
6|í
Cseľe

(a vóltoztatdsok vastagítva, dőlt betíĺvel és alúhtűzva ielezve|

Budapest Józsefváľosĺ onkoľmá nyzat
Képviselő.testii|et e számár a

Előteľj esztő : Sántha Péteľné alpolgármesteľ

A képviselő-testiilęti ülés időpontj a:20|4. februáľ 05. ..sz. napiľend

Tárgy: Javaslat együttműkiidési megállapodás megktitéséľe az Esélyt a Kibontakozás.
ľa - Kultuľális és Szociális Alapítvánnyal
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezí x
Határ ozati jav as|at a bizottság számár a:

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselo-testületnek az e|óterjesztés megtárgya|ását'

Tisztelt Képvĺselő-testület!

L Előzmények
A Képviselő-testület 67/2012' (II.16.) számuhatźlrozatában dtjntĺjtt arról, hogy télmogať1a az
önkormányzat kultuľális kĺlzszolgáltatási feladatainak e||átása érdekében _ pénzngyi ktjtelezett-
ségvállalás nélkül _ azBsélý a Kibontakozásra_ Kulturális és Szociális.Alapítvany (székhely:
1082 Budapest, Leonaľdo u. 43lB.) (továbbiakban: az Alapítvĺány) TAMOP - |.4.I-II12 -
,,vági bele'' projekt- pźiyáZaton való részvéteLét. Az önkormźnyzat részérő| egyĹittműködési
szándéknyi|atkozat keľĹilt kiállításra, melynek értelmében a projekt támogatása esetén a sziik-
séges együttműködési megállapodás megktitéséhez a Képviselő-testület előzetes jőváhagyása

sziikséges.

II. A beteľjesztés indoka
Az A|apitvány tájékoztatása alapjźn a rÁuop - I.4.I-1,Il2. kődszámú a Közĺjsségi felada-
tokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci progľamok támogatása címu pá|yázaton sikeresen vett

részt, elnyerte a kívánt támogatást. Apá|yazat kĺjtelezővé teszí az egyiit|mtĺka-{é;i megállapo-
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dást a projekt megvalósításanak helyszíne szerint illetékes önkoľmányzattaI, jelen esetben a
Budapest Józsefu árosi onkorman y zattal.

Az egyiittmfüödési megállapodás a Képviselő.testtilet döntése a|apjtnkeľülmegkötésre.

ilI. Tényállási adatok
Az A|apíwarry 2012. évben pá|yázatot nyújtott be a Közösségi feladatokhoz kapcsolódó mun-
kaerő-piaci programok tźlmogatása című kiírásra. A pá|yźnathoz sztikséges egyĹittműk<ldési
szándéknyi|atkozatot onkormanyzatlľtk, mint a projekt megvalósításának helyszíne szeľint
i l l etéke s tinkormány zat kiá||ította.

Az Alapítvány apá|yźzaton sikeresen vetttésń, melynek megvalósítása éľdekében szfüséges
az előterjesztés mellékIetétképező egyĺ.ittműktldési megállapodás megkötése.

A pľojekt rtivid ismeľtetése:
A megvalósítás helyszíne Budapest Fővĺíros VIII. kerület. Cé|ja a kerületben é1ő hátľĺínyos
he|yzeť,l emberek ĺinfoglalkoztatővá válásanak elősegítése, valamint munkaeľő-piaci szem-
pontból hátľĺĺnyos helyzebi álláskeresők és inaktívak munkalehetőségének megteremtése és
foglalkoztatásának biztosítása érdekében vaľroda létrehozása.
A projektbe24 ťő keľĹil bevonásľa, akikből 19 fő oKJ-s-képzésen (szabő-varľó) vesz részt. A
képzés ideje alatt képzési támogatásban részesülnek, és a projekt időszaka alatt minimum 15

fo kenil foglalkoztatásra 6 hónapig bértźlmogatással. A projekt befejezését k<ivetően minimum
12 fó foglalkoztatása biztosított, legalább további 6 hónapig bértárnogatás nélktil. đe az elóző
félév fęltételei szerint.
A projekt idólartama 2013. augusztus I _ 2014. október 31.
A projekt első szakaszábanz}I3. augusztustól - decemberig előkészítési munkĺík folýak (to-
botzás,képzocég felkutatása). A résztvevő személyek kiválasztása folyamatos,20|4. februar
végéig befejeződik. A projektben résztvevő szemé|yek felkutatásában résztvevő szervezetek a
munkaügyi központ VIII. kertileti kirendeltsége, valamint a Jőzsefyttosi Közĺjsségi Házak
Nonprofit Kft. Az oKJ-s képzés 2014. március hónaptól indul.

A képzés helvszíne: Vasas Mí[velőďési Húa 1085 Budapest, Kőfaraeó u 12.

Az egyĹittműkĺidési megállapodás szakmai együttműkcid,őként kizarő|ag in?ormációnyújtásra
iľányul, melynek keretében a Jőzsefváros Ujságban kerülnének megjelentetésľe (két alka-
lommal) a pľojekttel kapcsolatos információk, valamiĺt az Alapítvany a program indításaról,
val amint b efej ezé s ét kcjvető en annak értéke l é sér óI táj éko ztátást nýj t.

Iv. A dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése
Fentiek a|apjánjavasolom, hogy a ľÁIrĺop-t .4.I-IIl2l2012l0O2I azonosítő sztlmu pá|yázat
keretében egyĹittmfüödési megállapodás megkötését, azEsé|yt a Kibontakozásra - Kultuľális
és Szociális Alapítvánnyal (képviselője Ątai Rózsa, székhely: 1082 Budapest, Leonardo u.
43tb. f. r.).

v. A dtĺntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy a Budapest VIII. kerületben é|ő hátrényos helyzetű emberęk önfoglal-
koztatővá válásának elősegítése, valamint munkaero-piaci szempontból hátrányos he|yzetu
álláskeresők és inaktívak munkalehetőségének megteľemtése, ennek érdekében a lakosok mi-
nél szélesebb köľének tájékoztatása a pľogram nyújtotta lehetőségekľo|,hozzźférésérő1.
Az egyi.ittműködési megállapodásnak kĺjzvetlen pénzngyi hatása nincs, az onkormáĺyzat ń-
szérol pérungyi feďęzętet nem igénye|. Az egytittműk<jdés szakmai jellegű, amely informá-
ciónyújtásból áll. Az informźlciónyújtás keľetében a Jőzsefváĺos Ujságban töľténő megjelente-
tés azonban bevételkiesést i elent.



vI. Jogszabályiktiľnyezet
A Képviselő-testtilet hatáskĺjre Magyarország heLyí önkormanyzatairőI sző|ő 2011. évi
CLXXxx. törvény 13. $ (1) bekezdés 8. pontjában foglaltakon alapul.

Hztározati javaslat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. Budapest Jozsefvźrosi onkoľmtnyzat a tÁľ,ĺop-I.4.I-||l2l2012lOO2| azonosító számú
páIyazat keretében egyĹittmfüöđési megállapodást kot az Esélyt a Kibontakozásra_ Kultu-
rális és Szociális Alapítvánnyal (képviselője Ajtai Rózsa, székhely: 1082 Budapest, Leo-
nardo u. 43lb. f. 1.), az egyĹittműkĺidési megállapodás szal<rnai együttmfüĺjdőként |<lzźrő-
lag infoľmációnyúj tásra iranyul.

Felelős: polgármester
Hatfuidő 20|4. február 05.

2. fe|hata|mazza a polgármestert az 1. pont szerinti, az e|óteqesztés mellékletét képezo
együttmfüödési megállapodás a|áírásźlra.

Felelős : polgĺíľmesteľ
Hataľidő: 201,4. február 20.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: HumánszolgáItatásí Ügyosĺály Humán-
kapcsolati Iroda.

Budapest, 2014. februáľ 03. ś'ĺt- Ř+$,{
Santha Pétemé
alpo1gáľmesteľ

Töľvényességi ellenoľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és mesbízásából
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amely létrej ött egyrészrol

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkormányzat (1082 Budapest, Baross u.

63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester, adőszám.. 15735715-2-42, totzsszźtma:
7 3 57 1 5, továbbiakban: Együttmfüödő paľtner)

másrészróLaz

Esélyt a Kibontakozźsra - Kultuľális és Szociális Alapítvány (1082 Budapest, Leonarđo u.
43lb. f. 1.' képviseli: Ajtai Rózsa elnök, ađőszźtm:18118865-1.42, nyí|vántartási szám:
9 599 l 20 1 0., továbbiakb an: P áIy źnő),

(továbbiakban együttesen: Felek) között jelen egyĹittműkĺ'dési megállapodás a|áitásáva|
egyiittműkcjdési kötelezettséget vállalnak azUj Széchenyi Terv Táľsadalmi Megújulás opera-
tív Progľam támogatási rendszeréhez benyújtott ,,vágJ bele'' Kĺjz<jsségi feladatokhoz kapcso-
lódó munkaerő-piaci programok tźlmogattsa címri TAMOP - I.4.1-Itl2l20I2l002I azonosi-
tőszźtmű páIyázat megvalósításfua az alábbiak szeľint rész|etezeÍItartalommal:

I. APáIyázó kijelenti, hogy a projekt megvalósításáért, aTárnogatási Szęrzőđésben váIla|ta-
kért egyedül ő viseli a jogi és pénzügyi felelősséget. APáIyáző vtl|Ia|ja, hogy a projektbe mi-
nimum 24 főkeru| bevonásľa, akikből 19 fő oKJ-s képzésen vęszrészt. A képzés ideje alatt
képzési támogatásban részesülnek, és a projekt időszaka alatt minimum 15 fő kęrtil foglalkoz-
Íatásra 6 hónapig bértétmogatással. A projekt befejezését követően minimum 12 fő kerül fog-
LaIkoztatźm a b értámogatás nélkül.

A képzés helvszíne: Vasas Műívelődési Húz, 1085 Budapest, Kőfaľagó u. 12.

A jelen megállapodás alapjźnazBgyuttműködő paľtner sza\<nai egyĹittmúködőként veszrészt
a. projektben, amely kizárőIag infoľmációnyújtásľa irányul melynek keretében a Józsefvĺíros
Ujságban kerĹilnének megjelentetésre (két alkalommal) a projekttel kapcsolatos infoľmációk,
valamint az A|apitvźlny a program indításáľól, valamint befejezését követően annak éľtékelé-
sérő 1 táj éko ztatást nyúj t.

Az Együttműködő partner a pttlyázatban meghatározott célokka| egyetért, azok megva|ősítá-
sát elviekben támogatj a, Az Együttmfüödő paľtnet részéro| az együttmfüödési megállapo-
dásban megkotése és annak teljesítése pénzngyi fedezetet nem igényel'

Apa|yazatmegvalósulási ideje: 2013' auguszťus | -2014. október 3l.

2. A projekt célja Budapest VIII. keniletében éIo hátrányos helyzetű embeľek önfoglalkozta-
tővávtiásának elősegítése, valamint munkaeľő-piaci szempontból hátľanyos helyzetű álláske-
ľesők és inaktívak munkalehetőségének megteľemtése és fog|a|końatásának biztosítása érđe-
kében Varroda létrehozása.

3. Felęk a jelen megállapodást2)I4. februaľ 6-tőI20I4. október 3l-ig tartőhatźrozotĺiđótar.
tamÍa kötik.

4. A kapcs olattartásra kij elölt személyek

a Pá|yaző Észéro|: Bander Csilla szakĺnai vezető (bandercsilla@gmail.com, mobil: 701948-
63s 1)



aZ onkormtnyzat részérő|: Kincses Ibolya irodavezeto (tĺncses@jozseĺvaľosn, :r'I: I-459-
2197 ; mobil: 20/615-8438)

5. Tekintette| aPáIyázó a projektben vállalt kötelezettségeire az egyittmukc'dési megállapo-
dás rendes felmondással nem sziintethető meg. Rendkívtili felmondásra csak kiľívóan súlyos
szerződésszegés esetén van mód. RendkívĹili felmondásra okot adó körĹilmény észlelése ese-
tén az alľa hivatkoző fé| köteles íľásban' ľĺjvid hatĺíridő biaosítása mellett a másik fe|et az
együttmúködés teljesítéséľę felszólítani. Ezenhatźlridő eľedménytelen eltelte esetén gyakorol-
hatő arendkíviili felmondási jog.

6. A jelen megállapodásban nęm vagy nem elegendő részletezettségge| szabá|yozott kérdések
tekintetében a Polgáľi tcirvénykönyvről szőIő 1959. évi IV. törvény rendelkezései az írány-
adóak.

7. A Felek a fenti megállapodást elolvastfü, és mint akaratukkal mindenben egyezőt elfogad-
ják és helybenhagyőIag a|aírják. Jelen megállapođás 2 számozott oldalból és 5 példányban
készült.

Budapest, 2014. februaľ .....

dr. Kocsis Máté
po1gármesteľ

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefváľosi
Onkoľmányzat

E gytittműkĺidő paľtner

Ajtai Rózsa
elnök

Esélyt a Kĺbontakozásra - Kultuľális és
Szociális Alapítvány

PáIvaző

Fedezete:

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paľis Gyulané
p énzugy i ijgy o sztźiyv ezetĺS

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Riman Edina

jegyzo
nevében és megbízásából

đr.Mészár Erika
a|jegyző

Dátum: Budapest,20|4,





Javaslat az V. és VI. keľületi tinkormányzatokkal - gyeľmekek átmeneti otthona
tárgyálban- ktitiitt eltátási szeľződések felüIvizsgź.Jatára c. képviselő.testületi

előteľjesztés mellék|ete (meghívĺi szeľinti 6.3. napirendi pont)
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Józseívĺĺrosi Szociális SzolgáItató és

Gyeľmckjólćti Kiizpont

Váradi Gizel[a
ĺlrtéznlérl1,vezetĺí

Budapesi
Nĺípszínlráz 22.
r081

'ľisztelt Yáľadi Gizella Intézményvezető Asszony!

20t3' évben a Y' és VI. keriitetĺ onkoľmánvzattat kłiÍiitt el|átási szerzőĺtést ĺrz alĺłbbiłk
szeľint vettók igénybe:

ĺ\ IJe ]váľos-I.,ipótváĺos Buclapest Fôváľos V. keľiileti onkormárr,".zat E'Íiyesjĺett Szociális
Ir,':iéznrény i F.sZ]i által ĺőíént igé:l,l'bęy51*i.p *'u'nu.
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Gvemrekióléti Szolsálat ľész-éĺöl iörtént iśiét]l.bevéte lek száma:

El látás kczĺlĺĺIlap.ia :

EIlátás uiolsó napja:
Összrselr:
EbbĹĺ! koľházban töltött:
liettó e|Iátási napok száma:

Ellátás kezdönapja:
Eliáĺás utolsó napja:
Osszesen:
Ebból kint löltölt:
Nettó ellátási napok szĺĺnla:

E!látás kezccĺnapja:
Elláĺás uĺolsi napja:
Osszesen:
Ebbiit szokésbcn ćs otthon töltöti:
lÝettó cllátási napoli szítnra:

20l j. máľc:us 05
2013. nrájus 07.

64 elláiási rrap
9 napo'i
55 nap

]0l3, máii'ls 2I.
20 i 3, májits 27.
? e]|ńtáci n'rn

0 napot
i ĺlap

20lj. oktibeľ !ó'
f013. nor,embeľ 21i.

42 ellátási nap
1-1 napot
29 nap

,]o?sI.:ľVÁRosĺ szo(.:lÁLl-Ś szoĹcÁLTATT És cYtRItEKJTt,i.'t.I KtzPoNT
!()8 l řJuililprsi. 

^.ops7.inháf 
ť. 23.. il:;.c..t}jsz-szeyi.hu

Crleľmekeh'ĺtnleĺeti otthoila
iÜ.9'8 Bi;iiĺipesĺ. Szgn:iiiĺĺitir.i u, i5.

"| ť|ťibl)jllli\: íł6 1j265-íi6| .1



Javaslat az V. és VI. keľületi tĺnkoľmányzatokkal _ gyermekek átmeneti otthona
tárgyá'ů.an - kt'ti'tt ellátási szeľződések felůilvizsgá.Jatára c. képviselő-testületi

előteľjesztés melléklete (meghívĺí szerinti 6. 3. napiľendi pont)

Józssľy..r.ľost
SzoctÁus Szolc.tlrłro śs GľpR:rĺe r,lólarl Kozpolł-ľ
Gr'ERv;Er er Áĺlł rr eĺ: orrnox,r

'łľ;.'á.'ć.łľłĺ"s
ał:ł'ĺá
o?71ę'3Ł

i:i| ĺátłis ĺez<iiĺnap'! ĺi:

l]llátás uĺolsi napja ebbelr az ćvberr
Osszeseu:
ĐbbÓ] kint tolĺotĺ:
|iettĺĺ ellátirsi napok sz:ĺnra:

1013. decer:rber 13.
201 3. ĺlecel.irber 3 i .i20 ? 4' jal'01-tol lblytatódii<)
19 ellátási r'ap
U napoĺ
19 nap

Á 'Józsefváľosi Szociá|is Szĺllgálĺató és G1'ernlekjólóti Központ Cycľmelĺ.ek Átmencti
otĺhorrában a gondozási napok a kłivetkezőképpen alakultak a 20I3' esftendiĺben:

l#::ry ,ioas'. napoldát|äg -i

I Január 308 o q?ą

... __-t_.___-
8,3186156
'67

A gonĺtozi sĺ napok átlaga 20l.j. január . decembeľ 31.ig: 8,31861 6661 fc,.

A 20lj. lśr'belł a gixdozási na1rok szál:la Cisszesen 3045 volĺ. enrĺ eg\.naptáľi napľa vetĺtve 8'3 Íb
eiiátoĺ g;.*ľlllek átlagiétszálntlt .ielent. ĺnei;' kerek i fTveI cstĺkkent tiz elazö ťszteniii
átiagiétszárllát iigve!enrbe r'éve.

Błdapesi. 2Ü14. jan*ár 1 5,

fisztelettel:

Szögi Szabolc.s
szakmai r,ezetÓ

.lTłsi] l'v 'ĺ 
'ł 
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Gyermek€k ÁímencÍi otthona
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