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Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X
Hatźr ozatí jav as|at a bizottság számát a:

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|oterjesztés megtárgya|ásźń'

Tisztelt Képviselő.testůilet!

L Előzmények
A Képviselő-testtilet 67l201f. (II.16.) sztllrnhattrozatában dönt<itt arról, hogy tźlmogatja az
önkormanyzat kulturális ktizszolgźl|tatźsi feladatainak e|Iátása éľdekében _ péĺungyi kötelezett-
ségvállalás nélkül - azEsé|yt a Kibontakoztsra_ Kulturális és Szociális'Alapítvány (székhely:
1082 Budapest, Leonardo u. 43lB.) (továbbiakban: az Alapítvany) TAMOP _ |.4.|ĄIl2 _
,,Vági bele'' projel<t- pá|yázaton való részvételét. Az onkoľmźnyzat részérőI együttmfüödési
szandéknyi|atkozat keľĺilt kiállításra, melynek éľtelmében a projekt támogatása esetén a szfü-
séges egytittműködési megállapodás megkötéséhez a Képviselő-testtilet előzetes jővźhagyása
szükséges.

il. A beterjesztés indoka
Az A|apítvány tájékoztatása aIapjźn a ľÁvĺop _ T.4.I-I|l2. kődszámú a Közösségi felada-
tokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása cimu pźllyazaton sikeľesen vett
ľészt, elnyerte akívánt támogatást. A páIyazat kĺjtelezővé teszi az egytittmfüödési megállapo-
dást a projekt megvalósításának helyszíne szerint illetékes önkormrínyzatta|,jelen esetben a
BudapestJózsefuárosionkormanyzatta|' l..i].i.. ... -l.ĺ'
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Az egyĹittmrĺk<jdési megállapodás a Képviselő-testiilet dcjntése alapján kerĹilmegkötésre'

ilL Tényállási adatok
Az AIapítvány 20|2. évben péiyázatot nyújtott be a Köz<jsségi feladatokhoz kapcsolódó mun-
kaerő-piaci programok tĺímogatása című kiíľásra. A pźůyźzathoz sztikséges együttműködési
szĺĺndéknyi|atkozatot onkormanyzahľlk, mint a projelĺt megvalósításának helyszíne szeľint
illetéke s ö nkorm ány zat kiá||ítotla.

Az Alapítvány apáIytnaton sikeresen vett részt, melynek megvalósítása érdekében szükséges
az e|óterjesztés mellék|etétképező egyĹittműktidési megállapodás megkötése.

A pľojekt ľtivid ismertetése:
A megvalósítás helyszíne Budapest Fővĺáľos VIII. keľület. Célja a kerĹiletben élő hátranyos
helyzetiĺ emberek önfoglalkońatővá váIźsźnak elősegítése, valamint munkaerő-piaci szem-
pontból hátrányos helyzetu álláskeresők és inaktívak munkalehetőségének megteremtése és
fo g|a|końatásanak bizosítása érdekében varrođa létrehozása.
A pľojektbe 24 fő keľül bevonásra, akikből 19 fő oKJ-s-képzésen (szabó-vaľľó) vesz Észt. A
képzés ideje alatt képzési tĺámogatásban ľészesülnek, és a pľojekt idószaka alatt minimum 15

fő kerĹil foglalkoztatásra6 hónapig bértźtmogatással. A projekt befejezését követően minimum
12 fó fog|a|koztatása biztosított, legalább további 6 hónapig béĺtámogatás nélkül. de az e|ozo
felév fęltétęlei szerint.
A proj ekt időtartama : 2013 . augusztus 1 _ 20|4. október 3 1 .

A projekt első szakasztlban 2013. augusztustól - decemberig előkészítési munkfü folytak (to-
borzás,képzőcég felkutatása). A ľésztvevő személyek kiválasztása folyamatos,2014. februaľ
végéig befejeződik. A projektben résztvevő személyek felkutatásában résztvevo szewezetek a
munkaügyi központ VIII. keľületi kirendeltsége, valamint a Jőzsefvźnosi Közösségi Házak
Nonprofit Kft. Az oKJ-s képzés20l4. március hónaptól indul.

Az egytittműkcidési megállapodás szakmai egyĹittmfü<jdőként kiztrőLag infoľmációnyújtásra
irányul, melynek keretében a Jőzsefvźros Ujságban kerülnének megjelentetésre (két alka-
lommal) a projekttel kapcsolatos infoľmációk, valamint az Alapítvány a pľogram indításrĺról,
valamint befejezését kĺjvetően annak éľtékelésérő| tájékońatást nyújt.

IV. A diintés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése
Fentiek aLapjánjavasolom, hogy a ľÁvĺop-t.4.I-I1l2l20I2lOO2I azonosító szźĺrńpá|yźĺzat
keretében együttmiiködési megállapodás megkĺitését, azBsé|yt a Kibontakozásra - Kulturális
és Szociális Alapítvannyal (képviselője Ajtai Rózsa, székhely: 1082 Budapest, Leonaľdo u.
43tb. f. r.).

v. A dtintés célja' pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy a Budapest VIII. keľiiletben élő hiítrĺínyos he|yzetu ęmberek önfoglal-
koztatővá vźůástnak elősegítése, valamint munkaerő-piaci szempontból hátrányos he|yzetu
álláskeresők és inaktívak munkalehetőségének megteremtése, ennek érdekében a lakosok mi-
nél szélesebb körének tájékoztatása a program nyújtotta lehetőségekľőI,hozzáféréséľől.
Az egyiittműködési megállapodásnak közvetlen pénzngyihatása nincs, az onkormźnyzat ń-
széro| pénzügyi fedezetet nem igénye|. Az együttműködés szakmai jellegű, amely infoľmá-
ciónffitásból áll. Azinformtlciónyújtás keretében aJőzsefvźtros Ujságban töľténő megjelente-
tés azonban bevételkiesést jelent.

vI. Jogszabályi köľnyezet
A Képviselő-testület hatásköre Magyaľország he|yi önkormĺányzataiľő| sző|ő 2011. évi
CLXxXx. töľvény 13. $ (1) bekezdés 8. pontjában foglaltakon alapul.



IJatá.ľozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. Budapest Józsefuarosi onkoľmányzat a ľÁľĺop-t.4.1-IIl2l20I2lO02I azonosítő szźtmil
pźiyźr;at keretében együttmtĺködési megállapodást kot az Esélyt a Kibontakozásra _ Kultu-
rális és Szociális Alapífuánnyal (képviselője Ajtai Rózsa, székhely: 1082 Budapest, Leo-
nardo u.43lb. f. 1.), az egyiittmúkĺldési megállapodás szakrrrai együttnriĺkĺidőkérrt kízátő-
lag információnffi tásra irányul.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. február 05.

2. felhatalmazza a polgáľmestęrt az 1. pont szerinti, az elóteqesztés mellékletét képező
egytittműködési megállapodás a|áírására.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatańđő: f0| 4. februar 20'

A diintés végrehajtását végző
kapcsolati Iroda.

Budapest, 2014. jarnźr 20.

szerv ezeti egys é g : Humánszo lgáItatási Ü gyosztály Humán-

Sántha Péteľné
alpolgármester

Torvényességi ellenorzés :
Riman Edina

jegyzo
nevében és mesbízásábólJ lltuí7,r. l/w- ďr.Mésžar Erika

aljegyzó
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amely létrej ött egyrészről

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Onkoľmányzat (1082 Budapest, Baross u.
63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester, aďőszźlm: 15735]15-2-42, torzsszáma:
7 3 57 I 5, továbbiakban: E gyüttmiĺködő partneľ)

másrészroIaz

Esélyt a Kibontakozásra - Kultuľális és Szociális Alapítvány (1082 Budapest, Leonardo u.

43lb. f. 1., képviseli: Ajtai Rózsa elnök, adőszám:18118865-1-42, nyilvźntartási szám:
9 599 l 20 I 0', továbbiakb an: P áIy áző),

(továbbiakban egyĹittesen: Felek) között jelen együttműk<jdési megállapođźs aláirásáva|
együttműkĺjdési kötelezettséget vállalnak azUj Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás opera-
tív Pľogram támogatási ľendszeľéhez benýjtott ,,vźLgJ bele'' Közösségi feladatokhoz kapcso-
lódó munkaerő-piaci progĺamok támogatása című TAMOP _ 1.4.I-IIl2lf0I2l002I azonosí-
tószrĺmú pá|yázatmegvalósításźnaaz alábbiak szerint rész|etęzętttaľtalommal:

1. APáIyázó kijelenti, hogy a projekt megvalósításáért, aTtĺnogatási Szęrzodésben vállalta-
kéľt egyedül ő viseli a jogi és pénztigyi felelősséget. APźiyáző vá||a|ja, hogy a projektbe mi-
nimum 24 főkęruI bevonásra, akikből 19 fó oKJ-s képzésen veszrésú.. A képzés ideje alatt
képzési támogatásban részesülnek, és a projekt idoszaka alatt minimum 15 fő keľĹil foglalkoz-
tatásra 6 hónapig bénámogatással. A projekt befejezését követően minimum 12 fô kerül fog-
Ia|ko ztatásra b éľtámo gatás nél kül.

A jelen megállapođás alapjan azEgynfiműködő partner szakmai együttmfüĺjdőként veszrészt

ą pľojektben, amely |<ĺzáĺőIag infoľmációnyújtásľa iranyul melynek keretében a Józsefuaros
Ujságban keľĹilnének megjelentetésľe (két alkalommal) a projekttel kapcsolatos információk,
valamint az A|apitvtny a program indításáľól, valamint befejezését követően annak éľtékelé-
séľől táj éko ztatást nyúj t.

Az Egyiittmrĺködő partner a pá|yázatban meghatarozott célokkal egyeÉrt, azok megvalósítá-
sát elviekben támogatja. Az Együttmfüödő partner részérőI az egyittműkĺjdési megállapo-
dásban megkötése és annak teljesítése pénzügyi feđezetet nem igényel.

Apá|yázatmegvalósulási ideje: f0|3. augusztus | -2014. októbęr 31.

2. A projekt célja Budapest VIII. kerületében é|o hźltrźnyos helyzehi emberek ĺinfoglalkozta-
tóvá válásának elősegítése, valamint munkaeľő-piaci szempontból hátrányos helyzetű álláske-
resők és inaktívak munkalehetőségének megteľemtése és foglalkoztatásának biaosítása érde-
kében Vaľľoda |étr ehozása,

3. Felek a jelen megállapodást2}I4. februáľ 6-tő|2014. októbeľ 3l_ig l:lrtőhattrozottidőtar
tamra kötik.

4. A kapcs o|a|lartźsra kijelölt személyek

a PáIyáző részéróI: Bander Csilla szakmai vezető (bandercsi11a@gmail.com, mobil: 701948-
63s 1)

az onkormányzat részéró|: Kincses Ibolya irodavezető (kincses@jozsefuaľos.hu, te|: I.459-
2197 : mobil: 201 615-8438)



trE)

5. Tekintettel aPá|yázó a projektben vállalt kötęlezettségeire az egyittműktidési megállapo-
dás ľendes felmondással nem szĹintethető meg. Rendkívüli felmondásra csak kirívóan súlyos
szerződésszegés esetén van mód. Rendkívüli felmondásra okot adó kĺjľĹilmény ész|e|ésę ese-
tén az aľra hivatkoző fé]r kĺjteles íľásban, rövid hatátiďő biztosítása mellett a másik fe|et az
együttműködés teljesítésére felszólítani . Ezęnhatánđó eľedménýelen eltelte esetén gyakorol-
hatő arendkíviili felmondási jog.

6. A jelen megállapodásban nem vagy nem elegendő részletezettségge| szabáLyozott kérdésęk
tekintetében a Polgáľi tc}rvénykĺinyvről szóló |959. évi IV. törvény ľendelkezései az irány-
adóak.

7. A Felek a fenti megállapodást elolvasták' és mint akaľatukkal minđenben egyezőt elfogađ-
jak és helybenhagyólag a|áirják. Jelen megállapođás 2 szźlmozott oldalból és 5 példanyban
késziilt.

Budapest, 20|4. februaľ .....

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

Budapest Főváľos VIII. kerület Jĺízsefuárosi
onkoľmányzat

Egyiittmfüödő paľtner

Ątai Rózsa
elncik

Esélyt a Kibontakozńsra _ KultuľáIis és

Szocĺális Alapítvány
Pźivźző

Fedezete:

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyulĺíné
p énzugy i tigyo sztály v ezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Rimán Edina

jegyzit
nevében és mesbízásából

dr.Mészán Eľika
aljegyztS

Dátum: Budapest,20t4.




