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Bu dapest Józsefvá rosi Onkoľmá nyzat
Képvĺselő.testiilet e számára

Előterj esztő : Santha Péterné alpol gáľmester

A képviselő-testületi iilés időpontja: 2013. április 17. ..s2. napirend

Tárgy: Javaslat a Kapocs lfiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvány pá|yázaton való ľészvétel-

ének támosatására

A napiľendet ĺylĺtlzaľt ülésen kell tĺĺrgyalni, a döntés elfogadásahoz egyszeťu/minősített
szav azatíobb sé g sziiksé ge s.

Eĺ-orÉszÍro SZERvEZETI ľcysÉc: HuirĺÁNszolcÁI.ľ.q.rl'sl ÜcyoszrÁly
HuuÁNr.q.PcSoLATIInolł .s.{
KÉszÍrprrp: PoroRNyl Vxrózue.

PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉNyu,iNtMjc]iNYtl-, Icn'zoLÁs :

JocI roNľRo ''. t
BprBnrpszľÉsnp ALKALMAS :

TEGYZO

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véIeményezi x
Humánszolgá|tatásĺ Bizottság véleményezi X
Hatźr ozati jav aslat a bizotÍsźĘ szźtmźr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/[Iumánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|óterjesztés megtáľgy a|ását'

Tisztelt Képviselő.testület!

A Táľsadalmi Megújulás operatív Progľam keretében jelent meg a ľÁľĺop-5.5.4-I3lI. sz.
páIyazat lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatásának megvalósítása érdeké-
ben. A páLyźnat célja a helyi kdzĺisségek és a civil társadalom fejlesztésén keľesztül atársa-
dalmi tőke növelése és a kiszolgáltatottság csökkentése, valamint a hátrányos he|yzetíi sze-
mélyek taľsadalmi aktivitásĺínak fokozása. Apá|yázat benyujtásanak határideje: 2013. április
15. napja, a projekt megvalósítási ideje: 2013. szeptembeľ 1. napjától szźtmított 16 hónap.
Apźůyazőkkorc:
- a páIyázőnak a pľojekt megvalósítási helyszínét adó településen kell székhellyel vagy te-

lephellyel rendelkeznie,
- civil kategőriába tartoző péĺ|yaző esetén olyan szeľvezet nyújthat be páIyźnatot, amely ľen-

delkezik egyiittmfüödési megállapodással a projekt helyszínén illetékes ĺinkormadyzatÍa|.

A Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvany apáIyázatonrészt kíván venni, a,,Lakő-
kĺizösségi progľamok, kezdeményezések támogatása,, ptt|ytnat megvalósítástnak helyszíné-
ül a VIII. keľület Szigony-Baross- Prátęr _Illés utcák á|ta|hatźtrolt lakótelepet jelölte meg. A
projekt rövid ismeľtetését az elóterjesztés 1. sz. melléklęte taľtalmazza.^A.Kąp-qęs Jfiúsági.o"ś.gno 

S,zn|gźiat A|apítvány (székhely címe: 1146 Budap est, Zichy lffiIł{f5ffii.t"T&n.lll'.
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l084 Budapest, Mátyás tér l4.,) cé|jaa projekt megvalósításával a helyi kezdeményezések
és paľtneľség megerősítése, valamint a lakótelepen élők taĺsadalmi aktivitásĺĺnak fokozása,
mely a hazakközĺitt huződő paĺk gondozásźnak és fejlesztésének célja mentén szerveződne.
A pľogramban fontos szeľepet kap a lakókcirnyezet megővásźxa| ala}jtásával funkcionáli-
sabbá tételével, szebbé tételével kapcsolatos elképzelések egyeztetése, felađatosítása. A
megvalósítás soľán fontos szempont, hogy helyi lakók erejéből töľténne a munkavégzés. A
beruhĺŁáshoz sztikséges forrásokat apźiyázat biztosítja. Az Alapítvány azza| a kéľelemmel
fordult az onkormányzathoz, hogy egyiittmríkĺjdési megállapodás keretében tiímogassa a
p áLy ázaton v aló ré szvétel ét.

Az A|apíNány 2006. július 01. napjától 15 év időtaľtamĺa egyĹittmúkcidési megállapodást
kötött alőzsefvźlrosi onkormźnyzattal, melynek keretében a VIII. kerületben éIő veszé|yez-
tetett fiatalok szfunáĺa speciális szolgáltatások' programok terĹiletén nyújt szolgáltatásokat
(utcai szociális munka, készenléti szolgźiat, kapcsolattaľtási ügyelet, képzések, ö'nismereti-,
problémamegoldó tréningek). Az Alapítvźny akeriiletben végzett tevékenységét térítésmen-
tesen végzi

A Képviselő-testiilet tttmogatásźnak sem közvetett, sem k<izvetlen pénztigyi, költségvetési
hatása nincs. Tekintettel arra, hogy a Kapocs IĘúsági onsegítő Szolgálat Alapítvány páIyá-
zatontörténő részvéte|ének tĺímogatása anyagiterhet nem ró az onkoľmányzafta,javaslom a
pźt|yázaton való részvételfü tźľľrogatásźtt. és az együttmfüödési megállapodás aláirását. Az
együttmúködési megállapodás tęwęzęte az elóterjesztés 2. sz. mellékletétképezi.

A Képviselő-testiilet 274120Í1. (VI.16.) sz. határozatáva| Iétrehozta a Komyezetvédelmi
Munkacsopoľtot, mely munkacsoport fęladatai között szerepel a fasorok, parkok, zöldteľüle-
teket érintő képviselő-testiileti vagy bĺzottsági előterjesztések véleményezése, a döntések
végľehajtásrínak ťrgyelemmel kísérése. Ezen kívül javaslatot tesz:
- flík, fasorok, egyéb novényzet telepítésének helyére,
- a paľkok, zöldtęrĹiletek rendbetételére,
- kapcsolatot taľt a váľos-, illetve kerĹiletvédő/kerületfejlesztési egyesiiletek, társaságok,
egyéb szervezetek képviselőivel, a köztisztasáę érdekében tevékenykedő civil és nem civil
szervezetekkel.

A Köľnyezetvédęlmi Munkacsoport2013. április 8. napjan tartott ülésén megtárgyaltaaKa-
pocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvríny TÁMOP-S.5.4-I3lI. szźĺní pźiyázaton va|ő
részvétę|ét, a pźtIyźzat nyeľtessége esetén további egyeztetetések összehívźsát, emellett a
pľojekthelyszínen tĺjrténő vá|toztatások kihatásának lehetőségét. A Munkacsoport az Alapít-
vány páIyźlzaton való részvételét támogatta'

A sikeľes pá|yźnatí részvétel esetén a paľkot érintő elképzelések megvalósítása érdekében a
Környezetvédelmi Munkacsopoľt aktív részvétét szĹikségesnęk taľtom.

A Képviselő-testĹilet döntése a Magyarorszźą he|yi önkoľmanyzatairőI sző|ő 2011. évi
CL)ooilX törvény 41. $ (3) bekezdésén alapul.

Kéremaza|źlbbíhatározatí javaslatelfogadását.

H,łľÁnoza.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. tźlmogatja a Kapocs Ifiúsági onsegítő Szo|gá|at Alapítvany (székhely: 1146 Buda-
pest, Zichy M. u. 14.) részvétęIét a TAMOP-5.5.4.l3ll ,,Lakőkozösségi pľogramok,
kezdeményezések tźlmogatása'' című páIyźnaton - mely magvalósulási helyszíne a
VIII. keľület Szigony-Baross- Práter _Illés utcák áLtal'határolt lakótelep - azza|,hogy
a pľogramokľa és aberuhźnźtsokhoz szükséges foľľásokhoz anyagi támogatást nem
nýjt, 

)



2. felkéri a polgĺáľmestert az előteľjesztés 2. sz. mellékletét képező egyĹittműködési
me gállapo d ás a|źÍt źsźr a.

Felelős : polgiĺľmester
Határidő: 1. pont esetében: 20|3. április 17.

2. pont esetében: 2013. ápľilis 19.

Budapest, 2013. áptilis 2.
Santha Péterné
alpolgármesteľ

Tĺirvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző

ś'.*"ś.]

ą.,*ry
aljegyzó
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lszámí melléklet

PROJEKT IS:\,IERTETO

,,Szigony-Iakótelep fej|esztéséért,, ptllyź:ľ;at a Társadalmi Megújulás operaĺív Program
Lakókłizösségi pľogramok, kezdeményezések támogatása c. pál1ázatí fellrívásákoz a
Közép-.rnagyaroľszági Régió teľületén. Kódszám; TÁvloP 5.5.4-I3l1 * IĹĄPoCs Isúsági
onsegítcí Szolgátat

.Ą 
''Szigon.v--lakótelep 

fejlesztésééĺ'' projekt eisődleges célja a helý kezdemén'l.ezések és
paÍherség megeľősítése, r,alamint a lakótelepen élők táľsadďmi akĺivitásanak fokozása-
fuíiveł az Tfiúság 2008'kutatás soĺan gyĺĺjtöit adatok alapjall' a panclban élő Íiata]ok köľében
g,vakorlatilag nem' taláItalt oly.an Íiatalt, aki kapcsolatban állna civil szervezetękhez hasonló,
dę nenl for:nális /nem bejegyzet|/ kcĺzcisséggei, a pĄekt elsődleges célja a bevonás. Uj típusú
ktĺzcisségi terękct és kapcsolatokat kialakuiásának segítése, nrely cisszefugásokon keręszťĹil
segíti a lakókclzösségi kezđeményezéseket.

A pľojekt lreiyszíne a Szigorr1, _ Baross _ Pľáteľ - I]lés uĺcak által hatrir<llĺ,takótelep' A projelrt
fő helyszínét a Lakóközössógi Információs Szolgáltató iľoda (I.JSZI) adja. arni egy'ben klub
is, airoi mindig van iilő dumáJrií, kávézni" va.gy csak iildögélni. A pĺo.1ekt során foľumo.lĺ,
klubok spoftprogramot szír,:ességi szoigáltatĺisok, egyéni tanácsadások és zenés közösségi
progľamok ĺ,alisulnďĺ meg; valamint egy átfogó beruházassal eg)teköttitt akoĺóierv, rnelyet
ktizösség maga ten/ez és valósít ĺneg'

Á köztĺssógi ten'ezés során kialakuló akció aházak k<izcirt hrizóđó pďk 
-eondozásanak és

fejlesztésének célja ĺnentélr szerveződik. Az akción a lakókkal kibővített nlenedzsmen't csapat
dolgozok, a lakóŁ kezdeményezése és d<jntései alap.;an, mel1,ĺrek foly.anratát szen'ezetfejleszto
szakernberek segítik. A megvalósítás sorári elsődleges szempont, bogy hel.vi eľőből készriJj<in
el a nrrurka, ĺgy arľa sokkal jobban is fogĺrak vígyázrĺi, i]letr'e használni a lakók.

Á projekthez az Onkomlanyzat táĺnogaÍásźlÍ' kéĺji:k a park fejiesztésének kiiĺoigozása és
engedély,czése soráą meľt annak tertilęte a Józse&'arosi onkormáni,zat tulajdona. A
beľuházáslroz szrikséges forĺásokat a pál1'azat biztosítja.
Továbbá keressük az egyitttlnLĺktidési lehetőségeket a szociális pľograĺnok soľán az
onkorrnányzat testtĺleteir'el szolgáltatásaink fejtesztése érdekélren.

Apályáza1 ben5trjĺásárlak lratáľideje 20l3. április 15.

Egytittmtíköcĺéstiket előre is köszönjiik!



2. sz. me||éklet

TÁMoP-5. 5.4-13 Együttműködési megá||a podás önkormányzattaI

ffi szÉcHENYl TERV-W
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EGYÜTTMÚxooÉsr M EGÁLLAPoDÁS

A TÁMoP.5.5.4.13 Lakókiizösségi programot kezdeményezések támogatása
címíĺ felhívásra benyújtani tervezett pá|yázati pľojektek helyi együttműködése
érdekében

Létrejött a mai napon egyrészt

a ľÁuop-s'5.4-13 projekt projektgazda képviseletében

Kapocs Iľjúsá9i onsegítő Szo|gá|at A|apítvány
cím:1146 Budapest, Zichy M. u. 14.
adószám : 1965 1 1989-I-42
nyilvántartási szám: IL39/I99I Fővárosi Bíróság
képvise|i: Szabó András a|apítványi titkár
továbbiakban, mint projektgazda

másrészrő|:

az egyÜttműködő önkormányzat képviseletében

Budapest Főváros VIII' keru|et Józsefuárosi Önkormányzat
cím: 1082 Budapest, Baross u.63-6v.
adószám : L57 357 15-2-42
statisztikai számjel : 1-57 357 t5-B41 1-321-01
törzskönyvi azonosító : 7 357 t5
képvise|i : Dr. Kocsis Máté po|gármester
továbbiakban, mint önkormányzat

között.

Az egytittműködés célia, hogy az együttműködő szervezetek tevékenysége nyomán vál-
jék biztosítottá a TÁMOP-S.5.4-L3 projektben kĺtűzött közösségfejlesztési célok megva|ó-
šu|ása. A projekt megva|ósu|ási he|yszíne a VIII. kerü|et Szigony-Baross- Práter _I||és

utcák á|tal határolt lakóte|ep.

I. A projektgazda vál|alja hogy:

1. Bevonja az önkormányzatot a kozösségi tervezés módszeréve| megva|ósítandó akció-
tervek megtervezésébe. Ennek keretében vá||a|ja, hogy a tervezési megbeszélésekre
meghívja az önkormányzat képvise|őit, a tervezési dokumentumokat vé|eményezésre
megkü|di az ĺjnkormányzatnak

2. A projekt során tervezett fórumokra meghívja az önkormányzat képvĺse|őit.

II. Az tinkormányzat vál|alja, hogy:

Olda': L / 2 B l#*H*{{*j:*ľ*.ľ'
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TÁMoP-5' 5.4- 13 Együttműkodési megá||apodás önkormányzattal
ffi

ffi szÉcHENYl TERvY
1. Részt Vesz a közösségi tervezés módszeréve| megvalósítandó akciótervek megterve-

zésében.

2. Tanácsaiva|, vé|eményével vagy más módon segíti az akciótervek megva|ósítását, a
projekt rendezvényeinek megva|ósu|ását, o|y módon, hogy programokra és a beruhá-
zásokhoz sztikséges forrásokhoz anyagi támogatást nem nyújt.

Kapocs Itjúsági onsegítő
Szolgá|at A|apítvány

képviseIetében
Szabó András

A|apítványi titkár

Budapest Főváros VIII. kerÜlet
Józsefuá rosi on kormányzat

képviseIetben
Dr. Kocsis Máté

po|9ármester

Fedezet:.... .....dátum: Budapest, 2oI3.

PénzÜgyiIeg elIenjegyzem :

Páris Gyu|áné
pénzúgyi ü gyosztá |yvezető

Jogi szempontból e||enjegyzem :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábó|

dr' Mészár Erika a|jegyző

Oldalz 2 / 2 E t#.#*:#'#j:*ľl.ľ'


