALK)ZT AľÁs xrnpTÉBEN ELLÁTANDó rcozr.ELADAToK

Településfejlesztés, közteľĹilet fenntaľtás, konisztasźlg, szociális elLátás, oktatás egészségtigyi
ellátás, egyéb, jogszabáIy źita| a települési önkoľmányzatra rőtt feladatok, tovźtbbá önként
v á|lalt kulturális tevékenvsć

TERVEZETT MUNKATONOX Munkakör eLlźtásźůloz sziiksé ges iskolai
vészettsés

Kaľbantaľtó szakmunkás

középfokú

felsőfokú

oktatási asszisztens

Biztonsási őľ

Bľisádvęzető

Eevéb irodai

Kulturális sesítő

alapfokú

Szociális kiseeítő

Kézbesítő

Takarítő

Konvhai kisesítő

Sesédmunkás

Keľti munkás

T ełrĺ ezett státuszok száma 250

T erv ezett fo gadó szeľvezetek

Józsefu aro si onkoľmanv zat P o|stLÍme steri Hivatala

Józsefuaľosi Intézménvfenntaľtó Központ

Oszirőzsa Gondozó Szolsálat

J őzsęfv árosi Családse sítő és Gveľmeki óléti Közoont

Józsefuaľosi Esészsésüsvi Szolsálat

Józsefu áľo si Kĺizĺi ssé si Házak Nonprofi t Kft .

Józsefuaľosi Vĺíľosüzemeltetési Szo|sá|at

Budapest Esély Nonprofit Kft. - Józsefuárosi
Vĺĺľosüzemeltetési Szolsálat
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ktiltségkĺľulĺcĺÍ

VIII. Gad. Társasás . 26

013. évi köďogla|k

,250 
(8 óráĐ státus

I hónup.u'

ożatási teľv

ta90-95%o támogatás

ll
nellett

munkakörök: státusz max. béralap
(Ft/hó/fő ) Bér + iaru|ékok

Elszamolható
közvetlen ktg. (max.

s%)

Kesztyűsyar. Cisány zenéĺ 20 71 800 Fr 20 060 920Fr 0Fr
Kę sztvt'lcYar. al apfolan z 71 800 Fr 2 006 092 Fr 0Fr
Ke szty íigy źr, kö ze pfo ku 4 92 000 Ft 5 140 960 Fr 0Ft
osszęsen: 26 27 207 972Ft -Ft

li,ryoga!ás;' 91%
onrész igény:

z;s:tąĺĺ szs.,lśt
1 360 399 Ft

POHI 60 hónapra: il
munkakörök: státusz

max. beralap
(Ft/hó/fő )

Bér + jráľulékok Elszámolhďó
közvetlen kte.

ďapfoku 15 71 800 Ft t3 446 345 Ft

közepfoku 40 92 000 Fr 45 944 800 Fr

felsofoku 5 92 000 Fr 5 743 100Ft
Osszesen: ó0 65 134 245Ft -Fr

Támo.ga!ás-1 
' 

907o

onľész ieény:

::58,6120 821',Ft
6 513 425 Ft

Intéménvek 74 hónaora: ll

munkakörök : státusz
max. béralap
(Ft/hó/fó )

Béľ + járulékok Elszĺmo1ható
közvetlen kte. (5%)

alapfoku 60 71 800 Ft 53 785 380 Ft I 854 668

középfoku t4 92 000 Ft l6 080 680 Ft 452269
felsőfoku 0 92 000 Ft -Fr
osszęsen: 74 69 866 060 Fr 2 306 937 Ft

l9pqga!ás. 90%
onrész igény:

os lse 391'Fi
6 986 606 Ft

Kommunálĺs státusmk :

Budapest Esé|y . 90 hónapra: II

munkakörök: státusz
max. béralap
(Ft/hó/fő )

Bér + iĺĺrulékok
Elszárnolható

közvetlen kts' (3%)

ilapfokri 85 7t 800 Ft 85 258 910 Ft 2 557 767 F
középfoku 5 92 000 Ft 6 426 200 Ft
Osszesęn: 90 91 685 110 Ft z 557 767 Ft

Támoeatás: . 95%o ]Ro]Át*:ń''.nl
onľész igény: 4 584 256 FI

Ktiďos| a| kozŕatás tissresen:

Költségekösszesen: . főz 250
2013

í250 státusz)
20t2

í230 státusz)
Yáitozźs (o/o)

l. Közvetlen kiadasok összesen 258 758 092 Ft 259 000 000 Fr 2t2 900 000 Fr '1.22o/o

2. Yiszatérítések (FMK) ;.'. f39 313 .407:Fl 239 300 000 Fl 197 300 000 Fr 12lo/o

3. onrész bér t9 444 685 Ft t9 400 000 Fr 15 600 000 Fr 124o/o

4. onľész esYéb közvetlen 5 000 000 Ft 5 000 000 F s 000 000 Fr l00Yo

5. Ügyfé l szo l e źlati, szervezśsi' komm uná| i s üzem e lte 20 000 000 Ft 20 000 000 Fr I00o/o

6. osszes kĺadás: 284 000 000 Fr f37 900 000 Fr l19o/o

Szĺikséees łinrész 44 700 000 Fr 40 ó00 000 Ft ll0o/o
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az előteťesztés 4. szémű melléklete

(Hatályos kozszoLgźltatási szeruődés és annak 2012. évi módosítása képĄ
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Kozsz.olcÁr,ľĺľÁsl szľnzlnÉs
(erységes szeľkezetben)

amely létrejott egyÉsz:ĺ íi|
Budapest Főváros VIII. keľü|et Jĺóxefvárosi Önkormányzĺt (székheĺy: |082 Budapesq Batoss u.
ń3-67.' képviseletében: Dľ. Kocsis Móté polgríľmcstcľ), mint onkoinńllyzat (a-tuvábbiakban:
onkoľmányzat),

másĺészről
a Budapest Esé|y Nonpľofit Kor|áto|Ú Fe|elősségĺi Társaság (székhely: l091 Budapest, Ü|Iői út 45.
cégiegyzéksám: 0l-09.9l9580, aóószÁm: 182280If-f43, képvisctetében: xulĺnyĺ Márton
!ľvezető)' amely jogsz.abályi követelrnény alapjaĺ 2009. jú|ius 1-jétőI jogfo|ýonosan jogutódja a
Fővárosí Köińasznú Foglalkoztatasi Szolgálat Kht.-nak, mini szolgetjo 1a tovatuĺat<uan
Szo|gá|tató)

- a továbbiakban együttesen Felek * között a keriiletben étő munkanélküĺieVállráskeresők
k<ĺzfoglalkoztatásának megszervezśsére az 1999. évben kelt, és a 2009. évben ke|t módosításokkaĺ
egységes szerkezetbe fog|a|t közsz-olgá|taÍási szcpijdés módosíĺĺsiáľą a lózsefoáľosi onkoľmáuyzat
Képviseló-tesfiiletének 3Il20l l . (I. t 9') szimú hataroz^ta alz.pjáfi az alábbiak szerint'

Felek ľögzĺtik, hogy jogelőd słervezpt (Fővárosi Közhasznú Fogla|koztatási Szolgálat Kht.) a
gazdasági ĺírsaságokó| szŕl!ó f006. évi rV. törvény 365' $ (2) bękezdésében foglaĺt jogszabłyi
köv.etelményeknek eleget téve a Főváĺosi Közgri|és dontése alapján, a|apitó okirathläk módosításával
jogfolytonosan norrproÍit korlátoĺt felelősségĺi tĺĺrsaságként mĺĺ.ködik 2009.július t. napjától'

I. A szerződés ŕarta|ma

1. A szolgáltató alaptevékenységének megfe|elően kötelezetfséget válla| _ a kerületi
foglalkoztatĺispolitikaĺ fcladatellátáshoz illeszkedően - a köveÍkezö szolgáItatásoka:

a) éves szintcn a közfogla|kozÍatás irányelveiľe és keretlétsámra tervezetet készíĺ; elcĺzetesen
konzultálva az onkoľnrányzaĹta|, és a Bu.lapest Főváros Kormányhivataĺa Munkaügli
Központjával (továbbiakban: Munkaĺĺgyi Krjzpont)'

b) az elfogadott éves keľĺileti közfoglalkoztatási irányetvnek és Munkaüryi Központ által
elfogadott pá|yázati támogatásoknak megfe|elő módon szeľvezi a kerii|eti közfogla|koztatást,

c) az éves ktizfogĺalkoaatási irányelvnek, a jogszzbźl|yoknak és a Munkaügyi Kĺizpont eljárási
ľendjének megfeleló módon előkészíti a keľületi rövid és hosszabb időtartámú
kĺĺzfoglalkoztatási páIyázatokat, azok végrehajĺĺsát nyomon követi, elökészíti a hatósági
szerződéseket,

d) szekltelyén kerÜleti ü4'fé|szo|gálatot működtet' heti négy nrunkanap, napi 6 őra
íIgyfóIfogadással fogadja a Munkaügyi Központ által kerĹileti kodoglalkoĺätásÍa közvetített
álláskeresőket, s a megfe|elo foglalkoztató helyre iĺrányítja,

e) eljál a munkavállalásra jelentkezô álláskeresők munka-egészségügyi alkalmassági
vizsgá|atának lebonyolítása érdekében,

f) figyelemmel'kíséľi a közvetített szeméIyek útját s aľról ígazo|ható havi adatszolgáltatást
biztosít M-unkaiigyi Központ és az onkományzatfelé,

g) segĺtségct nyújt a foglalkoztatíknak a felvételre kerĺi|ők munkaszerződéseinek és munkaköri
leiľásainak előkészítéséheą valamint a pál'ĺyázatok benyújtásáhoą a pá|yázatí támogatások
igényléséheą a fogĺalkoztatóknál figlelemmel kíséri a hatáľozott idejű munkaviszony
megsziinésének hafráĺidejét, továbbá rendszeľes kapcsolatot Íafi az éÍirrtett fog|alkoztatók
vezető ivel, vagy az áĺtaluk meghatáĺozott s:renrélyekkel,

tr
0rn

l6



t\

a kiilöĺ jogszabályban meghatározottak szeľint és a Munkaügli Kôzpont eljáľási rendjének
megfelelö módon előkészíti a havi elszámolásokat keľiileti foglalkoztatók adatszo|gáltatísai
alapján,

a kerületi kommunális teľületen az l. számú mellék|et szerinti állrłshe|yet működtet a
Munkattgyi Központ áltď közvetÍtett állĺiskeľesök keretein beliil,

a keľtileti kommunális teľületęn foglalkoztatott munkavá|Ialó munkáltatójaként e|látja a
munkaÜ5ĺi-szemé|yĺigyi fe|adatait (bér és TB számfejtés stb.), elkészíti a fogla|koztatással
kapcsolatos köte'Iezó jelentéseket kĺilönbözó hatóságok és szervek felé, előkészĺti a plttyźuztok
benyújtásahoz szĹikséges dokumentációt, e||átja a pätyázati támogaĺłsok igényléséhez
szükséges elszámo|ások elökószítését,

fedezi a kerüleÍi kommunális teriileten fog|alkoztatott <tolgozók béľ- vatamint es/éb, a
köz'fogIa|koztatási tervben elfogadott közvetlen foglalkoĺatási kci|tsćgeit,

a kommunális tcĺĺilcten dolgomk ľészere - külön megállapodlásban rögzített - szociális
helységeket mriködtet, az onkoľmányzat által kijeli'lĺ és biaosított helyen,

igény szerint tészł,vesz a keriileti köďoglalkoztatĺást érintő tnkormányzattal és Munkaiigyi
Központtal történô szakmai egyezfetéseken.

2, Az onkormány.at arcEisztÍźťrt ál|áskeľesokkel kapcso|atos ďapfeladatai körében vállalja:

a) a kommunális terĹĺ|eten dolgozók részére, megfeleló - kiilön megállapodásban rögzített -
szociáIis helységoket biztosít, melyek rezsiköltségeit fedezi,

b) az éves közfoglalkoztatási tervnek megfelelően biztosítja a kerĹileti fenn1artású fbg|alkozÍató
helyeket, ellátandó közfeladatokat.

II. ľ.iz,etési fe|tótelek

3. Az onkorrnányzat a szolgáJtató áltaĺ elĺátott ktizszolgáltatásokért évenÍe fe|űlvizsgált összeget
biĺosít az alábbiakban részletezett módon:

a) aszeľződés l. i) és j) pontjában foglaltak aszeruődés 1. sz. męIléklete szeľinĺiek alapján,a
ki]zvetlen foglalkoztatási költségek önrészśnekfedezetét kłilÍségtéľítésként,

b) a szeľzódés l. i) és j) pon$ában foglaltaka a foglalkoztatás kezdetétőI a havi béľkoltségek és
járulékainak az önkonnányzati önrésa lneghaladó összegét az utólagos finaĺszírozĺs miatt
megelölegezí.

c) a szorződés l. pontjában je|zett egyéb szolgáltatásokért a szerződés I' sz' mel|éklet szerinti
szłw ezési, i ľány ítasi kiilÚsĘáta|á nyt,

4. A Szo|gáltató a 3. pontban mcghatározott összeget kizÁrólag az 1. pontban meghatározott
szolgáltatások kôItségeinek fedezésére használhatja fel, meĺyľ<il elszámolni köteles.

5. a) Az tnkoĺmanyzat vtl||a|ja, hogy a 3.c) pontbail meghatározott irányítási költségátalány e$/
negyedévrc eső osszegéÍ lregyedévente előre, a negyedév első hónapjának t5' napjáig átuta|jaa
Szo|gźiltató ERSTE Bank Hungary Nyrt. l 1600006-00000000-17721 329 szÄmú szĺm|ájára.

b) Áz onkormányatvá||alja. hory a 3' a) és b) pontban meghatározott köItségeke az előleg
összegét a Kft havj íľásos igénylése a|apján a 6. a) pontban megielĺilt szÁmlára öt munkanapon
belül átutalja. Az első utalás időpontja a munkabérek kifizetésę escdékességét megelôzö öt
munkanap. Az e|őleg <ĺsszegéve| a Kft a tárýlót követő előleg igénylésévet egyidejűleg számol
el. Az utolsó elszámolás időpontja a táľgyévet követő évjanuaľ 25'

h)

k)

m)
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Az onkormányzat vállalja, hory táľgyév I. negyedévi átutalást az e|őző évi köďoglalkoztatási
terv alapjĺán anányosan te{esíti' az ęú követö áfutalások a tényleges teljesŕtésnek megfelelóen
korrigált összegbęn töŕénnek.

IIL Egyéb rcndelkozćsek

6. Az Ôĺlkoľmányzat jogosult a jelen szerzódésben szerinti átalányösszeg felhasanálását ellenőľimi,
ennek érdekében az önĺész felhasználásról Yz évente, a szolgáltatásról évente beszámolót kéÍni.

7. Az Önkormányzat tudomásut vesz! hory a Szolgáltató tevékenységét a Munkaüryi Központ
hatÄĺozatai, hatósági szerződései szeľint a kôzfog|alkońatás támogatása keretein beliil végzi'
melyek alapjrán a tényleges foglalkoztatĺás a tĺmogatások és a kö'zvetített álláskeľesők
munkavállalási készségének ffiggvénye.

& Jelen szerzödés Felek kilzött az 1999. szeptcmbeľ 27.én határoat|an idöľe kötött és tlbbször
módosítotg jelen módosítĺással eglséges szerkezetbe foglalt közszolgáltatłási szeľződes az a|áírźs
napjrĺn jött |étĺe, az'za|, hogy a Felek a 2011. januáľ 0l. napjátó| kezdődőn a 2011. évi
köďoglalkoztatĺĺsi teľv teljesítesét kölcstinösen elismerik

9. Jelen szerzódés határozatlan időre jött létre' aua|,hog aztbánnelyik fél három hónapĺa mondhat-
ja fel a kötelezettségek kölcsönös elsámolrísa melletL

Jelcn szerződésben ĺem szabályozott kéĺdésekben a Polgáľi Tiĺľvénykłinyv szabá|yai az irányadók'

Jelen szerződés készült 3 oldal és 1 oldal melléklet t,erjedeleĺnben, 6 eredeti pé|đíĺryban, meĺyet Felek
e|olvastak és éľtelmeztek és mint akaĺatukkal mindenben megegyez-ót helyben haryóĺag alĺíímak

Mel|éklęt:
1. számú me|léklet a 20ĺ1. évi köďoglalkoztatás költségei

Fiiggelék '

Budapost l|óváĺos VllI. kerĺlleti Józsefuárosi lnkoĺmźnyz.at20i 1. évi közfoglalkoztaĺási inĺnyelve

Budapest' 201 l' január 1 9.

Budapest
Józsefuárosi

ĺls/vęzető

Ellenjegrzem:
I

ĺu,u Dr.
jegzőt

701i F[Bt{

ü/,ć ,0. ?o t| -,Cł(-
ĺ.'

Dľ. Kocsis Irł{áľ{',

łJb'}h *1t Ilnil.(l,rĄ. lal .LJ, ,t--ŕ" ,/i,,A

t8



' KM.srcLc,łr,ľłľÁsrszgnzloÉsľrioosÍrÁs

Amely létręjött
egyĺészróll
Budapeĺ.t Fóváros YIII. kerüIeĹ Józsefvárosi Önkornányzat
szélĺňely cím: 1082 Budapa;t, Baĺoss u' 63.67.,
adósám: 157357|5-242,
statisztikai számjel: |5,|3 57 1 5-841 |.321.01>,
töľzskönyvi azonosító szźnn.' 735t5'
képviseló neve: Dĺ. Kocsis Máté polgármester,
bankszámlaszám: l4100309-l 02l 3949.0t 000006'
továbbiakban mint önkoľmányza(

másľésaől:
Butlapcst Dsély NonpľoÍiÍ Korláto|t Fclelősségú Társaság
székhely cĺm: 1084 Budapest, or u. 5-7.,
adósz'áĺn: | 82280 L2-24f ,
úgegy zék,szám: 0 l -09-9 l 95 80'
képviselő neve: Kulinyi Mrárton ĺiryvezetö,
bankszámlaszám: l ĺ 600006-00000000-|7721 529,
ameĺy jogszabályi követelmény dapján 2009. július l-jétöl jogfolytonosan jogutódja a Fłiviárosi
KözÍla.smlt, Foglalkoztatási SmlgálatKht.-nat továbbiakban mint SzolgáItató'

erytittęsen }.elek között 201l. januar t9. napján kelt a keľületben élő
köďoglalkoztaÍásáĺrak megszeľvezése tárryában a Józsefráľosi Ónkormányzat Képvíseló-testĺileĺenek
3L/z0I|. (I'19.) szímú katáĺ:ozata alapján létrejiitt erységes szerkezBtbe foglalt kozsmlgáltďási
szerződést (a továbbiakban: Szerzödés) 2012. március 01. napi hatállyal kôzös megeglezéssel az
alábbiak szeľint módosítják.

1. Aa Önkormányzatazonosító adatai az ďábbiak{<al egészĺi|nek ki:
adószím: 157357 15.242,
stafisztikđ számje1.. 157357 1 5-84l l-321-01)'
töľzskönyvi azonosító szźĺn:' 735|5,
bankszámlaszám: l 41 003 09. 1 02 1 3 949-0 l 000006'

2. A Szprzódés,I. Fizetési feltételek'' rész 5. pontjában rögzÍtettek az alábbjak szeńnt változnak:
5. a) Az onkoĺmlłnyzat vál|a$ą hory a 3. c) pontban meghatározott szervczési, irányítási
ktiltségátalány ery negĺedéwe eső összegét neryedévente előre, a neryedév elsö hónapjáĺlak 15'
napjáig átutafia a szo|gáltató ERSTE Bank řIungaľy Nyít. I l600006-00000000.l772l5f9 számÝl
sĺÁĺn|äjáĺa a Szolgáltďó által kĺállított számla alapjáĺ. A teliesítés igazo|źsźra a Családtámogat'łsi
Iroda vezetője jogosult. A Szolgáltató az előĺe utalĺ költségátalány felhasználásľól a soľon
kövętkező igénylésével eryidejüleg beszĺmol.

b) Áz tnkormrányzat vállatją hory a 3' a) pontban meghatározott foglalkoztatási költségek
önÍészét negledévente elóre a Szolgáltató íľásos Ęénylése és a Smlgáltató által kiál|ított elöleg
számla alapján az 5' a) pontban megielölt szÁrĺ|fua 15 munkanapon belĺil áfutalja. Az elöleg
'összegével a Szolgáltató a soron kiivetkező igénylésével eryidejiileg elszĺmo|, amaĺadváný az
elszámolás elfogadását követö napon jóvźliĺó szÁĺnla ellenében visszautalja az Önkotmányzat

. szźľrnhájáĺa, ílletve a ti'bbtetköltségétő| szźmilat állít ki, amelyet az onkoĺmány7Ąt.a s?Áfr|a
benyújtrását kö\'etö 15 munkanapon belĺil átuta|. Az elsámolást és a|lozzÁtaÍtoző s7Á!Ílät a
Szolgríltató eredętben megkĺildi a Családtámogatási lĺoda vezetőjénet aki aze|szÁmo|ás a|apjáĺ
Íeljesĺtésigamlásĺa jogosulĹ Az utolsó etszámolás időpontja a tárgyévet követô év jaruáĺ 25.

c) Az tnkormányznt vá||L|ja, hogl havonta mege|őlegezi a 3' b) pontban meghaĺározott havi
béľköltség és jfuulék - 3. a) pontban meghatáľozottakon felüli - összegét a Szolgáltató írĺásos
igénylése és a Szolgáltató által kiállított e|őleg számla alapján az 5. a) pontban megielőlt szĺmláĺa
15 munkanapon beliil áfutalja. Az eldleg összegé,vel a Szolgáltató a soron következő igénylésével
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egyidejűleg e|számol, a maĺadvłĺný az elszámolás elfogadását követĺí napon jóváíro szám|a
e|lenében visszautalja az Önkormányzat szÁm|ájfua. illetve a többletköItségéröl szimlát állít ki,
amelyet az tnkormányzaÍ, a szÁm|a benyújtását követô 15 munkanapon belül áfutal. Az
elszímolást és a hozá' tartozó szám]át a szolgáItató eĺedetben megküldi a Családtámogatási
koda vezeĄénĄ aki az elszámo1215 alapján teljesítésigazolrásra jogosult. Az utolsó elszámolas
időponlia atárryévet követő év jaruáĺ 25.
Az Önkoľmányzat válla|ją bory táĺryév I' neryedévi átutalást az e|őzś évi közfoglalkoztatás
alapján arányosan teljesíti, az ezt követő áfutalások atényleges teljesítésnek megfelelően konigált
összegben töĺténnek.

d) A Szeľződés I. 2' a) pontjábarr meghatáľozotfak szeľinti - kĺi|ön megállapodásbaĺl rôgzltett-
VIII' keriilet Mágdolna utca 20. sám alafti 98 m2-es nem.lakás céljára szolgáló szociális helyiség
ľezsiköltségét az Önkormányzat (villany, gä4víz.' csatorna' szemét) számla ellenében ulólagos
neryed éves elszámolás melĺett biztosítja. A sámlát a SzolgáItató eredetben, az e|számolás
atapját képeztĺ bizonylatokat mĺáso|atban megkĺildi a Családtĺĺmogatási koda vezetőjénet aki az
elszámolás alapjĺĺĺl teljesítésigazolasľajogosult. Az utolsó elszámolas időpontja a tárgiévet kôvető
év janlär 25.

3. Jelen szeĺzÁdés módosításban nem szabályozott kéľdésekben az eĺedeti szerződés, annak I. számú
melléklete illetve a Polgari Töľvénykönyv szabályai az iráĺyadó|c

Jelen szeľzódés 2 oldal terjeđelemben' 6 egĺmással szó szerint mindenben megegerś pélđányban
késziilt melyet a Felek elolvasás és éľtelmezes után, mint akarafukkal mindenben megegýezőt
jóváhagyólag írták alá

Budapest, 2012' mĺárcius . .. ' '.
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az előteťesztés 5. szźlmís' melléklete

A közszolsáltatási szęrződés I. szĺímú męllékletének tervezete

KOZSZOLGALTATASI SZERZODE S

I. számímelléklete
a 2013 . évi korrurrunális kĺizfoglalkoztatás költségei

Amely létrejĺitt

egyrészről:

B udapest Főváľos VIII. keľület. Józsefvárosi Onko rmány zat
székhely cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.,

ađőszám: | 57 3 57 | 5 -2-42,

statisztikai szannj el : 1 57 3 57 1 5 -8 4I I -321 -0 t,
törzskĺĺnyvi azonosító szám: 7 3515,
képviselő neve: Dr. Kocsis Miíté polgáľmester,

i bankszámlaszźml: 14100309.10213949-01000006
l továbbiakban mint onkoľmánvzat.

másrészről:

Budapest Esély Nonpľofit Koľlátolt F.elelősségű Táľsaság
székhely cím: 1084 Budapest, or u, 5-7.,

adő szźlm: 1 8f28 0 | 2 -2 - 42'
cégsegyzékszźrn: 0 1 -09-9 1 95 80'

képviselő neve: Piľisi Károly ügyvezető,

bankszáml a sztlm: 1 l 60000 6-00000000- 1 7 7 2| 529,
továbbiakban mint Szolg á|tatő,

(a továbbiakban egyĹittesen: Felek) között. Felek ktizĺitt 201I. januaľ 01. napjan megkĺitĺitt

kozszolgtitatási szeruődés l. szĺímú mellékletét az alábbiakľa módosítjfü a Józsefuĺĺrosi

onkormányzat Képviselő-testületének ....l20I2. (.......) szźmlű hatźtrozata a|apjan a

kerületben élő munkanélkülielďálláskeresők közfoglalkoztatásának megszervezésére a kertilet

20 l 3. évi közfoglalk oztatási kerettervével összhangban:

A kozszo|gáItatási szer ződés :

1 - 2013. december 31. futamidővel
90 ál|áshelv

- a3. a)pontra vonatkozó foglalkoztatási költségek ĺjnľésze : 4.sss eľt

l - a 3. b) pontra továbbá a teljes bérkĺiltségek ĺisszegének havi megelőlegezése igénylés
a|apján

- a3 c) pontra vonatkozó szervezési, irányítási kclltségátalány: bruttó 20.000 eFt
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- a2. a) pont alapján a VIII. keľület Magdolna utca}}. szálm a|atti 98 m2-es nem lakás céIjźra
szoIgá|ő szociális helyiség rezsiköltségére (villany, gáz, víz-csatoma szemét) szźlm|a

ellenében utólagos negyed éves elszámolás mellett.

Jel'en szerződésmódosítás a Felek által tĺirténó aláírásanapjźn lép hatályba.

Je|en szęrződésmódosítás készĹilt 2 oldalon ..... példĺínyban, melyet Felek elolvasás és

óľtclmczós utĺín, mint akaratukkal mindcnbcn mcgcgyezót jővćhagyólag olóíľnak.

Budapest,2013.
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