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Táľgy: Józsefvárosi Kiiztisségi Itázak Nonpľofit Kft MNP III. Feladat.ellátási
szerződésének módosítása
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VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi tr
Határ ozati i av aslat a bizottság sztlmźn a:

A Városgazdálkodási és Pénzütvi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottságjavasolja a Képviselő-
testületnek az előteriesztés mestársv alásźú.

Budapest Józsefváľosi on kormá nyzat
Ké pvi se|ő.testůi l e te szźtmár a

Tiszte|et Képvĺselő.testiilet!

1. Előzmény

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az -Úi Széchenyi Terv'' Közép-magyarországi Operatív Progľam
megvalósítása éľdekében kiemelt ptiyázati felhívást tett kozzé ,,Szociá|is célú város-rehabilitációs
témájtl kiemelt projektjavaslatok'' (Kódszám: KMOP-5.l.1lB-12) témában 2012. augusztus 10-én.

A páůyázat 1. dtintése: A Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete f012. augusztus 29-én; a
f 8 5 l f 0 I 2, (VIII. 2 9. ) számű hatěr ozatb an döntött a p źiy ázat e l indítĺásáró | .

A' pá|yánat 2. diintése: A Képviselő-testiilet 20If . szeptember f7-éntźrgya|ta és a3f0/f0I2, (IX.f7.\
számű határozatában elfogadta a Magdolna Negyed Progľam III. (a továbbiakban MNP III.)

benyújtásához szükséges adatlapot' valamint a Konzorciumi Együttműködési Megállapodást a projekt

me gvaló s ításában ľésztvevo Társash taakka|.
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A. páilyázat 3. diintése: A Képviselő-testtilet 2012. október 4-én tárgya|ta és a 3f9lf012. (X.04.)

számű hatärozatában elfogadta: a Magdolna Negyed Progľam III. / AkcióteľĹileti Tervét (ATT); a

pá|yázat benýjtásához szükséges tulajdonosi és egyéb nyilatkozatokat; a Helyi Támogatói Csoporttal

kötendő eryüttműködési megá|lapodást; a pľojektmenedzseri szerződést; a pá|ytzathoz kapcsolódó

megvalósíthatósági tanulmánýerveket és koncepciókat; és az Integrźit Vaľosfejlesztési Stratégia

felĹilvizsgálatát.

A p{aiy,ázat 4. rliin1ése: A Képviselĺ3-testtilęt f01,f. októbeľ 3}-ttlt tźtľgya|ta a beadott pźiyázat

hiánypótlási felhívása szeľint szükséges módosításokat és a 368lf0|2. (X.30.) számí határozatálban

elfogadta a pľogram módosított Adatlapját.

A Képviselő-testtilet f07f. december 19-én a 46lĺf0|f. (XII.i9.) számű határozatában a projekt

megvalósításához szükséges önerő összegének kiegészítéséről hozott döntést.

A' pálilyálzat 5. dtintése: A Képviselő-testület f01,3. január |4-én tźtrgya|ta a Koľmány 1'649lf0lf.
(XII.19.) számű Kormányhatźrozatát, melyben a Budapest-Józsefuáľos Magdolna-negyed Program III.

pľojekt 3 819 5,.lf 953 Ft támogatásban részesült' A Képviselo-testtilet a 2120|3. (I.14.) számtl

hatérozatźban elfogadta a Kormányhatćtrozat alapján kidolgozott (azonosító szám: KMOP-!.1.IlB-|f-
k-20 1 2 -0 0 0 I) T ámo gatási S zerződé st és annak me l léklete it.

A páilyázat 6. döntése: A Képviselő-testtilet f0I3. januźtr f3-źn térgyalta és a 8l20I3. (I'23.) számú

határozatában meghatźtrozta a projektmegvalósító szervezętek feladatait, illetve elfogadta a

szervezetek, a Hivatal és a projektmenedzseľ kĺizi együttműködési ręndszeľt. Továbbá döntött a

pá|y äzat megvalósításiához biztosítandó önkormányzati önrészről.

Apáiyázat 7. diintése: A Képviselő-testiilet 20l3. februrĺr 6.i ülésén megismerte és af8l2013. (II.06.)

száműhatározatában tudomásul vette a vég|eges, f0I3' januźtľ 30-án a|áirt Támogatási Szeľződést és

annak mellékleteit.

A JózsefváľosÍ Köztisségi lJázak Nonpľofit Kft. ĺs részt vett az MNP III. páůyázat

kidolgozásában. A Kesztytigyálľ Ktiztisségi H:áz szeľvezésében megvalósuló pľogľamok szakmai
és pénzügyi teľvezete a pá.Jyá.zat részét képezte, amelynek megvalósításáľő| az előzőekben

hĺvatkozott képvisető-testĺileti határozat szerint - a Józsefuáľosi onkormányzat és a Nemzeti
Fejlesztési Ügyntikséget képvĺselő Pľo Regio Kiizép-Magyaľoľszági Regĺonális Fejlesztési és

Szo|gáitatő NonpľoÍit Közhasznű Koľlátolt Fele|ősségű Táľsaság - 2013. januáľ 30-án

Támogatási szeľződést kt'tiitt.

A pálJyázat 8. döntése: A Képviselő-testület 2013' februálr fl-i Ĺilésén a 6512013. (II.27.) sztĺmű

hatánozatában elfogadta a pľojektmegvalósító szervezetekkel kapcsolatos dokumentumokat, a Rév8

Zrt. megbízási szerződését, a Kisfalu Kft.-vel fennálló megbízási szerződés módosítasát, a

Józsefuáľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, valamint a Jőzsefvárosi Varosüzemeltetési

Szolgálat Szervezeti és Műk<'dési Szabá|yzatźnak módosítását, a Jőzsefvárosi Közĺjsségi Házak

Nonprofi t Kft . -vel kötendő feladat.e lláĺási szerződé st.

Az e|őzőekben hivatkozott 65/20t3. (|I.27.) számú képvĺselő-testületi batározat 8. pontja alapján
az onkoľmányzat és a Józsefváľosi Kiiztisségi Házak Nonpľofit Kft. határozott időtaľtamú,
2013. márcĺus l-jével kezdődő Feladat-ellátási szeľződést, a Kesztyűgyár Köztisségi IJáĺz (1084

Budapesto Mátyás téľ 15.) szervezésében zaj|ő pľogľamok feladatainak e|látásáľa.
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2. 'Ą feladat-ellátási szerződés módosítása

A feladat-ellátási szerződésben az onkormźnyzat 2013. március I-i hatá||yal felhatalmazta a

Józsefuárosi Közösségi HLázak Nonprofit Kft-t' mint Projektmegvalósító Szervezetet az MNP III.

ptiytaat megvalósításához kapcsolódó, a ,,T2lI Keszýligyttr Közösségi Haz progľamjai'', a ,'G1
Képzési progľamok', és a ,,G2 Foglalkoztatási progľamok'' nevíĺ, a KeszýÍĺgyáľ Közösségi Ház tital
megvalósított projektekhez tartoző szolgáltatás vagy eszközbeszerzések beszeľzési és közbeszerzési

eljáľásai előkészttleteinek kooľdiná|áslava|. A felatlat-ellátasi szeľződés 2. szánlú ľlellékleĹe ,a ,,GIlt
Képzések, szakképzések'' projekt keretében képzések taľtós munkanélktiliek részére feladatellátás

időbeli ütemęzését szab źiy ozza.

A Józsefuáľosi Közösségi }Jźľ;ak Nonpľofit Kft. a képzés keretében festő-mázoló, villanyszeľelő,

szociális gondozó és ápoló képzés binosításátvźů|a|ta.

Az Orszétgos Képzési Jegyzék'ró| és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

sző|ő I50/f012. (VII. 6.) Koľm. rendelet és annak képzések listáját tarta|maző mellékletei több

alkalommal módosultak, vá|toztak az iskolarendszeľíĺ és az iskolaľendszeren kívü|i képzések

idotartamai, emelkedtek, mely többek közott érinti a Kft. képzéseit is. A Koľm. ľendęlęt legutóbbi

módosítása f0|3. szeptembeľ l-jén lép hatályba.

Az MNP III. program véghatáľidej e f0|5. május 30-a, az óraszámok vtĺ|tozása, növekedése nem teszi

lehetővé az eredeti elképzelés szerinti ütemteľv tartásátt, uryanakkoľ a módosítás hattiyba lépése előtt

induló képzések még a régi rendszer szerint tudnak elindulni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet' hogy a tervezett képzések átiitemezésével járuljanak hozzá a az

ütęmezés módosításához a pÍogtam megvalósítása éľdekében. Az MNP III. progľam projektszintű

közbeszerzési terv 1. sz. módosítása szerint a ,,KesĄrtĺgyáľi szakképzések taľtós munkanélküliek

részére,, tárgytl a hirdetmény megjelenésének teľvezett időpontja 2013. május 16. napja. A módosítás

költségvetési többletet, onkormányzati forrást nem igényel. A feladat.ellátási szerződés l. sz.

módosítása az e|őterjesnés melléklet ét képezi.

A módosítás alapján aKesz$jgyár tervezett képzései az a|ttbbiak szeľint vźitoznak:

o tervezett indulás 2013. július 1. Festő, mt,zol,.ő,tapétźLzői belépési feltétel: alapfoku végzettség;

2 fé|év, szombatonként, l0 fő

o tervezetĺindulás 2013. jú|ius 1. Villanyszeľelő: belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség;2

félév, szombatonként, l0 fó

A Képviselő-testĺilet döntését a Magyarországhe|yi cĺnkoľmányzatairő| sző|ő f0|1. évi CLXXxx.
tö'rvény 41. $ (3) bekezdése a|apjánhozzameg.

Ké ľem az a|ábbi határ ozati j avaslat elfo gad ását.

H,ł.ľÁnoz.ł,TI JAvAsLAT

A Képviselő-testĺilet úgy diint' hogy

l. elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező, az onkoľmányzat és a Józsefváľosi Közösségi
Házak Nonprofit Kft. közö'tti, Magdolna Negyed Pľogľam III. pľogram szerinti
projektmegvalósító szewezeti feladatai tźtgy-fJFeladat-ellátásiszerződés 1. sz. módosítását.
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2. felkéľi a Polsármestert a Feladat-ellátási szerződés 1. sz. módosítáłsźtnak a|áirásźra.

Felelős
Határidő:

Polgáľmester
f013.március 20.

A döntés végľehajtását végző szeľvezetĺ egység: Józsefváľosĺ Ktizösségi lJ:áz;ak Nonpľofĺt Kft.'
ľolgáľmesteľi Kabinet

Budapest, f0I3. mźlrcius 1 2. r,-ł /",-(
Becskei-Kovács Barbara

llEwezető
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l cim:loał Bud.]o:s|., Mátyćs tćĺ i5. i

I ndós,óm:22766117.2.42 |
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Töľvényességi ellenorzés:

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábó|:

20fi l4Ánt 1 3.

/, ,,ľ,b,, ejŽ
Dr. Mészár Eľika

a|jegyzó
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Feladat.ellátási szerződés
1. sz. módosítása

amely létľejött egyrészró| a
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefváľosi onkoľm ányzat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
képviseli: Dľ' Kocsis Máté polgármester
adőszźlm: I 57 3 57 I 5 -2-42
totzsszám.. 735]t5
bankszámlaszám..
statisztikai szám: 1 57 3 57 I 5 -841r I -321 -0l
mint Józsefuaľosi onkormĺányzat (atovábbiakban: Józsefuárosi onkormányzatlJoK)'

másľészľola
Józsefváros Kiiztisségi HánakNonpľofit Koľlátolt Felelősségű Táľsaság
székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér l5.
képv i s e li : B e c skei - Kovác s B arbar a łlgy v ezető igazgatő
cégtregyzéksztlm:
adőszćm
sztlm|aszám:
mint a KMOP-5.1.IlB-I2.k-f012-0001 azonosító szćtm.ű projekt Projektmegvalósító
Szerv ezete (a továbbiakban : Pľoj ektme gval ó sító S zervezet)

- atovábbiakbanegyüttesen Szerzódő Felek- a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyeđ
Progľam III.,, (azonosító szám: KMOP-S.I.I1B-I2-k.20|2-000I) a Kesztyugyár K<izösségi

Ház (1084 Budapest, Mátyás téľ 15.) szervezésében zaj|ő programok feladatainak e|Iátására

határozott ídotartamra, 2013. március l-jétől 2015. május 30-ig feladat-ellátási szerződést
kötöttek.

Szerzoďő Felek 2013. március 20-í hatá|Iyal, közös megegyezéssel a feladat-e||átási
szerző dést kĺizö s me gegy ezéssel az alábbiak szerint módosítj ák :

1. A feladat-ellátási szerződés 1.2. pontjának utolsó mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,A közbeszerzési eljárás titemezését és a hozzá tartoző költségvetési keretösszegeket a
fe l adat- e l l át ásí szer ző dé s 1 . sz. mó do s ításának mel l ékle tę taĺta|mazza.,,

2. JęIen szerződésmódosítás a feladat-el|átási szeruődés egyéb rendelkezéseit nem ériĺti, azok
v źito zat|an taľtal omb an maľadnak.

3. Jelen szeľződésmódosítás a feladat-ellátási szerződéssel egytitt érvényes, annak
e|v á|aszthatatlan ń szét kép ezi.

4. Jelen szerzőđésben nem szabźiyozott kéľdésekben a Polgĺĺľi Törvénykönyv rendelkezései
azirányađők.
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A jelen szerzodés 6, egymással szó szerint megegyező eľedeti példányban késztilt, melyből
a|ćlírás uttn 4 pélđany a Jőzsefváľosi onkormányzatot, 2 pé|dany a Pľojektmegvalósító
Szewezetet illeti.

A szerzóđés 2 szćmozott oldalból áll és 1 db mellékletet tarta|maz. melyek a szęrződés
e lvál as zthat atlan r é sze .

Je|en szerződést szetződő Felek, mint akaľatukkal mindenben egyezőt, k<jzös átolvasás és

éľtelmezés utém írtők a|á.

Melléklet:

1. sz. melléklet: A közbeszętzési eljárás ütemezése és a hozzá l.artoző költségvetési
keretösszegek

Budapest, 2013. .......

Budapest Fováros VIII. keriilet Józsefuáľosi Józsefuaľosi KözösségiHazakNonpľof,lt Kft.
onkormányzat képviseletében
képviseletében Bęcskei-Kovács Barbaľa

Dr. Kocsis Máté ugyvezeto igazgatő
polgármester

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rimĺán Edina

jegyző
nevében és mesbízásából

dt.i|lĺ.észát Erika
aljegyzó

Fedezet:

Dátum: Budapest,2013.

Pénzügyileg ellenj egyzem :

Paĺis Gyulané
p énzugy i ugy o szttůyv ezető
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