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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi X

Humánszolgáltatási Bizottság v élemény ezi

Határozati javas|at a bizottság számára:
a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺ'iletnek az előterjesztés
mestársvalását'

Tisztelt Ké pviselő-testiilet!

I. E|őzmények

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkoľmányzat 2009. június ff-én támogatási szerződést
kötött a Nemzeti Fejlesztési Ügynokség képviseletében eljáró oktatási és Kulturális Támogatáskezelő
IgazgaÍ.ősságga| a ,,Kompetenciafejlesztés Józsefvárosban'' című, TAMOP-3.1.4-o8l1-2008-0021
azonosító szálrrú, 5f 7 49 B40 Ft összköltségű , 700 %o-ball tánrogatott pľojekt rrregvalósításáľa.

II. A beterjesztés indoka - III. Tényállási adatok

Az onkoľmányzat a ľÁvĺop -3,1,4-08l|-2008-0021 azonosító számű projektet a támogatási

szeľződésben foglaltak szerint megvalósította, az eljáró hatóság á|ta\i \ezárása megtöľtént. A projekt

fenntartási időszak 201 1. október 7-i dátummal megkezdődött.

Az onkormányzat 2010. áprilisában vállalkozási szerződést kötött az Euľon Tanácsadó és Szolgáltató
Kft-vel képzési és tanácsadási szolgáltatások el|átására a projekt keľe;tében. 2010. június f4-26.
időszakban azEuron Tanácsadó és Szolgá|tató Kft. összesen3f pedagógus részére tartott,,Interaktív
eszkĺjzök atanoľán,, című képzést a Deák Diák Álta|ános Isko|ában. A képzésre a jelentkezők listáját a

Deák Diák Általános Iskola szakmai vezetője adta le. A képzések megtartása után, a projekt

elszámolásakor kidertilt, hogy eľedetileg csak összesen fl fó vehetett vo|na részt a fenti képzésen. A

Żilli MÁJ 0ü. ĺ3b śo,,



fennmaľadó l 1 fő képzésének díja nem volt elszámolható a projekt keretében, így ań. az onkormányzaÍ.
nem fizette ki és javasolta, hogy az igénybevett többletszolgáItatást az az intézmény fizesse meg,
amely apá|yázat keľetében igénybe vette. A Deák Diák Általános Iskola a mai napig nem fizette meg
a képzési díjat és kamatot, mivel véleményük szeľint nem az intézmény, hanem az önkormányzat á||t
jogviszonyban az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft-ve|, így nekik nincsen jogosultságuk a pľojekt
keretében megtartott képzések kifizetésére. Az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft. tájékoztatása
a|apján, amennyiben a fenti összeg nem kerti| részükre megtérítésľe, ugy a képzésben részfvevő l 1

pedagógussal szemben fognak intézkedni.

A Kft. a projekt keretében az önkormányzati fenntartású intézmények koza|ka|mazottainak képzését
valósította meg f010. június hónapban, és megáIlapíthatő az onkormányzat, mint projektgazda
érdekében járt e|, de a fenti körü|ményekre tekintettel megbízás né|kü|. A megbízás nélküli ügyvitel
szabá|yai az1959. évi IV. törvény (484. $ -486' s), valamint a2014. március 15-énhatá|yba lépett a
Polgári Törvénykönyvľől szóló f013. évi V. törvény (6:583. $ - 6:585. $) taľtalmilag azonosak.
Mindezek a|apján a Kft' a fe|ađatźń az Önkormányzat érdekében, feltehető akarata szerint és javáľa
|átta e|' A képzésre vonatkozó szerződés szerint aképzési dij (a szolgáiltatás Áfa mentes) 55.000,-
Ftlfő, így az összes képzés díj 605'000 Ft.

Tekintettel a kifizetés e|húzódására, a Kft. késede|mj kamatot is követel. A kamat kiszámításakor a
hatályos jogszabályok alapján a késedelemmel érintett naptári félév elso napján érvényes jegybanki
alapkamat nyo|c szĺnalékpontta| novelt értéke irányadő az adott naptári fé|év teljes idejére (je|en
esetben 2010.0,7.0|.13,25o/o,2011. 0l ,0|.13,75yo,07'0|' 140Á,2o|2.01'o|, |5%o,07.0I.15%o,f013.
01.01. |3,75yo,07.01' 12,25o/o,2014.01,01.\|yo), melynek összege 3of 334Ft.

IV. Döntés tarta|mának ľész|etes ismeľtetése

A Képviselő-testület tudomásul veszi az Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2010. június 24-26,
közötti l l fő többletképzésének te|jesítését megbízás né|kiili ügyvitel keretében, a rÁľ'ĺop-r'l.ł-
08/1-2008-0021 azonosítő szátmű pľojekt során, 907 334 Ft összegben, melyre fedezetet biztosít.

v. A dtintés céIja, pénziigyi hatása

A döntés cé|ja az Euľon Tanácsadó és Szo|gáltató Kft' á|ta| megtartoĹÍ' és az önkormányzat á|ta|
elismert tobblet képzés megfizetésének elismerése és fedezet biaosítása g07 334 Ft összegben,
melynek fedezetét javaslom megjelölni a 11,706-02 cím peres ügyek ügyvédi díjak, peľköltség'
káľtéľítés do lo gi e|őir ány zat terhére.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ismertetése

A Képviselő-testti|et dĺjntése a Magyaľoľszág helyi önkormányzatairó| sző|ő 20|1. CLXXXry.
töľvény 41' $ (3) bekezdésén alapul.

K ére m az a| éhbi határ o zati j avas I at e l fo gadását.

HłrÁnozłTI JAVAsLAT

A Képvise|ő-testiilet úgy dönt, hogy

1. tudomásul veszi, hogy az Euron Tanácsadĺí és SzotgáItató Kft. (székhety: 1092
Budapest, Ráday utca 16. I. em. 26., cégjegyzékszźlmz 01 09 72005f) zltl.június
24.26. közötti időszakban a ľÁvloľ--3.1.4-08/1-2008-002l azonosítĺí számú
projekt soľán' 11 fő ,,rnteľaktív eszköziik ^ tanőrźlnĐ című képzésen
ttibbletképzésének feladatát megbízás nélküli ügyvitet keretében elvégezte.

Felelős: Polgáľmester

Határidő2O 1 4. máius 1 4.



2. hozzájára| az onkoľmányzat kiadás |1706-02 cím dologi előirálnyzat, ezen beltil
a peres iigyek ügyvédi díjak' peľktiltség, káľtéľítés kötelező fe|adat
e|őirányzat teľhére, a megbízásnélküli iigyvitel időszakára összesen 907 334 Ft
(számla ellenében: 605 000 Ft, késedelmi kamat: 302 334 Ft) az Euľon Tanácsadó
és Szolgáltató Kft. részére kifizetésľe keľüljön.
Felelős: PoIgármester

Hatáľidő: 2014. május 14.

A döntés végľeha.itásátvégző szervezeti egység: Polgáľmesteľi Kabinet, Pénziigyi Ügyosztá|y

Budapest, 20l4. május 05.
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