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1. Előzmények

20|3.janulíľ 30-án a|áírásra kerĹilt a ,,Budapest-Jőzsefvá,tos, Magdolna Negyed Program III.''

(továbbiakban MNPIII) megvalósítására fuźnyulő Támogatási Szerzódés a Józsefuaľosi

onkoľmĺányzat és a Pro Régió Kft. kcĺztĺtt.

Az MNPIII Tiĺrsadalmi és Gazdasági alpľogĺaĄai egyes projektjeinek megkezdéséhez több,

az a|ábbiakban részletezett megbizźsi szerződés megkötése sziikséges, valamint néhĺíny

e gyé b, szintén az előterj e szté sben r ész|etezett dĺĺntés me gho zatala.

2. Lomtalanítással, paľkok takaľításával, gondozásával és ntivényültetéssel,
valamint ziild udvaľok kialakításával kapcsolatos szakmai munkatársak megbízása a
Józsefo áľosi Városüzemeltetésĺ Szolgálatnál
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Váľosgazdálkodási és Pénzüryĺ Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bĺzottság v é|eményezi

Hatźlr ozati j av as|at a bizoÍtsálg szźlmfu a..

A Váľosgazdálkodási és Pénzügvi Bizottság/Humánszolgáltaüási Bizottság javasolja a Képvise|ő-
testii|etnek az e|őteľiesrtés megtáľgy a|ásźú.



Az MNPIII ,,Tl EpüIetfelújításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő programok''
keretében, a városľészben é|ó embeľek bevonásával több társadalmi akció kerül
megszervezésre: 15 lakóépület lomtalanítási akciói' l0 kĺjzterületeket gondozó akció és 10

lakóépiilet belső kertjeinek, ún. zöld udvarainak kialakítását cé|ző akciő. E projektek
végrehajtását a Jőzsefvarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban JCsGyK)
és a Józsefuarosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat (továbbiakban JVSz), mint pľojektmegvalósító
szervezetek végzik. A tarsadalmi akciók konkrét szakmai iranyításának elvć,gzć,sc óľdckóbcn
sztfüséges a JVSz egyes munkatársainak keretjellegiĺ megbizásaaz alábbiak szerint.

2.| Az MNPIII ,,T|lt Taľsadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, paľkok takarítása),,

kĺizösségi, lakosság bevonásával zajlő lomtalanítási projektjének megvalósítása érdekében
szükséges 4 fó keretjellegű megbízésaaz alábbi feladatokľa:

- irźnyítja, szakmailag vezetí, koordinálja a projektben ľésztvevő lakókat, a
JCSGYK részéro| ľésztvevő szociális munkás kollégákat, résztvesz a lomtalanítás
irźnyitásźlban, e||enőrzi, adminisztrálja a projektben foglalt kötelezettségek
teuesítését,

- előkészíti és a helyszínľe viszi a szfüséges eszközöket, majd azokat a munka
befej ezé sével bevonj a é s vi s szasz á||ítj a az intézsrlény telephel yére,

- a munka megkezdése előtt a szálmźtta előzetesen átadott munka- és baleset-
megelőzésĺtájékoztatőtarésztvevőkkelismeľteti,a|áiratja,

- munkanapLőtvezet, ezze| és legalább 5 fotóval dokumentálja a munkafolyamatot,

Egy lomtalanítási alkalommal összesen 2 fő vesz részt a munka szakmai irányításában. A
lomtalanítasi alkalmak időpontjait a projektmegvalósító szervezetek egymással előzetesen
egyeztetlk.

A négy fővel kötendő, 15 lomtalanítási alkalomľa szóló szakmai irányítői megbizás díja

fiárulékokkal egyĹitt) cisszesen 745 800 Ft, melynekfedezetét l\}%o-ban apáIyazati támogatás
képezi. Amegbizátsok ideje 2013. május 23-tő|2013. december 3l-igtart.

2.2 Az MNPIII ,,T|lI Tĺáľsadalmi akciók megszervezése (lomta|anítás, parkok takaľítása)''
közösségi, lakosság bevonásával zaj|ő parkgondozási (nĺivényültetési, takarítási) és a ,,T|l2
Helyi környezettudatosság elősegítése (zo|d udvaľok kialakítása)'' k<izĺisségi, lakosság
bevonásáva| zaj|ő udvaľzöldítési projektjeinek megvalósítása éľdekében szfüséges 4 fő
keretjellegumegbizásaaza|ábbifeladatokra:

- irźnyitja, szak<ĺnai|ag vezeti, koordiruílja a projektben ľésztvevő lakókat, JCSGYK
részérő| ľésztvevő szociális munkás kollégákat, tészt vesz a növényültetésben,
parkľendezésben, parkgondozásban és takarításban, a zöld udvaľok kialakításában
e||enőrzi, adminiszttálja a projektben foglalt kcitelezettségek teljesítését,

- elókészíti és a helyszínĺe viszi a szfüséges növényeket, eszközöket, majd
utóbbiakat a munka befejezésével bevonja és visszaszéi|itja az intézmény
telephelyére,

- a munka megkezdése előtt a szźmźra előzetesen źúadott munka- és baleset.
megelőzésitźĄékońatótarészFłevőkkelismerteti,a|áíratja,

- munkanap|otvezet,ezze| és legalább 5 fotóval dokumentáljaamunkafolyamatot.



Egy-egy kĺizosségi paľkgondozási, illetve udvaľzöldítési alkalommal ĺisszesen 2 fő vesztészt
a munka szakmai irźnyításában. A táľsadalmi akciók időpontjait a projektmegvalósító
szew ezetek e gymás s al el ő zete sen e gy eztetik.

A négy fovel kötenđő, 10 parkgondozási a|ka|omľa és 10 épületben töľténő zöld udvar
kialakítási alkalmakľa szóló szakmai iranyítói megbízás díja (árulékokkal egyutt) összesen
994 400 Ft, melynek fedezetét l\I%o-ban a páIyázatí támogatás képezi. A megbízások ideje
20|3. május 23-tő| a pľogÍam befejezéséig,20I5. május 30-ig taľt.

3. Szakmai munkatáľsak megbízása a Józsefváľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti
Kłizpont feladataĺ végľehaj tásának támogatására
3.1Há^artásgazđá|kodásiklubfoglalkozáskurzusok

Az MNPIII ,,T|l3 Lakossági tźljékoztatás, tanácsadás (kĺizös képviselők képzése)'' keľetében
az MNPIII időszaka alatt ĺisszesen 5 ,,Hźztartásgazdálkodási klubfogla|kozás,, kurzus kerül
megrendezésľe, kurzusonként 5-5 alkalommal. A klub cé|ja a mindennapokban is használható
ismereteket átađĺĺ, amely anęhéz helyzetben lévő csaláđoknak ,,mankót'', segítséget nffit a
péĺlnigyi helyzetük áttekintésében, átstrukturálásában, a ľésztvevők takarékosságra és
racíona|izźt|thźztaftási gazdźt|kodásra való ĺĺsztönzése. Egy-egy csopoľtot minimum 10 főből
áll, amelyet két fő szociális munkás vezet, s a csopoľtfoglalkozás 5 tematizźit alkalmat cllel
fel.
A Háztartásgazdálkodási klubfoglalkozás projekt megvalósítása érdekében szükséges 2 fii.

megbizása' amely az alábbi feladatokra teľjed ki:

- foglalkozások megszervezése, felkészülés, és a foglalkozások vezetése, a
tapaszta|atok éľtékelése, összegzése.

A két fővel kötendő, hźnartásgazdálkodási klubfoglalkozás kurzusok megtaľtásanak
megbízás díja (ĺírulékokkal egyutt) tjsszesen 2 8|4 560 Ft, melynek fedezetét l00Yo-ban a
pá|yazati tlámogatás képezi. A megbizźtsok ideje 2013. május 23-tő| a pľogÍam befejezéséig,
2015. május 30-ig taľt.

3.2 Közös képviselők képzése kurzusok

AZ MNPIII ,,T1l3 Lakossági tájékoztatas, tanácsadás (közcis képviselők képzése)'' keretében
az MNPIII idoszaka a|aÍt cisszesen 3 ,,Kĺizös képviselők képzése'' kuľzus keľül
megrendezésre, kurzusonként 3-3 alkalommal. A képzés cé|ja a közös képviselet
problémáinak megfogalmazása, beazonosítása, a közĺĺs nevező megtalálása) az
egyĹittmfüĺidés gördülékenyebbé tétele _ ahol _ itt és most - a tulajdonosi és a lakók érdekei
egyaúnt érvényestilhetnek. EgyĹittmúkĺidési megállapodás kidolgozása az adősságcscjkkentési

támogatáshoz. Jő gyakorlat kidolgozása a ktjzcĺs képviseletekkel, mely az egyittmfüödési
megállapodás kĺizĺjs kidolgozásĺĺn és a megállapodás a|źlírásában manifesztźiődik.

A Közös képviselők képzése projekt megvalósítása érdekében sztikséges 2 fő megbízása,
amely azaláhbi feladatokľa teľjed ki:

- a csoport szervezése, a képzésľe töľténő felkészülés, és a képzés megvalósítása,
valamint atapaszta|atok feldolgozása és beépítése a családsegítő napi munkájába.

A két fovel kĺitendő, k<izös képviselők képzése kuľzusok megfartásának megbizás díja
(aľulékokkal egyĹitt) összesen 542 808 Ft, melynek fedezetét |}}Yo-ban apá|yázati támogatás

képezi. A megbizátsok ideje 20|3. május 23-tő| a proglÍrm befejezéséig,20|5. május 30-ig
tart.



3.3 Intenzív családmegtartő szo|gá|tatások - szakmai vezetó és háttérmunkások megbízása

Az MNPIII,,T4l2Intenzív családmegtartő szolgáltatások'' projekt az MNPII során kipróbált,
sikeľes projekt folytatasa és módszeľtani továbbfejlesztése, amelynek keretében a
h'rízishelyzetbe került gyeľmekes családok szétesésének megelőzése zajlik 2* 10 hetes intenzív
családgondozői szo|géitatással. Cé|ja a halmozottan hátriĺnyos helyzetben lévő és kiemelten
kľitikus élethelyzetbe keľiilő gyeľmekes családok iĺteluív gondozasi folyamata során
megakadályozĺĺ a gyermekek családból való kikeľĹilését illetve, olyan családi _ életviteli _

lakhatási kĺirülményeket teľemtése, amely az érintett családokat hosszú távon megvédi.

A projekt megvalósítása éľdekében sziikséges havi 16 őrźlban 1 fo szakmai vezető és havi 16-

76 órában} fő háttéĺmunkás megbízźsa' amely az a|ábbi feladatokra terjed ki:

(a) Szakmai vezető

- a pľogramban dolgozó esetfelelős folyamatos szakmai képzése

- a progľamban résztvevő családok kivźiasztása

- szĹikség esetén szakmakozi, illetve esetkonferenciák ĺjsszehívása, modeľálása

- az esetfelelős szakmai munkájanak folyamatos irźnyítása és ellenőrzése, ennek
kęretében külĺjnösen:

- hetente 2x2 órás team foglalkozás megtaľtása

- 24 őrában telefonos konzultációs lehetőség biztosítása az esetfelelős részére,
minden nap, beleértve a pihenő- és ünnepnapokat is,

- a pľojektbe bevont intézményekkel való kapcsolattaľtás

- az esetfelelős áIta|készitett esetleírások szakmai kontrollja

- félévente írásos beszámoló készítése, amelyben ĺisszegyíĺjti és összegzi az
esetfelelősök á|tA| készített esetleírásokat, írásos zárőbeszźlmolót készít, me|yet az
esetleírásokkal egyĹitt.

(b)2 fo háttérmunkás

- igény szerint a szo|gáItatásban részestilő családnál vigyźlz a felügyelet nélkül
maľadó kiskoru gyermekľe,

- igény szerint konepetálj a az źitalźnos iskoláskoni gyermeket,
- a szülő akadtiyoztatása esetén kíséri a kiskorut szabadidős pľogĺamokra,

kozintézménybe, stb.,
- kapcsolatot taľt a családok szźtmćttamotivációs csomagot biztosító szervezette|,
- projekt adminisztľáció, stáfuszjelentések előkészítése,
- egyéb feladatok elvégzése a szakmai vezető, vagy a szociális munkás utasításának

megfelelően.
- aktívan kĺĺzremfüödik a szo|gá|tatásba bevont családok esetében tartandó

eset/szakmaközi megbeszéléseken,
- havonta 1 alkalomma|résztvesza szakmai team megbeszélésen.

A szakmai vezető megbizás đíja fiárulékokkal egyutt) összesen 4 656 000 Ft, a 2 fł5

háttéľmunkás megbízás díja fiárulékokkal együtt) összesen 975 044 Ft, melyek fędezetét

I}}oÁ-ban a pźiyazati támogatás képezi. A megbízások ideje 201.3. május 23-tő| a progÍam

befejezéséi g, 20I 5. május 30-ig taľt.



3 . 4 C sal ádfej le szté s i szolgźĺLtatás háttéľmunkás ok me gbízás a

Az MNPIII,,T4l3 Családfejlesztési szolgá|tatźts', 6-12 hónapos komplex, vállalásokĺa alapuló,

családkĺizpontú kíséľleti mobilitási pľojekt, melynek cé|ja a család belső kohéziőjának
eľősítése és a családtagok taľsadalmi kompetenciáinak egyénĺe szabott továbbfejlesztése. A
feltételeknek megfelelő családok számára olyan - az MNPIII Programa\ap páIyźzatain
keresztiil biztosított -, motivációs csomagok keľülnek felkínálásrą amelyek a család életének

több teľtiletén képesek tanósan javítani a családtagok életkĺiľülményeit, életesélyeit és

végeredményben pozitív fordulatot jelentenek a család életében. A motivációs csomagok
tartalmának kialakítása egyénľe, családra szabott, igénybevétele a családtagok aktív
részvételétfe|tételezi a pľojekt elején kdtött írásbeli megállapodásnak megfelelően.

A projekt megvalósítása éľdekében szĹikséges havi 42-42 őrźtbarl 3 fő háttéľmunkás

megbizása, amely az a|ábbi feladatokĺa terjed ki:

- tźmogatja a szolgźitatást nyujtó családgondozó munkájźú, a csa|ádok gondozási
tervében foglalt céloknak megfelelően,

- a sziilők akadályoztatása esetén, igény szerint eIlátjaa gyermek felügyeletét,
- a sni|ók akadályoztatása esetén iskolába, illetve hazakiséri a gyeľmeket,
- szĹikség szęľint az iskolai tantlĺĺgyakból korľepetá|jaa gyeľmeket,
- havonta 2x3 órában részt vesz, illetve közremfüĺjdík az eset. és szakmakozí

megbeszéléseken,
- havonta egy alkalommal, 3 óra terjedelemben tészt vesz a szakmai team

megbeszéléseken.
A 3 fő háttéľmunkás megbízás díja (árulékokkal egyĹitt) összesen 3 839 236 Ft, amelynek
feđezetét |00%-ban a pá|yázati támogatás képezi. A megbízźtsok ideje 20|3. május 23-tő| a

program befejezéséig,2015. május 30-ig taľt.

3.5 JCsGyK Álláskeľesési klubfoglalkozások

Az MNPIII ,,G2 Foglalkoztatási pľogramok,, ,,GflI JCsGyK Áiláskeľeső Klub és Tréning''
projekt keretében olyan csoportos foglalkozások zaj|anak, amelyek cé|ja, hogy az

álláskeresők szakszeľű irĺányítĺĺssal és rendszeľes tevékenységgel elsajátítsfü az álláskeresés

módszereit annak éľdekében, hogy a lehető legrtividebb időn belül megta|áIjźk a számukľa

legmegfelelőbb munkahelyet. A klub hetente 2 alkalomma|, dé|e|óttĺinként 3-3 &ábarl,3 fő
szociális munkás, családgondozó és 1 önkéntes részvételéve| zaj|ik. A résztvevő álláskeresők
szźlma 20 -30 fo alkalmanként.

A projekt megvalósítása érdekében sziikséges havi 24-24 ótźtban 3 fo szociális munkás

megbizása' amely az a|ábbi feladatokľa terjed ki:

- egyéni tanácsađás, melynek keľetében a kĺivetkező tevékenységeket lźItjak el:

felkészítés a reális ĺinértékelésrc, a reá|is célállás meghatźrozására, felkészítés a
munkahely-feltárásta, felkészítés oné|etrajz és motivációs levél írźsélra, źilźspá|yazat
ké szíté sére, fe lké szíté s az źĺIlásinteľj ura, felkészíté s az aktív ál l áskeresé sre.

A 3 fő szociális munkás megbizás díja (árulékokkal együtt) cisszesen 3 07I 389 Ft, amelynek
fedezetét l\\%o-ban a pá|yźuati tĺímogatás képezi. A megbízźtsok iđeje 20|3. május 23-tő| a

program befejezéséig,20|5. május 30-ig taľt.

4. Szenvedélybetegségeket, bűnelkövetést, áid,ozattá válást mege|őző pľojektek
megvalĺósításálhoz szükséges megbÍzási szeľződések és szolgáltatási szerződés



4.l ,,Füge'' szenvedélybetegség és bűnmegelőzési prevenciós foglalkozások és Közteľületi
áľtalomcsökkentő szo|gétltatások projektek szakmai koordinátoránakmegbízésa

4.1.1 Az MNPIII T3lI ,,Füge'' szenvedélybetegség és bűnmegelőzési pľevenciós
foglalkozások diákoknak, pedagógusoknak és szülőknek'' projekt tanítasi időben a 4 keľĺileti
általános iskolában kerĹil megvalósítasra. A projekt a ,,Füge'' pľogramot kidolgozó INDIT
Közalapíwany FÜGE Drogprevenciós csopoľt szakemberei által kiképzett helyi szociálís
szakembeľek hajtjak végre. A szakemberképzés szintén a projekt keretében valósul meg.

4.1.2 Az MNPIII ,,T4l| Kozteľületi áľtalomcs<ikkentő szo|gá|tatások'' projekt célja, hogy
megerősítse a negyedben a kÓzösségi alapellátás és az alacsonyküszöbű ellátás keretében
végzeÍt utcai megkereső munkát. A heti két alkalommal, 4-4 őrát dolgozó két szociális
munkás inteĺuiv (asszeľtív) utcai munkćú végez a keľületben. Az asszeľtív utcai munka egy-
egy meghatátozott, jól köriilíľt célcsopoľt intęrr;iv utcai gondozását jelenti, a tagokkal
folytatott heti többsz<jri utcai konzultációkkal.

A ,,Füge'' és a Közteľületi áľtalomcsökkentő szolgáltatások pľojektek megvalósítása
éľdekében szükséges az elso 4 hónapban havi 42 őrźlban' majd a további 20 hónapban havi 2|
őrában 1 fő szakmai koordinátor megbízźtsa, akinek tevékenysége az alábbi feladatokľa terjed
ki:

(a) ,,Ftige'' szenvedélybetegség és biínmegelőzési prevenciós fogla|kozások diakoknak,
peđagó gusoknak és szülőknek'' pľoj ekttel összefü ggésben

- az INDIT Kozalapítvány,,Füge'' képzésén résztvevő szociális szakemberekpáIyźaati
úton töľténő k,lváIasztása, apá|yázati felhívás elkészítése, apá|yźzatok kezelése,
éĺtékelése,

- a szakemberképzés megvalósításrĺnak szewezése és ellenőrzése,
- pedagógusokat, difüokat, szülőket cé|ző programok előkészítése,tervezése,

szerv ezése, nyomon követése, ellenőrzése.

(b) a,,T4lI Kcizteľületi ĺíľtalomcsökkentő szolgá|tatźtsok'' projekttel összefiiggésben:

- a proj ekt vé grehaj tásához szifü s éges beszerzési elj ĺĺľás kooľđinálása,

- a szo\gá|tatő szeľződésszenĺ teljesítésének elősegítése' nyomon követése, tttmogatźsa,
koordinálása, ellenőrzése.

A szakmai koordinátor megbízási díja (árulékokkal egyutt) ĺisszesen 1255 997 Ft, amelynek
fedezetét l}}%o-ban a pá|yazati támogatás képezi. A megbízźls ideje 20|3. május 23-tőI a
pľogram befejezéséig,2015. május 30-ig taľt.

A ,,Füge'' szenvedélybetegség és bűnmegelőzési prevenciós foglalkozások diĺĺkoknak,
pedagógusoknak és sztilőknek'' pľojekt megvalósítása érdekében, a pá|yźzatban konkľétan

nevesített képzési programot nyujtó éľdekében szo|gźt|tatálsi szerzodést szfüséges kötni az

INDÍT Koza|apiwáltrlya| bruttó 680 000 Ft ĺisszegben. A szo|gáltatźlsi szeruődés keretében a

Kozalapítvány 36 óľás elméleti képzést, valamint 4 osztźůyban 2-2 a|ka|ommal hospitálási
lehetőséget nyújt a helyi szenvedélybetegséggel fogla|koző szakembeľeknek 2013. december

31-ig. A résztvevő helyi szakembeľek kiválasztása a projekt keretében meghiľdetett pźiyázati
felhívas segítségével töľténik.



4.2 Búĺmegelózési osztályfőnöki órák szakmai kooľdináto r megbizása

Az MNPIII T3l1 ,,Szenvedélybetegségekkel, bűnmegelőzéssel és ćidozatvédelemmel
foglalkozó osztályfőnöki órák'' projekt keretében az iskolák vezetoi, osztlĺlyfőnĺlkei az adott
iskolą az osztályok sziikségletei szerint váIaszthatnak témát és előadót egy előľe
meghatarozott tematikából. Az őrák megrendelése előtt az őraadő szakembeľek előzetes
konzultációt tartanak az iskolfü pedagógusatvaI, amelyben közösen meghatźrozhatják az
iskolálďosztályok manifeszt és látens igényeit is. Az óľák megtaľtása után az e|őadők áItaI

biaosított egyéni, illetve csoportos pedagógus konzultáció megtaľtása lehetőséget nýjt a

tanarok által folyamatosan kezelendő pľoblémak megvitatásáľa.

Az osztá|yfonöki órák pľojekt megvalósítása érdekében szükséges 2013. és 20|4. évi tanévek
szeptembeľi hónapjaibarĺ 42 órábaĺ, október hónapjaiban 31,5 óľában, a további hónapokban

havi 2| őrźban 1 fő szakmai koordinátor megbízása, akinek tevékenysége az alábbi
feladatokľa teľjed ki:

- a szenvedélybetegségekkel, biĺ'nmegelőzéssel és áIdozatsegitéssel kapcsolatos
osztályfonöki órák és konzultációk előkészítése, teĺvezése, szewezése' nyomon
kö'vetése, ellenőrzése,

- a projekt lebonyolításiához sziikséges beszeľzési eljárások koordinálása.
A szakmai koordinátor megbizás díja Qaru|ékokkal egyutt) összesen l 034 351 Ft, amelynek
fedezetét l00%-ban a pá|yazati tĺímogatás képezi. A megbizás ideje 20|3. május 23-tő| a
program befejezéséig,f015. május 30-ig taľt.

5. A tehetséggondozás projekt szakmai kooľdinátorának megbízása
Az MNPIII ,,T4l4 Tehetséggondozás,' projekt cé|ja a negyedben é|ő bátranyos helyzetű
tehetséges fiatalok kibontakozásanak elősegítése, tehetségtoborzás eľősítése, egyéni és

kiscsopoľtos tehetséggondozási szolgá|tatźtsok fejlesztése tehetségmúhelyekkel a tanóľákon
kí\,iili idősávban. A célcsopoľt tagai életkörülményeik, és szociális helyzetük miatt

csaláđjukon belül á|taLában nem kapják meg a tanuláshoz, művelődéshez, fejlesztéshez,

tehetségiik kibontakozt atásálhoz szükséges feltételeket.

A tehetséggondozó projekt megvalósítása éľdekében sziikséges havi 21 őrźtbaĺ 1 fő szakmai
koordinátor megbízása, akinek tevékenysége az a|ábbi feladatokĺa terjed ki:

- a tehetséggonďoző műhelyek indításáłloz' múködtetéséhez szfüséges közbeszerzési
elj árás koordinációj a,

- biztosítja a tehetséggondozó szolrgźiat zavarta|anmúködését;
- kapcsolatottart a miĺhelyek vezetőivel a műhelyek működéséről, felügyeli azok

mfüĺidését;
- gondoskodik arľól, félévente ĺisszefoglaló készüljtĺn a műhelýapasztalatokľól;
- kezeli a felmeľülő problémákat, konfliktusokat;
- ismeľteti és képviseli a múhelypľogľamokat a sztilők, pedagógusok, az önkormányzat,

valamint az érdek|őđök felé;
- a feladatellátás soriĺn közremfütidik a Magdolna-negyedben élő hátranyos helyzetű

tehetséges fiatalok kibontakozásának elősegítésében, a tehetségtoborzás erősítésében,
egyéni é s ki s c sop oľto s tehetsé g gondo zás í szolgáItatások fej l e sztésében
tehetsé gmiĺhelyekkel ;

A szakmai koordinátor megbízás díja fiárulékokkal egyutt) összesen 923 528 Ft, amelynek
feđezetét |}}%o-ban a pźiyźľ;ati támogatás képezi, A megbízźls ideje 20|3. május 23-tő| a

progftlm befej ezéséi g, 20I 5. május 30-ig tart.



6.. A o,Magdolna Neryed Projekt III. megvalósításában résztvevő szeľvezetek
egyůĺttműktidésĺ rendszere,, módosítása
A Képviselő-testület a 65/20|3. (II.27.) számu határozata 11. pontja a|apjźn elfogadott a

,,Magdolna Negyed Projekt III. megvalósításában résztvevő szervezetek egyiittműködési
rendszeréť' a projektmegvalósító szewezetek körében töľtént váItozás miatt az alábbiak
szerint j avasoljuk módosítani.

Az együttmfüödési rendszer 5., azaz ,,Aptiyźľzat taľtalma és az egyes elemek lebonyolításáétt
felelős szervezet meghataľozásď, pontja szerinti táb|azatban a ,,T3l| Szenvedélybetegségeket,
bűnelkövetést, á|dozattá válást cé|ző prevenció'' projekt és a ,,T4lI Ktizterületi
áľtalomcstikkentő szo|gá|tatások'' projekt projektmegvalósító szervezete (PMVSZ) a PH
Polgáľmesteri Kabinet Projekt egység (PH-PCS) helyett a PH Humánszo|gtůtatási Ügyosĺály
(PH-HUM) legyen.

6. Az MNP III.hoz kapcsolódĺí iinkormányzati saját foľľás átcsopoľtosítása a
JCsGyK ľészéľe
A Képviselő-testület 32012012. (IX,27.) szźtmű hatźlrozatában đöntött aľľól, hogy a MNPIII
páiyźnatban nem elszĺĺmolható 37 millió forint kĺiltségre ĺinkoľmányzati forrást biztosít, oly
módon, hogy _ önként vállalt feladatként - előzetes kötelezettséget vá||a| 20|3 évi
költségvetés terhére. Ez a 37 millió Ft taľtalmazza a Tlĺĺsadalmi és Gazdasági programok

sorĺĺn kialakításra kerülő 5 helyiség (Dankó u. 16' _ Szociális Szolgáltató Központ, Dobozi u.

23. _ Családfejlesztő szo|gźitatás, Magdolna u. 47. _ Társadalmilag kiľekesztett nők
foglalkoztatása és rehabilitációja, Szerdahelyi u. 13. _ Közcisségi hely és mosoda, Dankó u.

40. _ tehetséggondozó pľojektiľoda) rczsi kĺlltségét és műszaki-technikai infrastruktuľájarlak
kiépítését összesen 20 millió Ft összegben. A helyiségek elkésznkéig egyes' mar megkezdett

projekteket az ideig|enesen kialakított Práter u. 60. szám alatti helyiségben valósítanak meg

az önkoľmányzat által megbízott szociális szakemberek. A feladat e||átáshoz szĹikséges az

a|ábbi, az MNP III. pľojekt megvalósításához szorosan kapcsolódó kiadások ťlnanszírozása is:

a máĺ beszetzett infoľmatikai eszközök infoľmatikus általi szakfelĹigyelete
(ľendszeľgazda),

- - szoftverbeszeľzés (office)'
- - egyéb dologi kiadások: takarítőszeľek, irodaszer, nyomtató festékkazetta.

A fentiek ťlnanszírozésźĺra javasoljuk a fent megnevezett 20 millió Ft saját fonásból (bruttó)

1,5 millió Ft átcsoportosítasát a JCsGyK tészére, azza| a kikötéssel, hogy az 1,5 millió Ft-ot

csak az MNPIII megvalósítása kapcsán fellépő és fent felsorolt tevékenységek, eszköztik
ťlnanszírozásĺáľa költheti és az intęzsnény vezetője 2013. december 31-ig k<ĺteles az ĺisszeg
fę|haszná|ásával el számo l ni.

Amegbízottakkal az onkoľmányzat, mint projektgazđakĺiti meg amegbízásiszeruőďéseket, a

költségek a program teľhéľe |00%-ban elszámolhatóak.

A megbízźtsi, szolgáltatási díjak fedezete az MNPIII költségvetésének

a T|l|-3' T4l2 hźLttérmunkások, T4l3 háttérmunkások, G2l1 JCsGyK Álláskereső Klub és

tréniĺg, T3l| Biĺnmegelőzési osztźůyfĺĺnöki őrák, T4l4 pľojektek megbizási szetzodései

esetében a béľjellegú kifizetések során,

a T4l2 szakmai vezeto, T3lI ,,Füge'' szenvedélybetegség és bűnmegelózési prevenciós

fogLa|kozások és szakemberképzés projektek esetében a projektmegvalósításhoz igénybe vett

egyéb szo|géitatźlsok kifizetések soľán ľendelkezésľe állnak.



7. A Pľogľam Alap aktualizálása

A Magdolna Negyed Pľogľam I|I. páIyazat keretében elkülönítésľe keľült 50 millió forint
összegú kĺjzvetett támogatásokat tartalmaző, a nonpľoťtt szewezetęk által megvalósítandó

mini-proj ektek tamog atésźtra szo|gá|ő ún. Program Alap.

A Program Alap kezelését a Képviselő-testiilęt koľábbi döntéseivel összhangban az Hivatal
saját hatáskĺirben végzi el, a Polgáľmesteń Kabinet szervezeti egység keretében. A pá|yźľ;ati

költségvetésben 5 millió foľint keľült elkülĺinítésre a Program Alap menedzsment
költségeként, amelyet javasolt átcsopoľtositani a megpá|yázható összeg keretéľe, igy a
nonprofit szewezetek által felhasznáLhatő fonás bruttó 50 millió forintľa növekedhetne a

korábbi 45 millióról.

,,A közvetett támogatások útmutató - Útmutató közvetett tiímogatások lebonyolításéthoz

varosrehabilitáció kerętében'' címri đokumentum alapjźn az Önkoľmányzatnak, mint
Kozvetitó szervezetĺek van lehetősége arľa, hogy a páIyźzat keretében elfogadott Progľam

Alap kiírások adminiszhációs 1artalmát alłua\izáIja, a szakmai tartalmon váItozatlansága

mellett. Ennek keretében vźitoztatható, hogy egyes kiírások hányszor és mikor keľiilnek
meghirdetésľe.

Az MNP-III-PA/01 és az MNP-III-PNI3 kiírások esetén a pźiyézati köľĺik szátlnźnak

csĺjkkenését indokolja egyrészt a rĺjvidebb pá|ytzatí időszak, az egyes pá|yázati kiíľások
ttimbösítve töľténő lebonyolítása _ ami lehetővé teszi az adminisaľációs kötelezettségek

csökkentését -, va|arlint növekszik az egyes pá|yźzati körökben kihelyezhető támogatás

nagy sźĺga, ami lehetőv é teszi több j ó pźůy tuat támo gathat ő ságźń.

Ennek megfelelőeĺaktualizźllásra kerültekapá|yázati kiírások szźlmai és tervezett hatlĺridejei,

részben azért is, meľt a Támogatási Szeruőđés megktitésekor a projekt megvalósítási ideje

2013. május 30-ľa változott, így a Program Alap szempontjából egy hónappal megrövidĹilt, és

figyelembe vetťfü, hogy az előkészítéssel eddig eltelt időszakot is.

A dokumentációt aktua|izźůni szfüséges a dátumok vonatkozásában, valamint mindazon
adatokkal, amelyek a pá|yazat beadása sorĺĺn még nem álltak rendelkezésre. Ilyen többek

kozott a páIyźzatok leadásának címei, az informźtciós pont eléľhetőségei, valamint egyéb

adminisztratív adatok (MNP II projektazonosító száma; a projektkĺiltségvetéshez viszonyított
pontos aľány, stb.).

Az aktua|izáIás nem érinti a 'vá||a|t célértékeket és a Program Alapra elkĹiltĺnített

keľetĺisszeget, csupán a nonpľofit szervezetekáltal felhaszná|hatő forrás növekedik.

Mellékeljfü a Magdolna Negyed Pľogľam III Pľogram Alap mfüödési keľeteit adó akfin|ízá|t

Múködési Kézikönyvet, és kéťük ennek elfogadását. Javasoljuk, hogy az egyedi akfia|izá|t
ptiyázati kiírások aYáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé kerüljenek beterjesztésre és

ezt követően meghirdetésľe.

A pá|yźnatok kiírásával egyidejű|eg az onkoľmányzatnak a pá|y:źzatok éľtékelését végzó
szewezetet is kell alakítani, amelybe az lJtmutató előírásai szeńnt minimum az a|ábbi
ľeferenciákkal rendelke ző szemé|yeket kell bevonni:

o I fő,legalább részmunkaidőben foglalkoztatott, apá|yázatbarl kö'zvetett támogatással
megvalósítani tervezett ,,soft'' tevékenységek vonatkozásźtban (civil tevékenység,



kozclsségfejlesztés, reĺďezvényszervezés) legalább 3 év tapasztalattal rendelkező
munkatars;

o 1 fő, legalább részmunkaidőben .foglalkoztatott, legalább 2 EU.s pľojekt
menedzselésébentapasztalattalľendelkezőmunkataľs;

o l fő, legalább részmunkaidőben foglalkoztatott, 3 év pénziigyi tapasńa|aĹta|
ręndelkező munkatars.

Fenti személyek tiszteletdíjb aÍI, vagy dijazásbaĺ nem részesülnek.

A Képviselő-testiilet döntését a Magyarorszźtg helyi ĺinkormányzatairól szóló 20II. évi
Cl,)o(xx. tĺirvény 23. $ (5) bekezdés 5. és 1l. pontja a|apjáĺhozzameg

KéťükazaIábbihatźtrozati javaslatokelfogadását.

H,ł'rÁnoz,ą,TI JAvAsLÁT

A Képviselő-testület úry dtint, hory a Magdolna Neryed Pľogram III. végľehajtásához
kapcsolĺidóan

1. a JőzseÍválľosĺ Városüzemeltetési Szolgálat feladatainak megvalósításához 4 főve|,
15 alkalomľa szóló, lomtalanítások szakmai iľányítása feladat ellátásáľa megbízási
szerződéseket ki't 2013. május 23. és 20ĺ.3. decembeľ 31. kiiziitti időszakban'
járulékokkal eryütt łisszesen 745 800 Ft tisszegben, és felhatalmazza 

^ 
Polgáľmestert a

megbízásĺ szerződések aláíľásáľa.

Felelős: Polgáľmester
Hatźrldó: 2013. május 23.

2. a JőzseÍvárosÍ Városiizemeltetési Szolgálat feladatainak megvalósításához 4 főve|,
l'0 alkalomľa szóló, paľkgondozási tevékenység szakmai ĺrányítása és 10 épülethez
kapcsolĺódó ziildudvaľ kĺalakításĺ tevékenység szakmaĺ ĺľányítása feladatok el|átására
megbízási szerződéseket ktit 20l.3. május 23. és 2015. május 30. köziitti ĺdőszakban'
jáľulékokkal eryütt łisszesen 994 400 Ft összegben, és felhatalmaaz^ a Polgáľmestert a
megbízásĺ szeľződések aláír ásár a.

Felelős: Polgĺírmesteľ
Hatźttiďő: 20|3. május23.

3. a Józsefuáľosĺ Családsegítő és Gyermekjóléti Kiizpont feladataĺnak
megvalósításáthoz 2 Íőve|, háztartásgazdáikodási klubfoglalkozás kuľzusok megtaľtása
feladat ellátására megbízási szeľződéseket ktĺt 2013. május 23. és 2015. május 30. kłiziittĺ
időszakban, járulékokkal eryütt tisszesen 2 814 560 F.t tisszegben, és felhatalmaz:za a
Polgármestert a megbízásĺ szeľződések aláírásáľa.

Felelős: Polgáľmesteľ
Hatźriđő 20|3. mźĄus23.

4. a Józsefiyárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Ktizpont feladatainak
megvalósításálhoz 2 fővel, kiiziis képviselők képzése kurzusok megtartása feladat
e||átására megbízási szerződéseket kiit 2013. május 23. és 2015. május 30. közötti
Ídőszakban, jáľulékokkal egrütt összesen 542 808 Ft iisszegben, és felhatalmaz:za a
Po lgá rm es krt a m e gb ízás i szeľző d és ek a|áír áłsár a.

t0



Felelős: Polgármester
Hataĺidő: 20|3. május 23.

5. a Józsefváľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ feladataĺnak
megvalósításálhoz 1 fővel, a T4I2Intenzív családmegtaľtó szolgáltatások szakmai vezető
feladat ellátásáľa megbízásÍ szerződést kt't 2013. május 23. és 2015. május 30. köziitti
ĺdőszakban, jáľulékokkal eryütt iisszesen 4 656 000 Ft iisszegben, és felhatalma7':za a
Polgáľm es Ert a megbízási szeľződés a|áír ására.

Felelős: Polgármester
Hatĺíridő: f0|3. május 23.

6. a Józsefuáľosi Családsegítő és GyeľmekjĺólétÍ Központ feladatainak
megvalósításálhoz 2 főve|, a T4l2Intenzív családmegtaľtĺí szolgáltatások háttéľmunkás
feladatok ellátására megbízásĺ szeľződéseket köt 2013. május 23. és 2015. május 30.
köztittĺ időszakban, járulékokkal eryütt tisszesen 975 044 Ft tisszegbeno és fe|hata|maz'za
a Polgáľmesteľt a megbízási szeľződ ések aláíľásáľa.

Felelős: Polgánnester
Hataľidő: 2013. májusZ3.

7. il Józsefváľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Ktizpont feladatainak
megvalósításához 3 fővel, a T4l3 Családfejlesztési szo|gá|tatás háttéľmunkás feladatok
ellátására megbÍzási szeľződéseket ktit 2013. május 23. és 2015. május 30. ktiztittĺ
időszakban, járulékokkal együtt összesen 3 839 236 Ft iisszegben, és felhatalmaaza a
Polgáľmestert a megbízási szerződések aláíľására.

Felelős: Folgármesteľ
Hataľidő: 2013. május 23'

8. il Józsefváľosi Családsegítő és Gyeľmekjólétĺ Kiizpont feladatainak
megvalósításźlhoz 3 fővel, a Gzl|' JCsGyK Alláskeresésĺ klub megÚartása feladat
e|látására megbízási szerződéseket köt 2013. május 23. és 2015. május 30. köziittĺ
ĺdőszakban, járulékokkal eryůitt összesen 3 071 389 Ft tisszegben, és felhatalmazza a
Polgáľmes tert a megbízási szeződések aláírásáľa.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. május 23.

9. aT3ll,,Füge'' szenvedélybetegség és bűnmegelőzési prevenciĺís foglalkozások és a
T4l| Közteľületĺ áľtalomcsiikkentő szo|gáitatálsok pľojektek megvalósításához 1 fővel'
szakmai koordinátoľ feladat ellátására megbízásÍ szeruődést köt 2013. május 23. és 201'5.
május 30. ktiziittĺ ĺdőszakban, jáľulékokkal egyiitt łisszesen 1255 997 Ft tisszegben, és

fe|hatalma zza z P o|gá rm esteľt a megbízálsi szeru őd és aláíľására.

Felelős: Polgármesteľ
Hatĺĺľidő: 20|3. májlsZ3.

10. a T3l1 Szenvedélybetegségekkel, bűnmegelőzéssel és áůdozatvédelemmel
foglalkozĺi osztályfőniikĺ ĺírák projekt megvalósítńsálhoz l fővel, szakmai koordinátoľ
feladat ellátásáľa megbÍzásĺ szerződést köt 2013. május 23, és 201'5. május 30. kiizötti
ĺdőszakban, járulékokkal együtt tisszesen 1034 351 Ft iisszegben, és felhatalma7;za a
P o l gáľm es tert a m e gbízás i szerző dés a|áir ásáłr a.
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Felelős: Polgáľmester
Hataridő: f013. május 23.

11. a T3l1 ,,Fůige'' szenvedélybetegség és bĺĺnmegelőzési prevenciós foglalkozások
projekt megvalósítása érdekében szolgáltatási szerződést ki't az INDIT
Ktizalapítvánnyal (székhely: 7623 Pécs, Szendľey Júlĺa u. 6.) 20Í3. május 23. és }nl3.
december 31. kiiztitti időszakľa vonatkozóan iĺsszesen bruttĺí 680 000 Ft szolgáltatási díj
ellenében, és felhatalmazzĐ a Polgáľmesteľt a szolgáltatásiszerződés aláíľásáľa.

Felelős: Polgármester
Határiđő: 2013. május 23.

12. a T4l4 Tehetséggondozás pľojekt megvalĺósításálhoz 1 fővel, szakmai kooľdinátoľ
feladat ellátásáľa megbÍzási szerződést ki't 2013. május 23. és 2015. május 30. köziitti
időszakban, járulékokkal együtt iisszesen 923 528 Ft megbízási díj ellenében' és

felh atalma zza a P o|gá ľm es te ľt a megbízáts ĺ szeru ő d é s a|áir ásár a.

Felelős: Polgĺĺrmester
Hatĺĺľidő: 2013.májusZ3.

13. a Képviselő-testĺilet a 6512013. (II.27.) számú hatáľozata 11. pontja alapján
elfogadott a ,,Magdolna Neryed Pľojekt III. megvalósításában ľésztvevő szervezetek
egyůittmíĺkłidési rendszere'' dokumentumban a T3I1 Szenvedélybetegségeket'
bűnelkiivetést, áid'ozattá válást cé|ző pľevenció pľojekt és a T4ĺ1 Közteľületi
áľtalomcstikkentő szollgáIrtatások pľojekt pľojektmegvalĺisító szervezetét (PMVSZ) a PH
Polgármesteri Kabinet Projekt erységľől (PH.PCS) PH Humánszolgáltatási
Ügyosztályľa (PH.HUM) módosítj a.

Felelős: Polgármesteľ
Hataridő: 2013.mźĄus22.

14. a Képvisető.testület 32012012. (Ix.27.) számrĺ határozatálban biztosított' az
MNPIII pá|yánatban eI nem számolható' 37 000 000 foľint iinkoľmányzatiforráls teľhéľe
1 500 000 Ft.ot bĺztosít céljelleggel a Józsefvárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti
Ktizpont részére. Az iisszeg felhasználása az MNPIil megvalósítása kapcsán fellépő' máľ
beszerzett Ínformatĺkai eszkiiztik infoľmatĺkus általi szakfelüryeletéľe (ľendszergazda),
szoftveľ beszeľzésľe és eryéb dologi kiadások (takaľítószeľek, irodasze\ nyomtató
festékkazetta) finans zirozására haszná|ható fel.

Felelős: Polgáľmesteľ
Hatźlriďő: 2013. május22.

15. a Józsefuáľosi Családsegítő és Gyermekjĺílétĺ Ktizpont intézményvezetője a 14.
pontban meghatározott iisszeg felhasználásával 2013. december 31-ig köteles elszámolnĺ.

Felelős: JózsefuarosiCsaládsegítőésGyeľmekjólétiKĺizpontvezetője
Hatźriđi5: 2013. decembeľ 31.

16. a) elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező, a Progľam Alap aktuahzáilt
Műkłidési Kézikiinyvét;
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b) felkérĺ a Polgármesteľt, hogy a Működési Kézikiinyv szeľĺnti az egyedi
pá.Jyánati kiírások előkészítésére és a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság elé
teľjesztésére;

c) felhatalmaz:za a Városgazdálkodásĺ és Pénzůiryi Bizottságot az egyedĺ
páůyázatok éľtékelését végző szervezet tagiaĺnak kijelöléséľe' akik
tĺszteletdíjbanl díjazálsban nem részesůilnek.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: a)2013.május22.

b)' c) Mfüödési Kézikönyv szerinti titemezés a|apjźn

17. a) a Pľogľam Alap keretében felhasználható ktizvetett támogatást 50 miltió
x.t iisszegb en határozz^ meg;

b) felkéľi a Rév8 Zrt..t, hory készítse el a Progľam Alap menedzsment
költségének átcsopoľtosításáľĺól sző|ő váItozásbejelentőt, melynek a|áírására
felkéľĺ a Polgármestert;

c) felkéľĺ a Rév8 Zrt.-t a b) szerinti vń|tozásbejelentő Pro Regio Nonpľofit
Ktizhaszn ú KÍt. r észére tiiľtén ő b enyúj tásáľa.

Felelős: Polgáľmester, Rév8 Zľt.
Hataridő: 2013. május 31.

18. abatározat 6.,7. és 10. pontjában foglaltak míatt a Í1604 cím kĺadás T4 Szocĺális
pľogľamok . iĺnként vállalt feladat - dologi e|őirányzatárő| |'.734'9 e Ft.ot átcsoportosít
- önként vállalt feladat . a személyi juttatások előirányzatára 1.380'7 e Ft łisszegben, a
munkáltatót terhelő jáľulékok és szocĺális hozzájárulási adĺó e|őiráĺyzatára 354,2 e Ft
ässzegben.

Felelős: Polgármesteľ
Haüáľidő: 2013. május 23.

19. ahatározat 14. pontjában foglaltak mĺatt:
a) az onkoľmányzat kiadás 1,1604 cím - iinként vállalt feladat - Teľvezési

feladatok dologi előirányzatáľĺil 1.500,0 e F't.ot átcsopoľtosít a kiadás 11108.
02 cím - kötelező feladat. finanszírozásĺ műkiidési kiadásĺ előĺrányzaton belül
az ĺľányítószerui támogatásként folyĺísított támogatás kiutalása
e|őirńĺyzatára.

b) a Családsegítő és GyeľmekjólétÍ Kiizpont 40100 cím - önként vállalt feladat -
bevételĺ finanszírozásĺ bevételeken beliil az ĺľányítĺószeľvi támogatásként
folyósított támogatás Íizetési számlán tőrténő jĺóváírása e|őirányzatát és a
kĺadás dologi e|őirányzatát 1.500'0 e Ft.tal megemeli az MNPIII. keretében
ellátandó feladatok címen.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő 20|3. május 23.
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20. felkéľi a polgármesteľt, hory a költségvetésről szĺíló ľendelet kiivetkező
m ĺó d o s ítá s áná,tr a határ ozatba n fo glaltakat v e gye f iryelem b e.

Felelős: Polgármester
Hataridő: a költségvetésľől szóló rendelet következő módosíĺísa

A dłintés végľehajtását végző szervezeti erység: Rév8 Zrt., Józsefuiĺrosi VáľosĹizemeltetési
Szolgálat, Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ, Humánszolgtitatási
Ügyosztály, P énzügyi Ügyosztály, Polgáľmesteri Kabinet.

Budapest, 2013. május 14.

G^f-/U"ł 4/,
uftY.sĺs víete y / r'i"í ĺttil
polgármesteľ alpolgáľmesĺ

Töľvényességi ellenorzes:
Riman Edina

Kaĺser József
képviselő

jegyző
nevében és megbízásából
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1. Bevezetés

ĺ.ĺ.. Háttér, előzmények

A Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi onkormányzat KMOP-S. 1.t/B-t2-k.fo1-f-
0001 számon regisztrá|t Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III' című
városrehabĺ|itációs projektje támogatásban részesü|t, ame|y 2oL3. március 1-tő| 2015.
május 30.ig valósuI meg.

A RoP-forrásbó| megva|ósuló városrehabiIitációk esetén a közvetett támogatások
rendszere lehetővé teszi, hogy a városi szövet fizikai megújítása me||ett a társadalmi
megújulás érdekében kialakított ún. ,,soft,, elemek megva|ósításában o|yan he|yĺ
szervezetek ĺs részt vegyenek, melyek eddig az Európai Uniós pá|yázatokban - az á|ta|uk
végzett tevékenység kis |éptéke, pá|yázői tapaszta|atlanságuk, a bonyo|u|tnak tűnő
pá|yázati rendszertő| va|ó fé|elem vagy pénzÜgyi, |ikvidĺtási he|yzetÜk miatt - csak
kor|átozottan vettek részt.

A közvetett támogatási rendszer célja o|yan pá|yázői körök bevonása a pá|yázati
rendszerbe, ame|yek a standard pá|yázati e|járások keretében nem' Vagy csak nem
hatékonyan |ennének képesek támogatási forrásokhoz jutni o|yan térítésmentes, a he|yi
közösség bevonását cé|ző kisebb közösségĺ programok (kuIturá|is rendezvények,
sportesemények, stb.) megva|ósítására, ame|yek erősítlk a he|yi társada|om kohézióját'

Városrehabilitáció esetén további cé|, hogy a pá|yázatokban meghatározott ,,sofL,,
tevékenységek sikeresen' a he|yi adottságok ismeretében, a he|yi cé|csoport ĺgényeinek
megfele|ően, a he|yi lakosságot mobiIizá|va va|ósu|janak meg. Ennek érdekében a
közvetett e|járásrend révén az e|őbb meghatározott pá|yázói körön be|rj| is a he|yi civi| és
egyéb társadaImi szervezetek kerÜljenek bevonásra.

A Működési Kézikönyv (MKK) bemutatja, hogy a városrehabi|itációs pá|yázati projektek
közvetett támogatás rendszere hogyan működtethető a ,,soft,, tevékenységek
megva|ósítása során. Ennek érdekében szabá|yozza a közvetett e|járás |épéseit. Az
e|járásrend alka|mazásának követe|ményeĺt a Pá|yázati Útmutató (MKK 2. mel|ék|et)
részIetezi.

Ĺ.2. Fogalmak bemutatása

ESZA.típ usú tevékenység

Az Európai Szociá|is Alap beavatkozási körébe tartozó tevékenység, ame|y a pá|yázatot
finanszírozó operatív Program, prioritás, konstrukció, kiírás, i|letve ehhez kapcso|ódóan a

támogató a|ap cé|kitűzéseive| összhangban Van, ahhoz iIleszkedik, abbó| |evezethető.

ERFA,,soÍt,, tevékenység
Az ERFA-rendeletl a|apján támogathatók o|yan nem infrastruktúra-fejIesztési
tevékenységek, ame|yek főszabá|yként ERFA-jel|egűek, így nem járulnak hozzá az ESZA
rendelet2 3. cikkében fogla|t célokhoz'

l Io8o/2oo6/EK Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési A|apról



A ,,soft'' elemeknek minden esetben kapcsolódniuk kell a projekt keretében
fejlesztésre kerülő infrastrukturális beľuházások céljaihoz, továbbá elvárás,
hogy a projekt megvalósítás időszakát végigkísérjék.
Kiizvetett támogatás

Az e|járástípus keretében a Közvetítő Szervezet á|ta| kiírt egyszerűsített pá|yázati
fe|téteIek te|jesítése esetén juthat támogatáshoz a Címzett. VárosrehabiIitácĺó esetén
Program A|apnak a városrehabi|itációs pá|yázatban ,,soft'' je||egű e|emekre tervezett
elszámolható kö|tséget éftjük, ame|y a Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi
onkormányzat álta| e|nyert pá|yázat szerint 50 mi||ió Ft, a támogatási összeg 1,31 o/o-a.

A Programa|ap forrásai e|nyerésének a|apkritériuma, hogy az egy Címzett á|ta|

elnyerhető támogatás osszeg a Programa|ap forrásának maximum 3 mi||ió Ft |ehet.

Kiizvetítő Szervezet (projektg azda, Kosz)
Közvetítő Szervezet az a szervezet, ame|y a Programalapot keze|i, va|amint a
támogatásközvetítői tevékenységet végzi. A Programa|ap végrehajtásávaI megbízott
szervezetrő| a városrehabilitációs projekt kedvezményezett cinkormányzata saját
hatáskorében dönt. Ezt a fe|adatot a Józsefuárosi tnkormányzat saját maga látja el, a
Po|gármesteri HivataI Polgármesteri Kabinet szervezetĺ egységén be|Ü|'

A támogatásközvetítői tevékenység, valamint a Címzettek á|taI végrehajtott
tevékenységek (,,mini-projektek,,) szabá|yos és szerződésszerű vé9rehajtásáért szakmai,
pénztJgyi és adminisztratív fe|e|ősséget a Közvetítő Szervezet vise|.

Címzett

A Címzett az a pá|yázó, ame|y a Közvetítő Szervezet á|ta| kiírt egyszerűsített pá|yázati
fe|hívás keretében benyújtott fej|esztési e|képze|ése (,,mini-projektje'') megva|ósításához
támogatási összeg :fe|haszná|ására vált jogosulttá. A Közvetítő Szervezet és a Címzett
egyszerűsített támogatási szerződést köt a Címzett fejIesztési elképzelésének
megva|ósítására, ame|yek ĺ|leszkednek a Budapest Főváros VIII. kerri|et Józsefvárosi
onkormányzat Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III. című
városrehabiIitációs projektjének fej|esztési elképzeléseihez és reagá|nak az abban
megfoga I mazott prob|émá kra.

Projekt, mini-projekt

Je|en Működési Kézikönyvben szabá|yozott esetekben projekt a|att a városrehabi|ĺtációs
pá|yázatban vál|altak megva|ósítása értendő. A város fizikaĺ rehabi|itácĺója me||ett a
projekt része a ,,soft', elem, ame|ynek keretében e|végzett tevékenység a Közvetítő
Szervezet á|ta| végzett szakmai, pénzügyi és menedzsment fe|adatokat magában foglaló
tá mogatásközvetítői tevékenység ( proje ktelem ) is'

Mini-projekt kifejezés a|att a Címzettek á|ta| a Programa|apbó| nyújtott támogatásból
megva |ósított tevékenységek értendők.

2 Io8L/2oo6/EK Rende|ete az Európai Szociá|is A|apró|



2. A Progľamalap felépítése

A Közvetítő Szervezet saját hatáskörben dontheti el, hogy a Programa|ap forrásait egy
összegben egyszerĺ a|ka|omma|, vagy több témában és tobb a|ka|omma| - mindannyiszor
folyamatos e|járásrend keretében hirdetĺ meg' A kĺírás(ok)at az egyérte|mű átláthatóság
érdekében azonosítóval (kódszám) ke|| e|látni.

Pályázati
kiírás

kódszáma,
címe

Kiírások
jellege Téma-teriilet Az MNP III vonatkozó

pľojekteleme

Tervezett
tevékenység

(,,mini-projekt")

MNP.III.
PAĺ01
Közösségi
Zöldítési
Akciók

Ismét|ődő integ rá |t

teIepü |ésfejlesztési
tevékenységekhez
(pl. parkosításhoz,
játszóterek
kiépítéséhez,
par|agfű irtásához
stb.) kapcso|ódó
he|yi társada|mi
akciók
megszerVezésének
támogatása;

TLlL Társada|mĺ akciók
megszervezése és T1l2
Helyi kornyezet-
tudatosság e|ősegítése

Udvarzö|dítések,
zö|dprogramok,
keńészeti akciók
megva|ósítása a
Iakóközosségekke|,
nonprofit
szervezetek
bevonásávaI

MNP.III-
PAĺ02
Bűn.
mege!őzési
Akciók

Ismét|ődő bűnmegelőzés és
közbiztonság
erősítéséveI
kapcsoIatos képzési,
szem|é|etformá|ó
programok.

T3/3 Bűnmegelőzési
stratégia és cseIekvési
terv akcĺói ésT3/4 99-es
busz kísér|eti projekt

Lakossági, civiI
közosségi
bűnmege|őzési
kezdeményezések
támogatása,
tömegközlekedésh
ez kapcso|ódó
mini-projektek,

MNP.III-
PATo3
Spoľt'
szabadidő,
egyéb
lakossági
programok

Ismét|ődő - közosségfejlesztést
és a szabadidő
hasznos eltö|tését
segítő
szoIgá|tatások,
tanfoIyamok, képzési
programok
kiaIakítása;

- helYi
környezettudatossá9
elterjesztését segítő
tájékoztatásĺ,
szem|életformáló
akciók

FiDo.hoz és egyéb
Iakossági,
intézményi sport,
és szabadidős
rendezvények

MNP.III-
PAĺ0,4
Család.
megtartó
Motivációs
Csomag
Biztosítása

Egyszeri a|ternatív szociá|is,
gyermekjó|éti
szoIgá|tatások
kialakítása

T4/2 Intenzĺv
családmegtartó
szoIgá|tatások

motivációs
csomagok
biztosítása
csa|ádok részére
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MNP.III-
PAlOs
Csa!ád.
fejlesztési
Motivációs
Csomag
Biztosítása

Ismét|ődő T4/3 CsaládfejIesztési
szoIgá|tatás

motĺvációs
csomagok
biztosítása
csa|ádok részére

MNP.III.
PAĺ06
Szociális
Lakhatási
Technikai
Segítség.
nyújtás

Ismétlődő a Városok
megújításába az
érintett |akosság
bevonását cé|zó
akciók

T4/3 Csa|ádľejIesztési
szo|9áltatás

Iakáskorszertĺsítés
szakmai vezetés,
technikai
segítségnyújtás

MNP.III-PA/O2:

MNP III-PA/03:

MNP-III-PA/04:

MNP-III-PA/05z

MNP-III_PA/06

2.1. E|vált célok, megvalósítható tevékenységek. támogatás formája'
összege

2.7.7, Etvált céIok
MNP-III-PA/OL: közösségi zöldítési akciók szervezése, zö|dudvarok kĺalakítása, közös

terü|etek, foghíjte|kek zo|dítése. Társasházi és bér|ői lakóközösségek
támogatása. Közösségfej|esztési, tervezési és szakmai
segítségnyújtási tevékenységet végző civil szervezetek bevonása'
bűnmegelőzési cé|ú |akosságĺ, társada|mi, kulturá|is
kezdeményezések tá mogatása'
|akossági rendezvények, sport és egyéb szabadidős tevékenységek
támogatása révén he|yi kozösségek fejlesztése.
a haImozottan hátrányos he|yzetben |évő és kieme|ten kritikus
é|ethe|yzetbe kerü|ő gyermekes családok intenzív gondozási
fo|yamata során megakadá|yozni a gyermekek családbó| va|ó
kikerü|ését il|etve, o|yan csa|ádi - é|etvite|i - lakhatásĺ körÜ|ményeket
teremtése, amely az érĺntett csa|ádokat hosszú távon megvédi.
szoIgáltatást igénybe vevő, önként jeIentkező családok é|etének,
é letkörÜ | ményei nek, é|etesélyei nek ta rtós javítása.
a szo|gá|tatást igénybe vevő, önként je|entkező csa|ádok életének,
é| etkörü | mé nyei nek, é|etesé|yei nek ta rtós javítása.

2. 7, 2. Megvatősítható tevékenységek
MNP-rrr-PA/O1: A pá|yázati kiírás keretében udvarzö|dítési,
egyéb közös terriIetet érintő zö|dítési, vaIamint önkormányzati
foghíjtelkeket érintő zö|dterri|et fej|esztési tevékenységek va|ósuInak
meg. A közösségépítő cé|ú minĺ-projektekben az MNP III projekt
épü|etfe|újítási programjában nem szereplő önkormányzati tulajdonú
Iakóépü|etek Iakóközösségeĺ, ĺ||etve Vegyes Va9y tisztán magán
tuIajdonban lévő |akóéptiIetek Iakóközösségeĺ vesznek részt' A
zö|dítésnek része Iakossági rendezvények (kertavatók), i||etve
|omta|anítási, takarítási akcĺók is. A kiírás keretében a
|akóközösségek pá|yázhatnak a zö|dítéshez kapcso|ódó eszközökre,
termőföldre, növényekre, konténerre, rendezvényke||ékekre.
A la kóközössége k a pá|y ázatot benyújthatjá k non profit szervezetekke|
közösen, vagy önállóan.



MNP-III-PA/02:

MNP-Irr-PA/O3:

MNP-rrr-PA/04:

MNP-III_PA/05z

Az MNP III épÜ|etfe|újítási programjában nem szerep|ő önkormányzati
bérházak, ĺ||etve Vegyes' Va9y tisztán magán tuIajdonban |évő
|akóépületek be|ső udvarának, közös terü|eteĺnek, vaIamint
önkormányzati foghíjtelkek, közterÜ|etek zö|dítése va|ósuI meg.
Bruttó 500 ezer forint fe|etti beruházási értékkel rende|kező mini-
projekt javas|atok esetén köteIező közösségfejlesztésĺ tapaszta|attaI
rendeIkező, zöldítésben jártas, tájépítész, öko|ógus Vagy
kornyezetvédelmi szakemberrel rendeIkező civiI szervezetek
bevullása, akik végigkísérĺk egy-egy akció megva|ósítását.
A nonprofit szervezetek tevékenysége a szociális, kozösségépítő
feIadatok teljesítésén kívÜ| kiterjed a szakmai, tervezési és műszakĺ
koordĺnácĺós feladatokra, a kornyezettudatosságga| összefüggő
tájékoztatási tevékenységre, valamint önkéntesek szervezésére is.
En nek a látámasztása partneri szándéknyi Iatkozatta|, megá| |a podással
történhet a |akóközösségek részérő|, A nonprofit szervezet kö|tsége a
pá|y ázat keretében e|szá mo| ható'
a pá|yázati kiírás keretében sor kerül o|yan bűnmegelőzési célú
|akossági, társada|mi, ku |turális kezdeményezések megvalósítására,
amelyek konkrét tartalma a Bűnmegelőzési Stratégia megalkotását
kísérő társadaImi egyeztetés során kertjI vég|egesítésre. 

^ 
T3/4

projekteIemhez kapcsolódva a tevékenységek egy része a
tömegközlekedéshez ka pcsolód i k toIera ncia nove|ő, szociá |ĺs, ku|tu rá |is
programok megvalósítására terjed ki. A Magdo|na negyed
tömegköz|ekedési megá||óiban, esetleg a járműveken rövid
ku|túraátadó mini-projektek va|ósuInak meg az isko|ák, civiI
szervezetek részvéte|ével: pl. ének-zene, tánc, sportbemutatő, rajz-,
p|akátkiál|ítás, mindez a helyi gyerekek, fiata|ok részvéte|éve|.
a pá|yázati kĺírás keretében a Program A|ap az időszakonkénti
|akossági rendezvények, sport és egyéb szabadidős tevékenységek
megva|ósításá hoz nyújt támogatást.
A pá|yázati kiírás keretében motivációs csomagokat biztosító
nonprofit szervezetek bevonása va|ósuI meg.A T4/2 intenzív
csa|ádmegtartó szo|gá|tatás keretében 24 csa|ád gondozása va|ósu|
meg. A Program Alap keretében o|yan szervezetek részvétele valósu|
meg, akik csa|ádonként biztosítják a 2 x 2oezer forint + Ára értékű
motivációs csomagot (szo|gá|tatás, i||etve eszköz). A Program Alap
pá|yázati kiírása keretében beszerzendő motivációs csomagok
tarta|ma a gondozott csa|ádok konkrét igényeinek ismerete a|apján,
egyénre szabottan kerÜl vég|egesítésre.
A pá|yázati kiírás keretében motivációs csomagokat (szo|gá|tatás,
i|letve eszköz) biztosító civiĺ szervezetek bevonása valósul meg. A
T4/3 csa|ádfejlesztési szo|gáltatás keretében 56 csa|ád gondozása
va|ósu| meg. A motivációs csomag értéke 2 x 7ĺezer forint + ilta /
csa|ád. A szabadĺdő hasznos eltö|tését segítő szo|gáltatások
igénybevételére, munkaerő-piaci bei||eszkedést és a hátrányos
he|yzetű gyermekek isko |a i f e|zárkőzását e|őseg ítő tevékenység ekre,
képzésĺ, oktatásĺ programok ĺgénybevételére kerriI sor. A Iakhatás
körü|ményeĺnek javításához kapcso|ódóan használt bútorok
beszerzésének, szá||ításának kö|tsége, rovarirtás, stb.
A Iakáskörü|mények javítását célzó motivácĺós csoma9 önkéntesbarát
lakásfe|újítási tevékenységet (mĺnĺ-projekt) is tarta|maz, ame|yek a
komfortosság javítását cé|ozzák (szabá|ytalan kia|akítások
szabá|yossá téteIe, rezsicsökkentő tevékenységek, nyí|ászárő|
utó|agos szigete|ése, ga|éria beépítése, burkolatjavítás, stb.). A T4/3
projekteIemhez kapcsolódóan a pá|yázati kĺírás keretében olyan
nonprofit szervezetek bevonása valósu| meg, akĺk a szociá|is (p|.:
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háztartásgazdá|kodási és háztartásvezetési ismeretek átadása, stb.),
közosségépítő fe|adatok te|jesítésén kívÜ| a szakmai, tervezési és
műszaki koordináció, elIenőri feIadatokat, vaIamĺnt önkéntesek
szervezését is e|végzik' Ezek a tevékenységek nem terjednek ki mind
az 56 csa|ádfejIesztési gondozásban résztvevő csa|ádra.

2. Í,. 3. Tá mogatiás farmőja
Vissza nem térítęndő támogatás. A támogatás mértéke 100o/o-os. A Címzetteknek a
,,m i ni-projekt,' megva lósításá hoz önerőt biztosítaniu k nem szÜ kséges.

A Pľogramatap teljes tisszege: 50.000.0oo,- Ft., amelyből közvetett támogatásként
pá|yázat útján fe|haszná|ható keretösszeg: bruttó 50.000'000,- Ft.

Az I.L.f pontban megfogalmazott tevékenységekhez i|leszkedő pá|yázati kiírások
számát, az egyes meghirdetéshez rende|kezésre á|ló keretösszegeket, és az egyes
kiírások címzettjeinek számát az a|ábbi táb|ázatban fogla|juk össze.

2. 7.4. Tá magatás dsszege
MNP-III-PA/O1: bruttó 14.000.000
MNP-III-PA/o2: bruttó 4.500.000
MNP-III-PA/o3: bruttó 3.000'000
MNP-III-PA/o4: bruttó 1'250.000
MNP-III_PAIOS: bruttó 10.668.000
MNP-III-PA/06: bruttó 11.528.000
Tarta|ék: bruttó 5.000.000
Mindłisszesen: bruttó 5o millió foľint

2.2. A megcélzott csoport részletes bemutatása. a kiválasztás
szempontrendszere

2,2.7. Kiizvetlen céIcsoport: a Címz'ettek kiire
oIyan civĺ| szervezetek,

Pályázati
kiírás

kódszáma

Keret-
összeg

Kiírások
várható
száma

Egyszeri
kiírás
max.

ässzege

Címzettek
száma I
kiírás

Elnyerhető
min.

támogatás
I Kiirás

Elnyerhető
max.

támogatás /
Kiírás

MNP-III.PAlo1 14.000.000 2 7.000.000 10-20 250.000 1.500.000

MNP-III-PA/o2 4.500.000 3 1.500.000 2-5 300.000 1.000.000

MNP-III-PA/03 3.000.000 1 3.000.000 10-30 100.000 300.000

MNP-III-PA/04 1.250.000 1 1.250.000 2-3 500.000 7tn nní1

MNP-III-PA/05 10.668.000 3 4.000.000 '2_ 1.000.000 3.000.000

MNP-III-PA/o6 11.582.000 3 4.500.000 2-4 1.500.00c) 3.000.000

Tarta|ékkeret 5.000.000



amelyek sem hazai, sem uniós pá|yázati tapasztalattal nem rendelkeznek
(adminisztratív és menedzsment tapasztalat hiánya a megfele|ő források
felkutatásá ba n-felhaszná |ásá ba n. );

ame|yeknek a standard pá|yázati fo|yamatban va|ó részvéte|, egyszerűsített
adminisztratív terhek vĺse|ése is nehézséget jelenthet;

ame|yek nem tagjai a városrehabilitációs pá|yázat megvalósítására létrejött
konzorciumnak.

Az egyes pá|yázati kiírások közvetlen célcsoportja:

MNP-III-PA/Q1: bér|ői |akóközösségek; társasházi |akóközösségek; nonprofit szervezetek

M N P-III-P Al 02: non profit szervezetek; ĺntézmények; |a kóközösségek;

MNP-III_PAl03 : nonprofit szervezetek; intézmények; |akóközösségek;

M N P-III-P Al 04: non profit szervezetek;
MNP-III-PA/O5 : nonprofit szervezetek;
M N P-III-P Al 06 : non profit szervezetek.

2.2.2. A kÍváIasfrás szempantrendszere, Índakoltsága, a sztÍł<séges
eszköziik, teteptitésen vahó rníÍkłidés Ígazolása, mÍiktldés
iďőtaftama. sth.

A Címzetti kör a he|yi, a telepÜ|ésen bejegyzett székňel|ye| / te|ephe||ye| / rendelkező
non.profit szervezetek, akik a IakossággaI kapcsolatban vannak (a teIepÜ|ésen

bármi|yen módon je|en vannak), Vagy Józsefuárosban már konkrét akciókat
végrehajtottak.

A címzett non-profit szervezetek köre, akik részt vehetnek a programban: :

. Nonprofit szervezetek (egyesÜ|et, aIapítvány, közaIapítvány, köztestüiet) -

, ;ff"ä5"',1on'o..'u'' 
partnerként nem vesznek részt a városrehabi|itációs:

łĺi . 
ľu"J?.:i:.'"1',:ĺ."ffi.H:ľÍŁ:!nio1ľ,"''ek 

konzorciumi partnerként neni vesznek

. Társasházak, |akásszovetkezetek;

. Szocĺá|is szövetkezetek - ame|yek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a
vá rosreha bi I itációs projektben.

Nem nyújthatnak be pá|yázatot az 1989. évi XXXIII. törvény ,,a pártok működésérő| és
gazdá|kodásáró|,, sző|ő törvény hatá|ya a|á tartozó szervezetek, továbbá azok a

szervezetek, ame|yek az önkormányzat valame|y bizottsága, egyéb szerve á|ta| az elmúlt
években kiírt pá|yázaton támogatást nyertek, ám annak összegéve| nem, Vagy nem
szabá|yszerűen szá mo|tak e|.

Nem nyú3tható támogatás azon szervezeteknek, ame|yek 30 napot megha|adó

köztartozássaI rende|keznek. A pá|yázat benyújtásának, a Támogatási Szerződés
megkötésének és a támogatás kĺfĺzetésének ĺdőpontjában sztikséges e||enőrizni a

toztartozás-mentességet. A pá|yázat benyújtásához elégséges a Címzett álta| tett
. nyilatkozat. A Támogatási Szerződéshez szükséges benyújtani a hatósági igazo|ást,
. ąmelynek aktua|izá|t pé|dányát a kifizetési kére|emhez is csatolni kel|.



3. Pályázati folyamat bemutatása

3.1.Ielentkezés

A pá|yázatok benyújtásának pontos időpontjára, helyszínére vonatkozó tájékoztatásokat
a Pályázati Felhívás és Útmutató szabá|yozza rész|etesen.

A pá|yázatok benyújtásának menete :

. A pá|yázat magyar nye|ven, kizárő|ag a Projekt adat|apon nyújtható be.

A je|entkezés a Budapest Főváros VIII. keru|et Józsefuárosi onkormányzata á|ta|

pá|yázati kiírás részeként hivatalosan közzétett Jelentkezési lap (MKK 3.

me|léklet) aIkalmazásáva|, va|amint a Pá|yázati Útmutatóban felsorolt
dokumentumok benyújtásával történik (aláírási címpé|dány Vagy aláírás.
minta, Iétesítő okirat, igazolás l refeľenciaigazolás, köttségvetést
a|átámasztó dokumentumok, árajánlatok).

A Kozvetítő Szervezet á|tal megjelentetett Je|entkezési |ap a Címzett á|ta| sem
tarta|mában, sem a|akjában nem vá|toztatható. Kézze| írt pá|yázat esetén a
pá|yázat fe|do|gozására nincs lehetőség! A Je|entkezési |apot hiányta|anu|, minden
kérdésére választ adva és az e|őírt dokumentumok csato|ásáva| kel| benyújtani.

A nyomtatott és elektronikus adathor:dozőn benyújtott Jelentkezési Iapban
található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt JeIentkezési lap
tekintendő hiteIesnek.

A pályázati dokumentáció hite|esítéseként a Je|entkezési |apot és nyilatkozatait a

kĺje|ö|t he|y(ek)en a megfe|elő (cégszerű) a|áírássaI kell el|átni.

A pályázatot 2 pé|dányban (egy eredeti és egy e|ektronĺkus pé|dányban (CDIDVD
lemezen)), zárt csomagolásban, kizárő|ag személyesen az a|ábbi címen ke||

benyújtani:

Buda pest Józsefvá rosi ön kormá nyzat Pot gá ľm esteri H ivata la

Polgáľmesteľi Kabinet

Cím: 1o82 Budapest' Baross utca 63.67.

A pá|yázatok csomago|ásán fe| ke|| tÜntetni a pá|yázati kiírás kódszámát: MNP.III-
PA/oI; MNP-III-PA/02; MNP-III-PA/03; MNP-III-PA/04; MNP-III-PA/05; MNP-
rrr-PA/O6;

A je|entkezési lapok benyújtásának határideje:

Pá|yázati kiírás
kódszáma

Kiírások várható
száma

A jelentkezési |apok
benyújtásának várható

határideje

MNP-III-PA/01 2
2013. jú|ius 31.

2014. július 31'

MNP-III-PA/02 J

2074. január 3I
2014' május 31

2015. január 31

MNP-III-PA/o3 1 2013. június 30'
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MNP-III-PA/04 1 2013. június 30'

MNP-rri-PA/o5 3

2013' júnĺus 30'

2014. január 31.

2014. szeptember 30.

MNP-III-PA/o6 2
2013. június 30.

2014. június 30'

Benyújtásnak az az időpont minősÜl, amikor a szemé|yes átadás-átvéte|
megtörtént. A Közvetítő Szervezet köte|ezettsége biztosítani, hogy az átadás-
átvétel során az átvéte|i dokumentáció minden pé|dányán szerepe|jen az átvétel
ĺdőpontja az év, hónap, nap, óra, perc megje|ölésével.

A Közvetítő Szervezetnek a Programalap projektelem sikeres megva|ósítása
érdekében a Címzettek fe|é kommunikációs csatornákat szÜkséges biztosítania.
Meg ke|| határoznia és a Pá|yázati Fe|hívásban va|amint a Pá|yázati Útmutatóban
meg is kel| jelentetnie, hogy a Címzettek a benyújtási határidő e|őtt ho| tehetik fe|
a kérdéseiket. A beérkezett kérdésekre a Közvetítő Szervezet munkatársainak a
|ehető |egrövidebb időn beltil vá|aszo|nia ke|l.

A Programalap pá|yázati kiírását a he|yi saitában szükséges meghirdetni, és a
rész|etes 'mini-projekt,' pályázati útmutatót elérhetővé ke|| tenni az
onkormányzat, a Józsefvárosi Csa|ádsegítő és Gyermekjó|éti Központ, a
Kesztyűgyár Közösségi Ház, valamint RévB Zrt. honlapján, va|amint nyomtatott
formában az Po|gármesteri HivataI portáján.

3. 2" Érkęztetés, értékelés' értéke|ési szempontręndszer' dömtés

. A pá|yázatok érkeztetése: a benyújtott pá|yázatokat a beérkezésÜkkclr a kiírás
kódszámát is tartalmaző azonosítószámma| sztjkséges e||átni és a beérkezéstől
számítva a pá|yázatra vonatkozó információkat a Pá|yázati é|etút-|apon ke||

vezetnĺ (7. sz. me||éklet).

. Pá]yázatok értékelése: az aIkaImazandó eljárásrendnek ki ke|| terjednie a
pá|yázatok formai (jogosu|tsági és te|jességi) és tarta|mi éńékelésére.

. Az értéke|ést végzőkre érvényesek a 255/2006 (XII. B.) Korm. rende|et 18.$-ban
meghatározott osszeférhetetlenségi feltéteIek; alapvető eIvárás a megfeIe|ő
szakmai ismeretekkel valamint |ega|ább hároméves releváns (pá|yázati értéke|és,
projektmenedzsment, civiI tevékenység, közosségfejlesztés, rendezvény-
szervezés) tapaszta|attaI rendelkező étéke|ők bevonása.

. Az értékelők javas|ata a|apján a támogató döntést a Közvetítő Szervezet vezetője
hozza meg.

. A pályázatokat va|amint azok megva|ósítására, e||enőrzésére és a finanszírozására
vonatkozó dokumentumokat a,,mini-projekt,, megva|ósítója kote|es e|kü|onítetten
nyilvántartani és a városrehabi|itációs projekt fenntartásĺ ĺdőszakának végéig, de
|ega|ább 2020, december 31-ig megőriznĺ.
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3. 2. 7. A projektkiváIasztás falya rnatá na k bem utatása

Ssz. Jogosu ltsági követelmények
(nem hiánypótolható)

A pá|yáző a kľitériumnak
Megfelel Nem felel meg

1. A pá|yázat a benyújtási határidőn belu|
érkezett be, Személyes benyújtás esetén
az érkeztetés dátuma nem lehet későbbi
a benyújtási határidőnéI.

2. A pá|yáző jogosu|t a pá|yázat
benyújtására' A pályázó az útmutató
1.2'2. pontjában felsorolt szervezet
valamelyike.

3. A pá|yáző ĺgazolta, hogy az érintett
te|epü|ésen bejegyzett székhe||ye|

/telephellyel rendelkezik, illetve a
te|epÜlésen a korábbiakban már konkrét
akciókat hajtott végre. A pályázó
székhelye / telephelye megállapĺtható a
jelentkezési laphoz csatolt cégkivonat,
vagy bĺrósági kivonat, vagy a hatályos
lftesĺtő okirat Vagy hatósági igazolás
alapján, a tel'epijlésen történő korábbi
működésről megfelelő ĺgazolás /
referenciaigazolás alapján szükséges a
j ogosu ltságot meg á l l a p íta n i.

Ssz. Foľmai ktivetelmények
(hiánypótolható)

A pá|yáző a kľitériumnak
Megfelel Nem felel meg

1. A pá|yázat 1 eredeti, 1 másolati és 1
e|ektronikus pé|dányban érkezett be'

2. A tott projekt adatlap
az arra jogosu|t á|ta|, a megfe|elő ńódon
a|áírásra került. osszehasontításra került
az aláírási címpéldány, ill. aláírás-minta a
jelentkezésĺ lapon szereplő aláĺrással.

3. A je|entkezési |ap minden cel|áját
kitoItötték.

4. Az eredeti és a máso|ati példányok
megegyeznek.

5. Az igénye|t támogatás összege nem
haIadja meg a maximá|isan igényelhető
támogatási összeget. A pályázó a
meghirdetett összeghatárokon beltjli
értéket jelölte meg támogatási igényként.

6. A csato|t dokumentumok és me||ék|etek
kore te|jes. A pályázó valamennyi, a
pályázati útmutató által előírt
d o ku m e ntu m ot csato lta.

7. A pá|yázó támogatható tevékenységekre
kér támogatást. Á pályázat tevékenysége
az útmutató 1.1.2. pontjában
m egfog a l m a zotta kh oz ka pcso l ód i k.
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Teljesség
Amennyĺben a je|entkezési |ap kitö|tése nem fele| meg aZ e|őírtaknak, mert hiányosan
vagy hibásan kerü|tek benyújtásra, akkor a Közvetítő Szervezet a pályázőt kizárő|ag
írásban, egyszeri aIkalommal, minimum B, maxĺmum 15 naptári napos határidő
kitűzésével formai hiánypót|ásra szó|ítja fel. Ha a hiánypót|ást a megadott határidőn be|ü|

a projektgazda nem teljesíti te|jeskörűenl az a projektjavas|at e|utasítását eredményezi.

Jogosultság
Amennyiben egyérte|műen megá||apítható, hogy a pá|yázat a hiánypótlás után sem fe|e|

meg a pá|yázati kiírás jogosu|tsági szempontjainak, további hiánypót|ásnak nincs he|ye,
és a pá|yázat e|utasításra kerü|.

Befogadás
Amennyiben a pá|yázat a fenti szempontokat figye|embe véve megfe|e| a jogosultság
fe|téte|einek, a pá|yázat befogadásra és tańa|mi értékelésre kerÜ|.

A Közvetíťő Szervezet tetszés szerint bővítheti az alább felsorolt tartalmÍ szempontok
számát. A bővítést valamennyi érintett dokumentumon sziikséges végrehajtani,
Az ércékelés során az értékelőnek szoveges úton rogzítenie kell, hogy a pályázó az adott
kriťérĺumnak megfelel vagy feltételekkel felel meg| vagy nem felel meg. Amennyiben az
értékelés feltételekkel való megfelelést határoz meg, a feltételek ponťosan rogzítésre
szorulnak, azokróI a Címzettet a kiértesítő levélben tájékoztatni szükségeq arra történő
felhívással egyĹjtt, hogy a feltételeket a TSZ megkötéséig teljesítenĺ köteles, ellenkező
esetben a xÖsz a támogatási szerződés megkötésétől elállhat. Csak olyan esetben
kaphat ,,feltételekkel megfelel,, minősítést egy szempontnál a pályázat, amennyiben a
Támogatási Szerződés megkć5téséig a feltétel biztonsággal teljesíthető, Mĺnden további
esetben a pályázatra ,,nem felel meg,, minősítést szükséges adni és eI ketl utasĺtani, mivel
azok a Programalap keretének kimerüléséig átdolgozás után ismételten benyújthatók,

Ssz. Taľtalmi kłivete|mények A pá|yáző a kritériumnak
Megfelel /

feltételekkel
megfelel

Nem felel
me9

1. A pá|yáző szervezet megfeIe|ő tapasztaIatta|,
jáftasságga| és humánerőforrás-kapacitássa|
rende|kezik a je|entkező szervezet a ,,mĺnĺ-projekt',
Iebonyo|ításához' A pályázó tevékenysége, illetve
tevékenységének célja a cégkivonat, vagy bírósági
kivonat, Vagy a hatályos létesĺtő okirat vagy hatósági
igazolás alapján megfelelő és elfogadható a
megnevezett programelem megvalósĺtásához. A
társasházak esetében a tevékenység vizsgálatától el
Iehet tekinteni, azonban a hatályos létesĺtő okirat és a
hatályos szervezeti-m(jködési szabályzat benyújtása
számukra kötelező.

2. A,,minĺ-projektben,, megfogalmazott szakmai célok
ilIeszkednek a pá|yázati kiírásban megfogaImazott
szakmaĺ célokhoz. A jelentkezési lapon ismertetett
célok egyeznek a teljes komplex projekt által
megfogalmazott, a Programalap működtetésén
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keresztÍjl elérni kívánt célokkal.

3. A pá|yázatban megjelo|t cé|csoport megfeIel a
pá|yázati útmutató cé|csopoftjának és meghatározása
egyértelmű. A ,,mini-projekt,, hozzájáruI a cé|csoport
bevonásához, aktivizálásához. A célcsoportok
meghatározásra kerültek, egyértelmĹjen kimutatott,
hogy milyen lakosságcsopoľtokat vár a pályázó a
programelemre és ezek a célcsoportok egyeznek a
pályázati útmutatóba n megjelolt célcsoportokkal,

4. A ktiltségvetés világos és részletes. Minden o|yan
tevékenység melIett szerepeI szoveges indok|ás,
melyre kö|tséget terveztek, és azok számítással
(mennyiség-egységár) alátámasztottak. A pályázó
tevékenység en ként faj l a g os ko ltség e kke l részl etezte a
beállított költségeket. A költségvetés számszakilag
hibátlan, minden tevékenység esetében világos azok
bekertjlési koltsége, a koltségvetés minden sora
szovegesen és számításokkal is értelmezett.

5. A szöveges indok|ás a|apján a köItségek nagysága
és szükségessége megfele|ően alátámasztott. A
ko|tségvetés indoko|t mértékű kö|tségeket tarta|maz'
A tervezett kiadások lényegesek a projekt
megva|ósítása szempontjából. Az egyes kö|tségtéte|ek
szÜkségesek a projekt cé|jainak e|éréséhez. A pályázó
tevékenységenként bemutatta az elszámolni kĺvánt
koltségek körét, amely alapján azok mindegyike
indokolt és kapcsolódik a megvalósításra kertjlő
tevékenységhez, ezen költségek nélkĹjl a projekt nem
vagy csak kisebb mértékben teljesĺtené a kitĹjzött
célokat'

6. A tervezett kiadások ľeálisak, a he|yi piaci árakat
nem haladják meg. A tervezett ko|tségek az ,,értéket a
pénzért,, e|vet követik. A pályázó tevékenységenként
árajánlatokkal, fajlagos koltségekkel indokolta a
beá l l Ított kö ltség e ket.

7. A pályázatban szereplő tevékenységek egymásra
épÜ|nek, egymássaI koherensek. A tevékenysé9ek
megva|ósíthatóak. Amennyiben a pályázó több
tevékenységet is megvalósĺt, ill. több alkalommal
valósítja meg a programelemet, az egyes alkalmakat
logikusan ĺ,jtemezte, a kulönböző tevékenységek pedĺg
kapcsolódnak egymáshoz. (Amennyiben a pályázó
egyetlen tevékenységet hajt végre, a pályázat e
szem po nt te ki ntetébe n meg fe l e lt, )

8. A ,,mini-projekt,, végrehajtási Ütemterve reá|is, és
il|eszkedĺk a pá|yázati kiírásban szerep|ő Ütemezéshez.
A pályázó figyelembe Vette a komplex projekt
megvalósítási ütemtervét és illeszkedik ahhoz.

A tartaImi értékelés során minden szempont a|apján háromféle minősítés adható:
megfelel, feltételekkel megfelel, nem felel meg,
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A projekt abban az esetben még támogatható, ha a tartaImi értéke|és során legfe|jebb
három szempontból kap ,,feltételekkel megfelelt,, minősítést. R bírá|at során
megfogalmazott fe|téte|ekrő| a Címzettet a támogatás megíté|ésérő| sző|ő kiértesítő
Ievé|ben ke|| tájékoztatni a feItéteIek pontos megfogaImazásával és a te|jesítés
határidejének megadásáva|.

A ,,mini-projekt,, elutasításra kerül, ha akár egyetlen szempont esetében is ,,nem felel
meg,, minősítést, vagy ha három szempontnál tobb esetben kap ,,feltételekkel megfelel,,
minősítést a pályázó, A pályázó jogosult a pályázati határidő lejárta előttÍ időszakban az
átd o l g ozott,, m i n i - p roj e ktj ét,, i s m éte l ten b e ny újta n i.

3. 2. 2, Tiá mogatésÍ ďćintés
A ,,mini-projektek,, hatékony tervezése és megvalósítása érdekében a ,,mĺni-projekt,,
javas|at értéke|ési fo|yamatának (beérkezéstől a döntésig) időigénye maximum 30 nap
lehet, ame|y hiánypót|ás esetén 15 nappa| meghosszabbítható.

Az értéke|ést a Közvetítő Szervezet be|ső munkatársai vagy kapacitás hiányában kÜ|ső
szakértők végezhetik. Az értékelők javas|ata alapján a támogató döntést a Közvetítő
Szervezet vezetője hozza meg. A döntésről történő tájékoztatást a Közvetítő Szervezet
75 napon belül, postán és e-mai|ben is megkÜ|di a pá|yázőnak a je|en műkodési
kézikönyvet kiegészítő 6.sz, me||ékletben fog|a|t tartalmú kiértesítő |evé|nek
megfele|ően. Támogatott ,,mini.projekt'' javaslat esetén a Közvetítő Szervezet
kozzétesá hontapján a Címzett nevét, a ,,mini.pľojekt'' tárgyát, a megva|ósulás
idejét és helyszínét, a támogatás összegét, valamint íľásban megkÍ'ildi a
Közrem íi ködő Szervezet részére a m ini-projektek tisszesítő adatait.

A döntéssel szemben jogorvosIati, panaszkeze|ési lehetőség nincs.

3. 2. 3, Szerző,déskćités, szełrződésmődesítás

A Közvetítő Szervezet a támogatói döntést tartaImazó |evé| megkÜ|désekor tájékoztatja a
Címzettet a szerződéskötésse| kapcsolatos további teendőkrő| , azok határidejének
megjelölésével. A Támogatási Szerződés me|lékletét képezi a je|entkezési lapon kívü|
minden engedély, műszaki terv, szerződés, nyi|atkozat, egyéb a|átámasztó dokumentum,
va|amint ezek módosításaĺ, amelyet a Címzett a ,,mini-projekt'' mel|ékleteként benyújtott.
A Támogatási Szerződés megkötéséhez a bíľálat álta| e!őírt fe|tételek teljes körű és
hiánytalan teljesítésén tú| az a|ábbi dokumentumok csato|ása szÜkséges:

. a koztartozás-mentesség hatóság á|ta|i igazo|ása (ame|ynek aktualizált pé|dányát
a kifizetési kérelemhez annak me|lék|eteként ismételten szükséges majd
benyújtanĺ);

. a je|entkezési |aphoz benyújtott bármely olyan jogosu|tságot igazo|ő
dokumentum, amelynek tartalmában vá|tozás következett be - kivéve a referen-
ciaigazo|ást.

A támogatási szerződést a Címzett és a Kozvetítő Szervezet köti. A szerződéstervezet
(MKK 4. mellék|et) a pályázati dokumentáció része.

A támogatási szerződés megkötésére a támogatói dontést tartalmazó |evé|ben fog|a|t
határĺdőig, de |egkésőbb a ,,mini projekt,, kezdő időpontjáig van lehetőség.
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A Közvetítő Szervezet a támogató dontéstő| és a támogatási szerződéskotéstő| e|á||hat,
amennyĺben a pá|yáző a szerződéskötéshez sztjkséges fe|téte|eket határidőben nem
teljesíti. A Közvetítő Szervezet a támogató döntéstő| és a támogatási szerződéskötéstől
va|ó e|á||ás tényérő| a pá|yázőt írásban értesíti.
A Címzett a mĺni-projekt megva|ósításához igényelhet e|ő|eget ĺs. Az e|őleg maximális
mértékét a Közvetítő Szervezet határozza meg.

A Címzett köteles a je|entkezési lapban |eírtaknak, va|amint a Támogatási Szerződésben
rögzítetteknek megfe|elően megvalósítani a ,,mini-projektet,,. Amennyiben a Címzett nem
ennek megfele|ően jár €l, űgy a Közvetítő Szervezet jogosu|t a finanszírozás
fe|fÜggesztésére, a támogatás visszavonására, a már kifizetett összeg te|jes Vagy
rész|eges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstő| való e|á||ásra.

A Címzett a je|entkezési |apon Vagy a TSZ-ben rögzített adatokban, i||etve a te|jesítésse|
összefüggő adatokban bekövetkezett minden változást annak bekövetkeztét kovetően 15
napon belü| köteles írásban jelentenĺ a Közvetítő Szervezet részére.

Szerződés módosítására csak kivéte|esen indoko|t esetben Van lehetőség, ame|yet
mindkét fél kezdeményezhet írásban. A Címzett áltaI kezdeményezett módosítási
kére|met megfelelő indok|ássa| ke|| alátámasztani és a Közvetítő Szervezet számára
írásban postai úton e|juttatni. A szerződésmódosítás nem irányulhat a projekt keretében
végrehajtandó tevékenységek és a Címzett szemé|yének megvá|toztatására. A
módosítási kére|em tárgyában hozott döntésrő| a Kozvetítő Szervezet 15 napon be|Ü|
|evélben tájékoztatja a Címzettet. A döntésse| ,szemben jogorvoslati, panaszkezelési
lehetőség nincs.

4. Megvalósítás menete

4.1. Programtevékenységek végľehajtása

A,,mini-projekt,, megvaĺósítását mege|őzően egyeztetésre kerÜl sor a Közrĺetítő Szervezet
és a Címzett kozott, me|ynek keretében |ehetőség nyílik többek kozött a
program/rendezvény e|őkészítése során fe|merü|t kérdések, problémák megtárgya|ására.
A Címzett köte|es a ,,mĺnĺ-projektet'' a jelentkezési lapon és a Támogatási szerződésben
rögzítetteknek megfe|e|ően végrehajtani. A megvalósítást a Címzett fotóval, és a mini-
projekt jellégétől fÜggően je|enléti ívvel támasztja alá.

A végrehajtást kovetően a Címzett a kifizetési kérelmével egyritt benyújtja szakmaĺ és
pénzÜgyi beszámo|óját, mely a ,,mini-projekt'' javaslatban foglalt fe|adatok
megvalósulását mutatja be. A szakmai beszámolóban fe|soro|t megva|ósított
fe|adatoknak igazodniuk ke|| a pénzügyi beszámo|óhoz.

4.2' Támogatásfo|yósítás

A támogatás folyósítása az a|ábbi formákban történhet:

- támogatási elő|eg;

- a Címzett á|ta| kifizetett szám|ák támogatási összegének utó|agos megtérítése
közvetlenl.]| a Címzett bankszám|á3ára.

A Címzett a Támogatási szerződés a|áírásával előlegigény|ésre válik jogosu|ttá,
me|ynek ménéke a megítélt támogatás maximum 3oo/o-a |ehet. Az elő|eg összegét a
támogatási szerződésben szükséges rögzíteni. A Közvetítő Szervezet döntési jogkörébe
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tartozik, hogy a Címzett áltaI igényelt e|ő|eg mértékét elfogadja, vagy csökkentett
összeget hagy jóvá. Amennyiben nem az igénye|t, hanem csökkentett összeget hagyja
jóvá a szerződésben, arról haladékta|anu| levé|ben és e-maĺlben értesíti a Címzettet.

Az e|ő|eg nyújtására a Támogatási Szerződés megkötését követően kerülhet sor. A
Címzett dönti el, hogy e|ő|egként a maximá|isan meghatározott mértékhez képest
mennyit igénye|, döntését a Táŕnogatási Szerződés re|eváns rovatában tÜnteti fel. A
Közvetítő Szervezet a Címzett számára a szerződés a|áírását követő 30 naptári napon
belÜ| a megadott bankszámlaszámra átuta|ja az e|ő|eg összegét.

A Közvetítő Szervezet az előleg összegén túl a ,,mini-projekt,, megvalósítása során
fe|merü|ő kö|tségeket utófinanszírozássa| téríti meg.

4.s. Pénzügyi beszámolók

A Címzett pénzügyi beszámo|ót csak a Támogatási Szerződésben rögzített
tevékenységekre nyrijthat be. Amennyiben a benyújtandó eIszámo|ást igazo|ó
dokumentumon szerep|ő összeg meghaladja a Támogatási Szerződésben rogzített
támogatási osszeget, a kti|onbözetet a Címzett saját erejéből finanszírozza.

PénzÜgyĺ beszámo|ót a ,,mini-projekt,' megva|ósításának rövid időtartama miatt egyszer
nyújt be a Címzett a Közvetítő Szervezet számára, me|y egyben tartalmazza az
e|ő|egként fe|vett osszeg, il|etve utófinanszírozássaI kért támogatás e|számo|ását.

A mini-projekt elszámo|ására egy összegben kerül so,r.

Az e|számo|ást igazo|ó dokumentumok ĺegkésőbb a ,,mini-projekt', megva|ósítását követő
30 naptári napon be|ü| nyújthatók be. Az elszámo|ást igazo|ó dokumentumokat a
Kozvetítő Szervezet 30 napon be|tj| e||enőrzi és fogadja el. A Közvetítő Szervezet a

benyújtott dokumentum e|fogadását kovetően 15 napon be|ül uta|ja át a támogatásból
fennmaradt részt.

Az e|számo|áshoz benyújtandó dokumentumok körét, i||etve a szükséges sab|onokat a
10.sz' me||éklet, va|amint az Irárĺyító Hatóság á|tal kiadott, az NFÜ honlapján e|érhető
,,Pénzugyi eIszámo|ás rész|etes szabá|yai városrehabílitációs projekt keretében
e|krjlönített Programa|ap felhaszná|ásávaI megva|ósuló mini-projektekhez,, című útmutató
tarta|mazza (http://www.nfu.hu). A mini-projekt keretében elszámo|ható koltségek körét
a 2. sz. mel|ék|et tarta|mazza.
Amennyiben nem kerü| sor az e|számo|ást igazo|ó dokumentum megadott határidőn
be|üli benyújtására, úgy a Közvetítő Szervezet egyszeri a|ka|ommaI fe|szólítja a Címzettet
ezen dokumentum 10 naptári napon belü|i megkÜldésére.

Ha ezen határidő |ete|te után sem kerÜ| benyújtásra a szÜkséges igazo|ás, akkor a
Közvetítő Szervezet felbontja a Támogatási Szerződést, és szükség esetén az elő|eg
visszafizetésére szólítja feĺ a Címzettet. A támogatási e|ő|eg visszafizetése esetén a
Címzett az e|ő|eget a folyósítás napjátó| számított Ptk. szerĺnti kamattal növe|t
mértékben köte|es visszafĺzetni. Ha a visszafizetésse| késede|embe esik, a késede|me
után a Ptk. szerinti kamatot is érvényesíteni ke|l. A kamatszámítás kezdő ĺdőpontja a
kö|tségvetésbő| nyújtott támogatás folyósításának napja, uto|só napja a visszafĺzetésĺ
köteIezettség teljesítésének napja.

A Közvetítő Szervezet a KSZ felé torténő e|számolását a ,,Pénzugyi e|számo|ás rész|etes
szabá|y ai,, cím ű me| | é k|et ta rta l m azza az a |á bbi kiegészítésse|.
Az útmutató a Közvetítő Szervezet saját könyveĺben megje|enő kö|tségeire vonatkozik. A
Címzett felé közvetített támogatások összegével a Közvetítő Szervezet az a|ábbi
dokumentumok benyújtásávaI számoIhat el egy időben saját kifizetési ĺgényének
benyújtásakor:

" Címzettel kötött támogatási szerződés;
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. Szakmai te|jesítésigazo|ás a megva|ósu|t mini-projektte| kapcso|atban;

. Szám|aösszesítő a címzettekné| fe|merü|t kö|tségekrő| (11' sz. mellék|et);

" Címzett felé kifizetett támogatást igazo|ó bizony|at;

" Nyi|atkozat a te|jesítésigazo|ásra kerÜ|t kö|tségek a|átámasztottságának
dokumentum a|apon megtörtént el|enőrzéséről (12. sz. melléklet).

4.4. Projektzárás

A mĺni-projekt lezárása a megva|ósításáró| sző|ő szakmai beszámo|ó, továbbá a program
teljes költségvetésének e|számolásáró| készített pénzügyi beszámoló alapján történik' A
pá|yázati program |ezárásának tényérő| a Közvetítő Szervezet értesíti a Címzettet.

A Címzett köteles a ,,mini projekt,, megva|ósítása kapcsán felmerü|t összes szám|át, vagy
egyéb, e|számo|ást alátámasztó dokumentumot egy he|yen, hozzáférhető módon,
projektdossziéban tároIni, és a városrehabilitációs projekt fenntartási időszakának
végéig, de |ega|ább 2o2o. december 31-ig megőrizni.

A Közvetítő Szervezet a ,,mini-projekt,, kapcsán készÜ|t va|amennyi dokumentumot
megőrzi, és a városrehabiIitácĺós projekt aktuá|is e|őreha|adási je|entésének
elkészítéséhez fe|használja. Javasolt a mini-projektek befejezését a projekt befejezésénél
egy-két hónappal korábbra ütemezni, hogy a mini-projektnek |egyen tarta|ékideje, i||etve
hogy a Közvetítő Szervezet be tudja építeni a Zárő PEJ=be a mini-projektek
beszámoĺóját, ered ményeit.

5- Tetjesítési, fenntaľtási kötelezettsé9ek, szankcionálás

A Címzett köte|es a je|entkezésĺ lapon és a Támogatási szerződésben rögzítettek szerint
végrehajtani a ,,mini-projektet,,. Amennyiben a Címzett nem ennek megfe|e|ően jár e|,

úgy a Közvetítő Szervezet jogosult a fĺnanszírozás fe|függesztésére, a támogatás
visszavonására, a már kifizetett összeg teljes Vagy rész|eges visszafizetésének
kezdeményézésére, a szerződéstől va|ó e|állásra, valamint a közvetett eljárás keretében
meg h i rdetésre kerü lő pá|y ázati ki írásbó| va |ó kizá rásra.

Mive| a ,,mini-projektek', egy-egy akcĺóra, szo|gá|tatásra kor|átoződnak, így a Címzettet
fenntartási köte|ezettség nem terhe|i.

6. Ellenőrzés

A Közvetítő Szervezet e||enőrzési feladata kettős:

- egyrészt e||enőrzi a Címzett á|ta| benyújtott dokumentumokat,

- másrészt he|yszíni e|lenőrzést tart'

Mivel a ,,mĺni-projektek,, várhatóan egy-egy akcióra / akciósorozatra, vagy szolgáltatásra
kor|átozódnak, ígv a Közvetítő Szervezetnek he|yszíni e||enőrzést ke|| végeznie: a
program/rendezvény kivite|ezésének időpontjában a he|yszínen, vaIamint pénztjgyi
e||enőrzést a projektdosszié megtekintésekor. A heĺyszíni |átogatás során a je|entkezési
|apon vá|la|t fe|adatok te|jesü|ésének vizsgá|ata történik. Az ellenőrzést végző szemé|y
e|készíti a he|yszíni szemle jegyzőkönyvét (9. mel|éklet), me|yet mindkét fé| álta| a|áírva
csato| az adott ,,mini-projekt,' dokumentációjához, A jegyzőkönyv fotódokumentációval,
és a minĺ-projekt je||égétől függően je|en|éti ívvel kiegészíthető. A támogatásra kerÜ|t

mĺni-projektek helyszíni e|lenőrzésére szúrópróbaszerűen a Közreműködő Szervezetnek
is joga van. Ennek érdekében a Közvetítő Szervezet köteles tájékoztatni a Közremíjködő
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Szervezetet a mini-projektek aktuálisan tervezett eseményeiről, annak hiányában
honlapján elérhetővé kell tenni a mĺni-projektek keretében tervezett rendezvénYeket
b e m u ta tó, fo I y a m a to sa n fri s sített ese m é n y n a p tá rt,

7. Pragramalap monitoľing

A Közvetítő Szervezet a Programalap működése során monitoring feladatokat lát e| a
városrehabi|itációs projekt keretében közvetett eljárásrend szerint megva|ósítani kívánt
prog ra mo k/rend ezvénye k hatékony megva |ósítása é rd ekében.

A Közvetítő Szervezet a monitoring mutatók e|lenőrzését a mĺni-projekt zárásakor
e|lenőrzi. Amennyiben a Programa|ap működtetése megha|adja a tíz hónapot, a
monitoring mutatókat kétszer keIl elIenőrizni: egyszer a ProgramaIap működtetési
időinterval|umának fe|énél, másodszor a Programa|ap működtetésének zárásakor. A
közbenső értéke|és |ényege, hogy fe|színre kerüljenek a tervezetthez képesti eset|eges
e|térések, és így lehetővé váljon azok keze|ése, korrigá|ása.

A Közvetítő Szervezet a Programalap működtetése során az alábbĺ mutatók te|jesÜlését
kíséri nyomon, éves bontásban:

Mutató e9yse9 Cé!értékx Tényéľt5pxx

ProgramaIapbó| kiutalt összeg Ft 50 mi||ió

Támogatott .ffiĺnĺ-projektek''
száma

db 145

Bevont non-profit szervezetek
száma

db 35

Megva|ósított
prog ra mc klrendezvén'yek szá ma

db 37

Programok résztvevőinek száma
(becsÜ|t érték)

fő 509

A városrehabIitációs projektben
fejlesztett, a közvetett e|járás
során he|yszínként megje|enő
intézmények, közterü |etek száma

db 44

* A szerződésben szerep|ő tervezett érték
xx A beszámo|ók és e||enőrzések alapján te|jesített érték

8. Mellékletek

1.1. Felhívás
1.2. Útmutató, benne: Foľmai, jogosultsági és szakmai értékelési sablon
1.3. Jelentkezési lap
1'4. Szerződés tervezet ( ben ne e|ő| eg i gé nylés)
1.5'Szakmai és pénzügyi beszámoló' kifizetési kérelem
1'6. Értesítő levé|
L.7 . Pá|yázati életút.lap
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1.B. Komm u nikációs kötelezettség
1.9. Helyszíni szemle sab|on

9. Program kommunikiíciós teľve

A program sikeres megva|ósítása érdekében szÜkséges a széleskorij tájékoztatás és
nyi|vánosság, Ezze| vá|ik biztosítottá mind a kitűzött cé|ok elérése, mind a cé|csoport
aktivizá|ása.
A projektek eltérő jellegéből fakadóan a Kozvetítő Szervezetek, illetve a
kedvezményezettek eltérő tartalmú kommunĺkációs csomagokat kotelesek megvalósítanĺ,
amelyről minden esetben a városrehabilitációs pályázati dokumentáció részét képező
pályázatĺ útm utató rendel kezĺ k.

A ,,minĺ projektek,, esetében a kommunikációs tevékenységek tervezése és
összehangolása a Címzettel együttműködve kotelezően a Kiizvetítő Szervezet
felelőssége. A városrehabilitációs projekt kommunikáciős ktĹtelezettségébe a
,,mini projektek,, kommunikáciőja is beletartozik' A megvalósítás során
folyamatosan, bármely nyomtatott vagy elektronÍkus kommunikációs felületen, ahol a
projekt megjelenĺk, a kedvezményezett (Közvetítő Szervezet) és a Címzett is kijteles az
EU támogatására folyamatosan felhívni a figyelmet' A Címzettel szemben elvárt
kommunikácĺós kötelezettségek tekintetében a 8. számú melléklet iránymutatásai
mérvadóak.
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