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Budapest Józsefváľosi onko rmányzat
Képvĺselő.testülete számára

Előterj esztő : Santha Péterné alpolgrírmester

A képviselo-testtileti ülés időpontja: 2łJl3 . október 1 ó. . sz. napirend
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véIeményezi x
Humánszolgáltatási Bizottságvé|eményezi x

Hatérozati javas|at abizottsźĘ szźtmźtta: A Vaľosgazdźikodási és Pénzügyi Bizottság l Hu-
mźlnszolgáltatási Bizottsás iavasolia a Képviselő-testtiletnek az e|őteúesztés mestźItsva|áséLt

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Előzmények

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testtilete a 473l20lf , (XII. 19.)
számű határozatában dĺjntött arról, hogy a keľületben 2013. évben is bizosítja a közfoglalkoztatźs
megszefiIezését és működtetését. A f0I3. évi közfogla|koztatĺásra a f013, évi költségvetés terhére a
közfoglalkoztatottak bér és járu|ékainak ĺjnľészeként 20.000,0 e Ft-ot, ezen belül a Budapest Esély
Nonpľofit Kft. részére a kommunális tęrületen történő foglalkoztatás önrész kĺiltségeire 2013 ' évre
4.585 e Ft-ot biztosított.

Az onkormźnyzat il|etékességi terĺiletén közfoglalkortatásban foglalkoztatóként részt vevó intézmé-
nyek, szervek és a Munkaügyi Központ között 2013. évben megkötött hatósági szeľződések a|apján
keľületi szinten f013. mźtrcius 1 - decembeľ 31. kozötti időszakban 159 fő álláskereső keriilt be a köz-
foglalkoztatási progĺamba az a|álbbi megoszlás szerint:
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Foglalkoztató osszesen fő

Józsefuárosi Közösségi Hrázak Nonprofit Kft. 3f
Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolsálat 18

Józsefuárosi Egészségi'igyi Szolgálat 10

Polgármesteri Hivatal fl
Budapest Esély Nonprofit Kft. 78

Osszesen 159

tr. A beteľjesztés indoka

A Budapest Főváľos Kormányhivatala Munkatigyi Központjánaktájékoztatása szerint 2013. november
01. naptól f0I4. źryrl|is 30. napig tartó időszakra álláskeresők foglalkoztatásárapźiyźz;atot lehet be-

nyrijtani, melyre vonatkozóan a döntéshozatal szükséges.

III. Tényállási adatok

A f0I3. évi közfoglalkoztatásban résztvevő 159 fó álláskeresőn felül lehetőségvan az a|ábbi foglal-
koztďási programokľa:

a) af0I3' évi közfoglalkoztatási béľmegtakarítás terhére 2013. decembeľ 1 - f0I4. februźr f8.
közötti időszakľa napi 8 órában 50 fő ľegisztrált munkanélkĺili álláskereső foglalkoztatásta,
amely 10 oń-os, 1.400.000,- Ft ö'sszegű önrészt igényel.

b) 2013. november 1 _ f01'4' źryri|is 30. kĺjzötti időszakra (ún. ,,té|i közfoglalkoztatás',) napi 6
órában 241 fó álláskereső foglalkoztatására, önkormányzati önľészt nem igényel.

c) 20 13 . december 1 _ 2014 . mfucius 3 1 . közötti időszakban 3 90 fő álláskereső bevonása a köz-
foglalkoztatást kiegészítő képzési progľamba, amelynek ideje alatt a résztvevők 6 óľás foglal-
koztatásnak megfelelő közfoglalkoztatási bén kapnak. A képzés tarta|mát tekintve elsősorban
kompetencia alapú képzést jelent. onkoľmĺány zati önrésztnem igényel'

A b) pontban ismeľtetett (téli köZfoglalkoztatás) közfoglalkoztatottak egĺ része résztvesz a c) pontban

tész|etezett képzésben, valamint a c) pont szeľinti érintettek is bekerülnek a b) pont szerinti
közfoglalkoztatotti körbe' a résztvevők létszáma az adoít csopoľton beltil a szervezés időszakában
kerül meghatározźsra.

napi 8 órás. 50 fó álláskeľesőt adatai 2013.12.01-f0 4.0f.28.

Ssz. fog|a|koztatő munkakör státusz,/fő

1 Polgármesteri Hivata|

üswiteli dolsozó 6

szociális kiseeítő 8

karbantartó/festő f
2 Józsefváľosi Közössési Hának Nonprofit Kft . karbantaľtó I

3

Józsefuáľosi Varosüzemeltetési Szo|gá|at Q0|3.
1l. 0l-tól Józsęfuárosi Közteriilet-felügyelet és Város-

karbantaľtó a
J

utcaseprő I

iŁeme ltetési Szo|gá|at) keľtész 2

4
Józsefuárosi Eeészsésüsvi Szoleálat

sesédmunkás I

takarítőno aJ

5

Budapest Esély Nonpľofit Kft.

brisádvezetó 2

üsvviteli doleozó 1

utcaseprő l8

takarítő 2

Osszesen 50



b) napi 6 őrás,24I fő álláskeresőt foglalkoztató program adatai20I3.Il.0I-2014.04.30.

foglalkoztató végzettség munkakiiľ Íő

Józsefu árosi Kcizösségi Hazak Nonp- alapfokú segédmunkás 1

roťrt Kft. alapfokú zenesz 30

Józsefu áro s i Intézménymiĺködtető
K<izpont

alapfokú keľtész 15

alapfokú takarító 5

alapfokú konyhás +

Katica Bölcsőde és Napköziotthonos alapfokú takaľító 2

Ővoda alapfokú konyhás 1

Józsefu áľosi Egyesített Bölcsődék
alapfokú kézbesítő 5

alapfokťl takarítő I

Oszirózsa Gondozó Szolsálat
alapfokťl takarÍtó 8

középfokú biztonsási őr 2

alapfokú kertész 1

Józsefu árosi Városüzemeltetési Szol-

alapfokú keľt. kisegÍto aJ

alapfokú kaľbantaľtó sesítő f
géiat alapfokú utcaseprő 20

kĺizépfokú karbantaľtó 5

Józsefu árosi Egészségügyi Szolgálat aIapfokú takaľító f

Polgármesteri Hivatal

középfokri ügyviteli 23

alapfokú szociális kisesítő 7

alapfokri liftkezelő 4

Budapest Esély Nonpľofit Kft.
alaofokú utcaseprő 97

középmunkavez brisáLdvezető a
J

Osszesen 241

c) közfoglalkoztatástkiegészítő téli képzés adataif0I3.12.0I.20|4,03.3|.

fogla|koztató végzettség Íő

Józsefuárosi Közösségi Házak Nonpľofit Kft . alapfokú 5

Józs efu áro s i Intézményműkö dteto Központ alapfokú 24

Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekj óléti Köz-
Dont

alapfokú ĄĄ
JJ

Katica Bölcsőde és Napköziotthonos ovoda alapfokú f
Józsefuáros
Józsefuáľos

Közterület-felügyelet (2013 . 1 1 .0 1-től
Parkolás-üzemeltetési Szolsálat)

alapfokú f5

Józsefuáros Egyesített Bölcsődék alapfokú 10

o szit ózsa Gondozó S zo l sálat alapfokú 40

Józsefu árosi Városüzemeltetési Szolsálat alapfokú 30

Józsefu árosi Egészsé gi'i gy i Szo|gźůat alapfokú 6

Polgármesteri Hivatal alapfokú 40

JóHír Józsefuárosi Nonpľofit Kft. alapfokú 5

Budapest Esély Nonprofit Kft. alapfokú r70

Osszesen 390



Iv. A diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Tekintettel ana, hogy a Képviselő-testiilet 473ĺ2012. (XII. 19') számú határozata a 2013, évet érintő
kozfoglalkoztatás megszer,łezésére vonatkozik, ezért a Képviselő-testtilet dontése szükséges a f0I3.
november 01. naptól kezdődően f0I4. źryri|is 30. napig taľtó időszakra tńhűződő közfoglalkoztatásrő|.

A megvalósítás érdekében javasolom, hogy a Képviselő-testtilet kérje fel a közfoglalkoztatőkat aké-
relmek benyújtására, a kéľelmek elbíľálását követően a foglalkoztatási szerződések megkötésére.

A Képviselő-testĺilet döntése szükséges a 2014. április 30-ig źńhilződó közfoglalkoztatás önkormány-
zati onrész fedezetének biztosításáról, valamint a közfoglalkoztatást bonyolító Budapest Esély Nonp-
rofit Kft'-vel kotött közszo|gá|tatźsi szerzódés módosításźtő| 2014. április 30-ig terjedő idősza|<ra az
ügyviteli és szervezési ktiltségek vonatkozásában. . .

A foglalkoztatók a közfoglalkoztatásbértámogatási keľetének terhére a keret fÜ%o-a erejéig igényel-
hetnek támogatást a közvetlen költségekre, azonban mive| az eléľendő cé| az, hogy minél nagyobb
számban kertiljenek be közfogla|koztatźsba a munkavál|a|ők, ezért a közvetlen kĺiltségekre igényelhe-
tő összeg mértékét a foglalkoztatók részére 5 %o-ban célszerű meghatátozni. Ez alól kivételt képez a
Budapest Esély Nonproťlt Kft., amely a kommunális területen foglalkoztat álláskeresőket, akik részére
indokolt a munkaeszközĺjk, védőfelszerelések stb. beszerzése.

v. A döntés célja, pénzügyi hatása

A kertileti közfoglalkoztatźst szervező Budapest Esély Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) tájékozta-
tása szerint a 2013' évi közfogla|koztatźn onrészére e|őirźtnyzott 20.000.000,- Ft keľetösszegbó| a
2013. december 31. napjtńg megkötött szerződések a|apjáĺ 14.986.558'- Ft keľül felhasználásrą a
maradvány jelenleg 5.0|3 .44f ,- Ft.

A 2013 ' decembeľ 0I - f0I4. február 28-ig tartő 50 fős progľam 90 %o-ban źi|am á|ta| támogatott prog-
ľam, amely 10 oń-os, 1.400'000,- Ft összegtĺ önrészt igényel.
A téli közfoglalkoztatźs és képzési progľam önľészt nem igényel, 100%-ban támogatott progľamok,
uniós forrás _ TAMOP - biztosítja afedezetét,
A foglalkoztatási költségek önľésze a közfoglalkoztatásra2013. évre elkül<jnített költségvetési keľet-
bóI źtthűzódó kiadásként, feladattal teľhelt pénzmaradványként biztosított'

A Kft. tájékoztatása szeľint a2073. évi 5.0I3.442,- Ft összegíĺ maľadvány fedezi továbbá a20|4. tqri-
lis 30. napjáig az egyéb fog|a|koztatáshoz kapcsolódó költségeket (például betegszabadság, egészség-
ügyi kiskonyv' azon munkaváIlalók esetében, akik a munkavégzéséhez szĹikséges a BKV szolgáltatás
igénybevéte|ę utazási költség, munka.védőľuha, a Magdolna utcai szociális helyiségek időarányos
rezsi költségei).

Az Önkoľmányzathatározat|an időre k<itott kozszo|gźitatási szeľződést a Kft.-vel, a szervezési és ügy-
viteli díja évenként keľül megál|apitásra, aközszo|gźt|tatás szerzódés mellékletében'
Tekintettel a közfoglalkortatás2014. év április 30. napjáig toľténő źtthűződźsźra, va|amint aközfog|a|-
koztatottak szźłmának vá|tozásźtra, ezért a Kft. ügyintézési, szervezési fe|adatainak ellátására vonatko-
ző đijazásának összegének 5.000,0 e Ft-otjavasolokjóváhagyni,f0I4, január 0l. naptól 2014. április
30. napig taľtó időszakra, melynek fedęzete az Önkormányzat 2014' évi költségvetés terhéľe keľtil
biztosításra.

vI. Jogszabá|yi ktiľnyezetismertetése

A foglalkoztatás elősegítéséľől és a munkanélküliek ellátásáról sző|ő I99|. évi IV. toľvény (Flt) 8. $

(4)bekezdése alapjan a helyi önkoľmányzat a külön törvényben meghatźtrozott foglalkoztatási felada-
tainak ellátása során ktilĺjn jogszabályban meghatározott közfog|a|koztatźst szervez.

A Képviselő-testĺilet hatáskore a Magyarországhe|yi önkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXKX.
tv. 13. $ (1) 12. pontja a|apján a helyi közĹigyek, valamint a helýen biztosítható kozfeladatok k<jré-

ben ellátandó helyi önkoľmányzati feladatok különosen a helyi közfoglalkoztatźs.

Kéľem az a|ább i határ ozati j avas lat e lfo gadását.



Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy dtint' hogy

1. a kerületi közfoglalkoztatźs folyamatos biztosítása éľdekében a műkodtetésľe irányuló kérelmek
benyújtását támogatja az a|źłbbiak szerint:

a) 20l3.decembeľl_20l4.februárf9.közoÍtiidőszakranapi8őréłban50főregisĺráltmunka-
né lktil i álláskere ső f o g|a|koztatásźú,

b) 20 1 3 . novembeľ 1 _ f014 ' ápri|is 3 0. közötti időszakra napi 6 őrźtban f4I fő álláskereső fog-
|a|koztatźsźú',

c) 2013. december l - f0I4.március 31. k<jzötti időszakban 390 fő álláskereső bevonása aköz-
foglalkoztatást kiegészítő képzési programba.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. október 16.

2. ahatétrozat 1. pontja a|apján felkéľi aza|ábbi költségvetési szervek és gazdasági társaságok vezetoit
- mint foglalkoztatőkat - f0I3. évro|f0I4. április 30. napjáig źúhtlzć:dő közfoglalkoztatźsra vonat.
kozó kérelmek benyújtására, a munkaiigyi központtal a hatósági szerzódés és a munkavállalókkal a
foglalkoztatási szerzóďések megkötésére, azza|, hogy a kéľelmekben a kdzfog|akozatás béľtámo-
gatásának terhére közvetlen költségekre a felsorolt foglalkoztatók által igényelhető támogatás mér-
tékét syo -b an maxi málj a.

Érintett foglalkoztatók :

- JózsefuárosiPolgármesteľiHivatal,
- JózsefuárosiIntézményműködtetőKözpont,
- Katica Bölcsőde és Napköziotthonos ovoda,
- a Józsefuárosi Egyesített Bĺjlcsődék,
- oszirőzsa Gondozó Szolgálat,
- JózsefuárosiVárosüzemeltetésiSzo|gáiat,
. JózsefuárosiEgészségügyiSzo|gä|at,
- Józsefuárosi Családsegítő és GyermekjóIéti Központ,
- Józsefuárosi Közterület-felügyelet,
- Józsefuarosi Közösségi Hrázak Nonprofit Kft.
- JóHír Józsefuáľosi Nonprofit Kft.

Felelős: ahattrozatipontban felsorolt fog|a|końatók vezetői
Hatáľidő: 2013. októbeľ 16.

3. a)aBudapestEsélyNonproťrtKft-t(Kft.)kijelĺlliakommunálisközfogla|koztatásegyikfoglalkoz-
tató he|yének azzal, hogy a köztertilet takaríLási feladatokat a Józsefuáľosi Váľosüzemeltetési Szol-
gźiat v ezetőjével e gyeztetv e v é gezze.

b) felkéri a Kft. ügyvezetőjét a kĺizfoglalkoztatási kérelmek benýjtásáľa, a munkaügyi központtal
a hatósági szerződés és munkavállalókkal a foglalkoztatási szerződések megkötésére.

Felelős: polgáľmester, a Budapest Esély Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2013. október 16.

4. ahatározat 1. pontjában foglaltak miatt

a) a koz fogla|koztatási költségek önrészének fedezetéül az onkormányzat |1107-01 cím miĺkö-
dési cél és általános tarta|ékán belül a f0|3. évi közfoglalkoztatás önľész előirźtnyzatát jelöli
meg.



5.

6.

b) a közfoglalkoztatźĺs tiryintézési, szervezésitevékenységéért a Budapest Esély Nonpľofit Kft.
dijazźstúbruttó 5.000,0 e Ft-ban haÍtrozzameg, melyre a2014' évi koltségvetés terhére e|óze-
tes kötelezettséget vállal.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. október l6.

ahatározat 3.b) pontja a|apján felkéri a polgármestert a Budapest Esély Nonproťlt Kft.-vel kötött
közszo|gźůtatźlsi szerződés mellékletének móđosítására és annak a|áirźsźlra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a szerzodésmódosítás aláírásának hatáľideje 2013. október 31.

felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat af0|3. évi költségvetésről szóló rendelet
kö'vetkező módosításánál és a 2014. évi költségvetés tervezésénél vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: ż013. december 3l-ig és a20|4, évi költségvetés tęrvezése.

Budapest, 2013. október 10.

Sántha Péteľné
alpolgármesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Eđina
jegyző

nevében és megbízásábóI

l ú/l
Jl /U@
- dr.Mészár Eľika

a|jegyzó
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