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Budap est Józsefvárosi onkoľm źnyzat
Kénviselő-testĺi|ete számá,r a

Tisztelt Képviselő-testület !

1. Előzmények

z)I3.január 30-áĺ aláirtsra keriilt a Magdolna Negyed Progľam III. megvalósításaľa iľányuló
Támogatási Szeľződés a Józsefuarosi onkormanyzat és a Pro Régió Kft. közĺjtt.

A Képviselő-testület 6512013. (II.27.) szźrĺlűhatfuozatában úgy döntött, hogy a Józsefuáľosi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, MNP III. programban megvalósítandó feladatainak
el|átásfua a Jőzsefvárosi onkormźnyzat 17 fő szociális munkás szakembęľrel megbízási
szerződést köt, mivel a Pro Régió Kft. tájékoztatäsa szerint fenti szakemberek díját csak
ebben az esetben lehet a pľojekt terhére elszámolni.
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Előterjesztő: Dľ. Kocsis M:áté, polgáľmesteľ; Egľy Attila, alpolgármesteľ; Balogh
Isfván, képviselő' Kaiseľ Jĺizsef' képviselő

A képviselő-testĹileti tilés időpontja:20|3. május 8. . sz. napirend

feladatok e|tátásáľa \e
MNPIII.ban vállaü

Táľgy: Javaslat egy fő megbízásáľa pľojektasszĺsztensi
Józsefuáľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ
feladatellátásának támosatásáľa

A napirendet nyílt ülésen kell térgyalni, a hatélrozat elfogadásához mínősített
szav azatiiJbb s é g szüks é ges.
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Váľosgazdu,noou.,.*

Hu mán szolgá|tatásĺ Bizotts á g v é|eményezí

Hatát ozati j av as|at a bizottság sztLmtLr a:

A Városeazdálkodási és Pénz|'ig.yi BizottsáďI{umánszotgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek aze|óteri wa|ásźt'
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2. Projektasszisztens munkatáľs megbízása a JCSGYK' mint pľojektmegvalósító
szerv ezet tevékenységének támo gatása érdekében

A JCSGYK jelzése a|apján a program megvalósítástůloz az előzméĺyekben leírt szociális

munkásokon feltil szĹikséges 1 fő megbízása projektasszisztensi tevékenység ellátására, az

alábbi feladatokĺa:

- a projekt adminisztrációs folyamataínak <isszehangolása (file-rendszer és az irattár

gondozása),

- a teljesítés-igazolások előkészítése és az egyęS teljesítés-igazolásokhoz kapcsolódó
a|tttźmasztő dokumentumok ellenő rzése,

- a kommunikációs rend betartása, a szak,ĺnai kooľdinátorok által 2 hetente készitett
projekt előrehaladási jelentéseket összegzése és beszámoló készítése JCSGYK
tevékenysé géro|, részv étel a szakmai proj elĺ:tértekezleteken,

- a JCSGYK MNP tll-on bęlüli egyes részfeladatainak összehangolása (pl. ,,G2/5
Köz(össégi)-hely és Mosoda,,, ,,T5lI A Fiumei út és Dobozi utca közcitti tertiletek

megúj ításahoz (FiDo) kapcsolódó szociális pro gram'') szakmai támo gatása.

A JCSGY tźĄékoztatźtsa szerint a projektasszisztensi feladatok e||ätása szükséges, amegbízási
díj (iárulékokkal egyutĐ összesen 5 936 700 Ft, melynek fedezetét 100%-ban a pźiyźnatĺ

tźtmogatásképezi. Amegbízäs ideje 2013. május 15-tő1 a program befejezéséig,20|5. május

30-ig taľt.

Rév8 Zrt', mint projektmenedzser, szakma||agtámogatja a JCSGYK javaslatát.

A projektasszisztenssel az onkormányzat, mint projektgazda kĺĺti meg a megbizási

szęrződést, hasonlóan a mźr a|ka|mazott 17 fő szociális munkáshoz, íEy a költségek a

program terhére l}}oÁ-ban elszámolhatóak.

A projektasszisztens megbizási díjanak fędezete az MNPIII kciltségvetésenek T1lI-3
progľamelem béľ jellegű kifizetések soľán ľendelkezésre ál1.

A Képviselő-testĺilet döntését a Magyarcrszźĺg he|ý cinkormányzatairól szőIő 20L1. évi

CLXXXX. törvény 23' $ (5) bekezdés 5. és 11. pontja a|apjźnhozzameg.

Kéť ük az aläbbi határ ozati j av aslat el fo gadás át.

H,ł.rÁnoza,Tl JAVASLAT

A Képviselő-testĺĺlet úgy dtint, hogy a Magdo|na Negyed Pľogľam III-hoz kapcsolódóan
a Jőzsefvátľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kiizpont feladataĺnak megvalósításához

egy fővel pľojektasszÍsztensi feladatok ellátásáľa megbízási szerződést kiit 2013. május

1.5. és 20|5. május 30. kiiziitti időszakban, járulékokkal együtt, 5 936 700 Ft megbízásĺ
díj e|lenében, és felhatalmazza aPo|gáľmesteľt a megblzási szerződés aláírásáľa.

Felelős: Polgármester
Hataridő: 2013. máius 15.



A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.' Józsefuaľosi Családsegítő és
Gyermekj óléti Kcizpont, Polgármesteri Kabinet'

Budapest, 2013 . źlpn|is 24.
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Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevéb en és me gbízásábő|
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