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Képviselő.testiilet e számár a

Tĺsztelt Képviselő.testiilet!

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá1yzatźrő| sző|ő 36120;14,
(XI.06.) ĺlnkoľmiíĺryzati rendelet 17. $ (3) bekezdés a) pontjaa|apján,,A Képviselő-testiilet
áItal megszabott határidőben el nem készült előterjesztések jeg,,zéke, amely tartalmazza a
halasztás rÓvid indokolását és az előterjesztő áttal vátlatt új határidőt',

A fentiek értelmében tźljékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet az a|ábbiakro|:
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Előteľj esz tő : D anađa-Riman Eđina j e gy ző

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2015. január 22. . sz. napirend

Tárgy: Tájékoztatól ahatáridőben el nem késziilt előteľjesztések jegyzékéről

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni, dĺintés nem szfüséges.
El o rÉ s zÍ r o szp;xv pzETI EGY S É G : J p,cy zol Kłs rN
KÉszÍrBľrľ (ÜcvľlĺrÉzo ľevr): VloÁrNÉ CsÉsl TÍvp,ł
PÉNzÜcyl FEDEZETET IcÉNvľl/ryą41E15ypl., IGAZoLÁS: 3ł---; N---ś
Jocl roNľRoLL: ł\. %.
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VárosgazdáIkodásiésPénzĺigyiBizottság"v..6eny"zi
Embeľi Eľőforľás Bizottság v é|emény ezi
Határ ozati j av as|at a bizottság' szálrflár a:
A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Erőfoľrás
testti letnek az el őteť esztés me gtárslal ását.

Bizottság javasolja a Képviselő-
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Javaslat önkormányzati segély bevezetésére, valamint új, egységes szocíúlis, és
gyermekvédelmi tdmogatási rendelet megalkotdsúra

477t2013.(Kr.18.)
A képviselő.testĺilet r'igy dtint' hogy felkéľi a polgármesteľt. hogy a 2014. ianuáľ 01.

napiától hatálvba lépő szociális támogatásokróI szóló rendeletben foglaltak
tapasztalatairól készítsen beszámolót a Képviselő-testiilet 2014. szeptembeľi első ĺilésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptemberi első képviselő-testületĺ ülés.

(2 0 ] 4. decemb eľ 4 -ei képvis elő -te stületi ülé sre adott tái ékoztatás :

Humánszolgáltatósi Ügyosztál]l Csaĺódtámoqatósi lroda tóiékoztatása alap.iá.n:

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociáĺis és

glermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóIó 57/20]3. (XII.20.) ônkormónyzati rendeletben
szabályozott szociólis támogatások kc;ltségvetési fedezetét jelentős mértékben érinti a 20I5.
évet érintő koltségvetési törvény. Folyamatban van a szociális torvény módosítása is. A
torvénytervezetek aĺapján tobb segélyezési forma várhatóan átalaĺíul, a javaslat eĺfogadása
esetén az onkormányzat segéIyezésről szóló rendeletét módosítani szülrséges. Emiatt javasolt,
hogł a beszámoló és az Ônkormányzati rendelet felĺłlvizsgálata eglidejíÍleg torténjen, mely
előterjesztés vórhatóan a Képviselő-testület 2015. januóri tlésére kerül előterjesztésre.)

A Humánszoleáltatási ÜgYosztáIv Családtámoeatási Iroda táĄékoztatása alapján:

A szociális támogatások területén 2015. évben jelentős ttirvényi szintíĺ változások
kiivetkeznek be, melyek alapvetően befolyásolj źlk az önkoľmányzati szintíĺ támogatásĺ
rendszeľt. Emiatt indokolttá váľrt a hatályos tinkormányzati rendelet felülvizsgálatának
és az új támogatási rendszeľ kialakításának egységes előteľjesztésbe foglalása. A 2015.
januáľ 1. napjától hatályos ttiľvénymódosítás alapján az iinkoľmányzatnak 2015.
febľuár 28. napjáig kell megalkotnia a szociáIis jellegĺĺ támogatásokľól szólĺó rendeletét.
A szociális támogatással kapcsolatos javaslat a KépvÍselő-testiilet 2015. februáľi ülésére
keľül előteľjesztésre.

Javaslat az MNP III Túrsadalmi és Guzdasúgi alprogramokhoz kapcsolódó dtintések
meghozataldra

242t2014. (Xil.04.)

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy



1. a) kezdeményezi a KMoP-5,I.|lB-12-k-20I2-0001 azonosító számű, a Budapest
Józsefuáros Magdolna Negyed Program III. projekt koltségvetésében az ,,OnáIIőan nem
támogatható szoft lTársada|mi, közösségfejlesztési, btinmegelőzésí, szocíális, képzési és
foglalkoztatási programok'' megvalósítása során fel nem haszná|ttámogatás (maradvány),
jelenleg is megvalósulás alatt lévő projektelemekre tĺjrténő fe|haszná|ásźft az alábbiak
szerint:

ľáľsadalmi, kiiztisségi, szociális
és bĺĺnmegelőzési alprogram

Feladat-
ellátás
jellege I
kts. típus

Kezdés
Hosszabbítás
szükségesség
e

Maľadvány-
felhasználás
javasolt
fisszege

T1 Epůilet felújításhoz kapcsolĺódó, a lakosság bevonását segítő pľogramok

Tt/
t-2

Társadalmi akciók
megszervezése
(lomtalanítás, parkok
takarítása, zo|d, udvarok
kialakítása)

sajat
teljesítés
JSzSzGyK,
JKFVSZ I

béľ + külső
szo|gáItatő

k

2013/05t

11

az épület-
felújítások
múszaki
taľtalmának
bővítése miatti
többletfeladatok

, épület-
felújítások
utógondozása

2.030.730

T1/
a
J

Lakossági tájékoztatás,
tanácsadás (ezen belül:
InfoPont, Szomszédsági
hĺŁfeliigyelők, JSzSzGyK
és JKFVSZ
proj ektasszi sztensek)

2013t03t

18
8.rs6.442

T2 KesztyűgyáľKtizösségiHázszo|gá|tatás.bővítés

T2/
1

A Kesztýgyar Kĺizĺisségi
HtzT2ll pľogramjai

feladat-
ellátási
szerzĺódés l
szolgáltatas

2013t03t

01

lakossági
igények

s.595.153

T3 Bűnmegelőzési progľamok

T3l
2

Szomszédsági ľendőľ
progľam

megbízási
szerzođés l
szo|gźita

tás

2013105t

02

lakossági
igények

6.571.230

T3l
a)

Búnmegelőzési stratégía,
cselekvési terv
(viktimizációs Survey'
antiszoc. teammunka)

megbízási
szeruóđés l
szolgáItatás

2013t03t

t9

eredménytelen
beszerzési
eljĺírás miatt
egyes

0



T3/
4

99-es busz kísérleti
projekt

2013/03/

I9

munkafázisok
késedelme,
szolgáltatások
fejlesztése

T4 SzociáIis programok

T4t
I

Köztertileti
ártalomcsĺjkkentő
szolgáltatások

megbizźsi
szerzőđés /
szolgáItatás

20rsl01l

01

eľedrrrétlytelen

beszerzési
eljtnás miatt

kezdés
késedelme

0

T4l
2

Intenzív családmeglartó

szolgá|tattls ok, motiváci ó s

csomagok biztosítása

saját
teljesítés
JSzSzGyK,
lbér+
külső
szo|gáItatő

k

f0r3t03l

18
eredménytelen
Progľamalap
páIyazatok

miatt a kezdés

késedelme

r.s78.351

T4t
3

Családfejlesztési
szolgáltatás, motivációs
csomagok biztosítása

2013/031

18
4.166.039

T4l
4

Tehetséggondozás

megbízási
szerzőďés l
szolgźitatás

20r4/09/

15

eredménytelen
kozbeszętzési
eljáľás miatt

kezdés
késedelme,
szakmai
tartalom
bővítése

2.802.882

T5 Ktizösségfejlesztés

T5t
I

A Fiumei út és Dobozi
utca közötti terĹiletek

FiDo meýjíttsához
kapcsolódó szociális
program

saját
teljesítés

JSzSzGyK,
lbér

20r41061

T6

a létesítmény

felépítésének és

hasznźiatba
vételének
késedelme,

szo|gá|tatás

fejlesztése

7.204.428

T5l
2

A Kźivária tér

megúj ításahoz kapcsolódó
szociális progľam

megbizási
szeruőďés l
szolgáltatás

20r41051

02

szo|gá|tatás

fejlesztése
2.336.2s6

G azdas ági, fo glalkoztatás i alp ro gram, a gazđaságfej lesztés p ľoj ektelem ei



G1 Képzési programok

G1

A Kesztyűgyár Közĺisségi
Ha? pľogľamjai (pl.:

készségfejlesztő
képzések, 10 osztályos
ťe|zárk. képzés)

feladat-
ellátási
szerzóđés l
szolgáltatás

2013t03t

01

lakossági
igények

1.417.419

G2 Foglalkoztatási pľogľamok

G2

A Kesztýgyár Közösségi
Hźn ptogramjai cisszesen
(pl.: álláskereső Klub,
tanácsadás megváItozott
munkaképességűek
tészére, álláskereső
tréning,,,Pźĺ|yám felé'',
''Üdv a klubban'',
Munkába áIIást sesítő
klubok)

feladat-
ellátási
szerzi5dés l
szo|gźitatás

2013t03t

01

lakossági
igények

r.25f .9U r

G2t
4

Kaľľierut fejlesztés és

tanácsadás, diákmunka
mentorálás

megbízási
szęľzodés l
szo|gá|tatás

20131121

03

eredménytelen

beszeľzési
eljárás miatt
kezdés
késedelme,
lakossági
igények

r.2t9.314

G2/
5

K<iz(cĺsségi)-hely szociális
mosoda

saját
teljesítés
JSzSzGyK,
lbér

2014/06t

T6

a helyiség
felújítrísĺának és

hasznźlatba
vételének
késeđelme,
szolgáItatás
fejlesztése

2.s68.s3s

G2l
6

Tarsadalomból
kirekesztett nők
foglalkoztatása és

ľehabilitációja

megbízási
szerződés /

szo|gá|tatźs

2014t07t

01

eredménýelen
kij.zbeszerzési
eljárás miatt
kezdés
késedelme,
szakmai
tartalom
bővítése

2.84s.8s2



Osszesen 49.725.532

b) kezdeményezi a KMOP-5.|.IlB-12-k-2012-000I azonosító szźmu, a Budapest Józsefüáros

Magdolna Negyed Program III. projekt 412011. (I. 28.) Korm. rendelet 6llĄ. $-a szerinti
szakmai, műszaki tartalom bővítését és az ercđeti elszámolható összkoltség Is%-át meg nem

haladó méľtékú többlet támogatási igény benyújtását az alźtbbiak szeriĺĺt..

Projektelem

Nettti
becsĺilt
kiiltség
(eFt)

Afa összege

@FA

Bruttó
becsťilt
költség
(eFt)

Elszdmolhatti
költség (eFĄ

Bérlakások korszertĺsítése,
energiahatékonyságot növelő,

lakhatási, és fenntartási

költséget csökkentő

beavatkozások

96 68s 26 105 122790 96 685

Társashazi tulajdonban lévő
lakóéptiletek felúj ítása

365 000 98 s50 463 ss0 463 ssO

Közösségi spoľtudvarok,

sportpályák megvilágítása
(FiDo, Dankó u' 18., Homok
v.7.)

10 000 2700 12700 12700

Osszcscn 471.685 Í27 355 s99 040 572935

Egyuttal kezđeméĺyezi az MNPIII projekt befejezési hataľidejének 2015.05.30-ľól

20 1 5.08.3 0-ľa tĺirténő módosítását.

c) ahattnozat a-b) pontja a|apján kezdeményezi a Nemzetgazđasági Minisztéľium Regionálís
Fejlesztési operatív Programok Irányítő Hatósága felé a KMOP-5.1.IlB-|2-k-2012-0001
azonosító sztlmű, a Budapest Józsefuaľos Magdolna Negyed Progľam III. projekt Támogatási

S zer ző désének mó do s íttsźú.

d) felkéľĺ a Rév8 Zľt-t a Támoeatási Szeľződés módosítás dokument4.cióiának az
érĺntett Pľoiekt Megvalósító Szeľvezetekkel kiiziisen tiiľténő łisszeállításáľa és a
határozat b) pont alapián iisszeállított ľészletes szakmai, műszaki tartalom Képviselő-
testiĺlet számára tiirténő benyúitásáľa.

e) felkéri a polgármestert a módosítási kéľelem és ahhoz kapcsolóđó valamennyi dokumentum
a\áítására és Pľo Regio Kĺizép-Magynországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. részére történő benyúitására.

Felelős: polgármester
Hatańdő a-c), e) pontok esetében 2014. decęmbeľ 4.; d) pont esetében a KT 2015. évi első

rendes ülése



2. a) előzetes kötelezettséget vállal hatźrozatlan időre évente 635 e Ft összegben a kĺizösségi
spoľtudvaľok, sportpályák megvilágitása (FiDo, Dankó u. 18.' Homok u. 7.) onként vállalt
feladat fenntaľtására a heIyi adóbevételek terhére.
b) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a 2. pontbarl foglaltakat az éves költségvetések készítésénél
vegye figyelembe.
c) felkéri a polgĺírmestert vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a megvalósult térvilágítás-
háIőzatokat a Budapesti Disz- ós Közvilágítási Kft. milyen feltételekkel tudja átvenni
üzemeltetésre.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a)-b) esetén a mindenkoľi költségvetés készítése, c) pont esetén 2014. december 04.

A Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián:

A ľészletes műszakĺ taľtalom iisszeállítása jelenleg is folyamatban van a projekt
megvalósítő szervezetek - elsősorban a progľamba bevont táľsasházak . részérő|.
Várhatĺían a febľuári testiileti ůilésľe kerül az anyag előteľjesztésľe.

Budapest, 2015.januĺáľ 8.

2015 iAN 0 g.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina

nevében és
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jegyző




