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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testůilet e számára

Tisztelet Képviselő-testület!

I. TényáIlás és a diintés taľta|mának ľész|etes ismeľtetése

Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefuárosi onkormźnyzat a Jőzsefvárosi Közösségi
Htĺzak Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nonprofit Kft.) alapítźsźwa| egy, a szociális és
közösségi munkával kiemelkedően foglalkoző társaságot hozott létre.

A Nonprofit Kft. rész kíván venni a ,,Roma embeľek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a
szociális és g;'ĺermekjóléti ellátóľendszeľben, TÁMOP.S.3.1-B.2.t2t1" kódszámú
pźůyźnaton, a részvételhez az alapitő önkormányzat nýlatkozata snjkséges a páIyazati
kötelezettség vállalás tálmogatására, valamint a Nonprofit Kft. fo|yőszárĺiláját vezető
pénzintézetné|aIszárianýtásánakengedé|yezésére.
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E|őteľj esztő: Balogh István képviselő

A képviselő-testĺileti ülés időpontj a: 2015. március 19. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a JőzseÍváľosi Kiiziisségĺ Házak Nonpľofit Kft. pályázati részvételének
támogatására

A napirendet ly@zźtrt ülésen kell ttrgya|ru, a döntés e|fogadásához egyszerrí/4ą!nĺ5s[!et!
szav azattobbs ég szüks éges.

ErorÉszÍľo SZERVEZETI
Kľr.

BcvsÉc (NÉv,szlcNó): JozseľvÁnosl KozossÉcI

KÉszÍrBrrB (ÜcvINrÉzo xovn): KovÁcs BłRBĺ.Ra

PńĺzÜcyl r.popzBrEľ IcÉNYBrAĺpu IcÉľyĺr, ĺc łzoĺ'ĺ

Jocl roľrRoLL. b-lĄÁ.

BETERJEsZTÉsRE łI-rĺLir,ĺes :

Dłľao e. -fu ir,ĺ Áľ Eoľlĺ,ą'
lpcvzo

Yárosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x

Embeľi Eľőfoľrás Bizottság véleményezi

Határozati j avaslat a bizottság számára..

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az előteriesztés megtár gya|ását.
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A'páiyázat cé|ja:

Apźiyázataroma emberek képzésének, foglalkoztatásának elősegítésétcéIző projekt része.
Apźůyźzatcé|ja:
_ főként - a TAMoP-5.3.1.B-1-11/1 ptiyźnat keľetében képesítést szetzett, taľsadalmi
előítélettel és munkaerő-piaci diszkrimináciőva| kĹizdő munkanélktili roma emberek,
elsősorban roma nők (célcsopoľt) társadalmi befogadásának és foglakoztatásźnak javítása, a
szociális és gyermeĘóléti ellátórendszer intézményeiben történő foglalkoztatásuk
támogatásźxaI;

- a roma önazonosságukat vá|Ia|ő személyek foglalkoztatásán kereszťul a szociális és
gyermekjóléti szolgáltatások, óvodai nevelés fejlesztéséhezvalőhozzźĄáruIás;
- a ,,befogadó közszo|gźitatźsi intézmények'' kialakításĺínak ösztönzése a szociális és
gyeľmekj óléti/gyermekvédelmi alap és-szakellátások terĺiletén;

- a roma közösségek és a szociális intézmények, óvodĺák közötti kapcsolat megeľősítéséhez
valő hozzájaľulás, illetve a szolgáitatáshoz va|ő hozzáférés javitása a szo|gźůtatásokkal nem,
vagy nem megfelelően elért területeken;

- aroma emberek foglalkoztatásźxa|, a romiíkkal szemben érzętt előítéletek csökkentése.

- hosszri távon fontos cél, hogy a jelen konstľukció hozzájźruljon a foglalkoztatźĺsba bevont
személyek munkaerőpiacon való taľtós elhelyezkedéséhez.

A Józsefuarosi Közösségs' Házak Nonprofit Kft. a páIyázatta| vá||a|ja, hogy a fentebb már
ismertetett célcsopoľtbőI2 főthat hónapon kereszttil fog|a|koztat. Ennek afogla|koztatásnak a

költségei _ ide éľtve a munkabért is _ nem terhelik apttlyázó Nonprofit Kft-t. A hat hónapos,

támogatott fogla|koztatást követő ídőre azonban a pá|yźtzőnak vállalnia ke|| azt is, hogy a
támogatott fogla|koztatást követően, vá|tozat|an munkakörben, azonos feltételekkel,
minimum további 1 hónapig saját költségen tovább fog|a|koztatja a munkavtúIa|őkat.

Apá|yázat megvalósításának kezdő dátuma 20|5.04. 30.

A pźůyźnat befej ezésének dátuma 201 5. októbeľ 3 0.

ApáIyazőtterhelő ferrntaľtásikötelezettségideje: 2015.10.31. _2015- 11.30.

A Nonprofit Kft. várhatőan eredményesen páIyźuhat, mert megfelelő színtér ana, hogy a

TÁMOP-5.3'1.B-1-1Il1 pźiyźzati képzést befejezők, mint gyermek és ifiúsági feltigyelő
végzettségíj támogatott roma emberek, hasznos munkatapaszta|atokat szerezzenek. melyet a
későbbi munkavállalásukban hasznosítani tudnak.

A pźiyázat megvalósítási idejére (sem a páIyázőt, sem aZ önkormányzatot nem terhelő)
terj edő osszköltségvetés 3. 1 83. 000. - Ft, mely a kĺjvetkezők et tarta|mazza:

- a célcsoportbő|z fő 6 hónapos támogatott foglalkoztatźsa,
- sntpervizor,
- a cél cs op o rt r észér e fo g1 alko zás - egész s égĹi gý v izs gáIat,

- a célcsoport beilleszkedését segítő és munkavégzéséttámogatő mentor aIkalmazásaa
projekt teljes ideje a|att (klzárőIag a keđvezményezett a|ka|mazésában á||ő
munkavállal ő v égezheti a mentori feladatokat),

- célcsoporttag számiíĺa munkaruha éslvagy védőruha beszerzése (a szociális és
gyeľmekjóléti, valamint gyermekvédelmi íntézményekben, valamint az ővođákban
szükséges, jo gszabźůý előírások alapján),

- projekt megvalósításźxa| összefiiggő menedzsment és adminisztrációs tevókenységek
a projekt teljes ideje alatt,



- a Szttmv. tv. 80. $ (2) bekezdésben meghatźrozott éľtékhatárig kis értéktí eszkĺiz<jk
beszerzése a menedzsment, a célcsoport tźmogatására (irodabútor, számitőgép,
pendrive, nyomtató).

A projekt fenntartási idősza?'ra, vagyis atámogatott foglalkoztatást követő egy hónapľa:

- a tovább foglalkoztatás a Nonprofrt Kft-t terhelő költsége két fĺíre 338.000.-Ft.

II. Á. beteľjesztés indoka
A pá|yźnaton való elindulás feltétele a Fenntartó ĺýIatkozata (képviselő-testiileti hatáskör),

mellyel támogatja a Jőzsefvtlrosi Közösség| HźLz Nonpľofit Kft. humán erőforrás-bővítése
projekt keretében elkészített pźt|yázatźnak benýjtását. A fenntartói ĺý|atkozat az

előterj esztés melléklet ét képezĹ
Szükséges a Nonprofit Kft-t i||ető pozitív elbírálás esetén apźtlyźĺzatí ťlnanszitozás a|szźlm|źn

töľténő elszámolása,melyhez szintén a Kft. Alapítójĺának döntése szükséges.

III. Á. dtintés célja' pénzĺiryi hatása
1. a Fenntartói nýlatkozat elengedhetetlen része a páIyázati anyagnak.(pénnlgyhatása

nincs).
2, aZ a|szźĺmla nýtás elengedhetetlen része a pźiyźnatí feltételek

megvalósulásához.ftlér,zueY hatása nincs, forrása a péiyźnat kĺiltségvetésében

megtalálható).

3. a foglalkoztatottak (2 fi5) 1 hónapos fenntaľtási időszakban továbbfogla|koztatása

sztikséges, mely k<itelező eleme apá|yázat megvalósításának. Ennek összköltsége 2

fĺíre 338.000.- Ft, afedezet a Nonprofit Kft. éves uzleti tervében rendelkezésre áll.

IV. Jogszabályi ľendelkezések
A Képviselő-testĺilet döntésę a Magyarorszźlg helý önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXX. törvény 41. $ (3) bekezdésén és 107. $-rĺn alapul.

A JKH Nonprofit Kft. éves tevékenységét a Képviselő-testtilet źl|ta| jőváhagyott döntések

a|apjánvégzí.

Kéremazalábbihatározati javaslatelfogadást.

HłrÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testület, mint a Józsefváľosi Kiiztissé gi HázakNonpľofit Kft. egyszemélyes

tulajdonosa, alapítói jogktiľében eljáľva úgy dłint' hogy

1. a) témogatja a Jőzsefvźrosi Közösségi}Jź'zak Nonprofit Kft részvételét a ,,Roma embeľek
képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyeľmekjó,léti ellátóľendszeľben,
TÁMOP.5.3.1-B.2.12lI,,kődszźtmtłpá|yázaton.
b) felkéri a Polgármesteft az előteľjesztés mellékletét képező Fenntartói ĺýIatkozat
a|źńrásźra.

Felelős: Polgármesteľ
Határidcĺ: 2015. március 19.



f . hozzáj źlrulźtsát ađj a a Társaság b ankszálltláj ának alszámla ny iltásához.

Felelős: Polgármester
}Jatt.r:rdő: 2015. március 1 9.

3. felkéri a Józsefuarosi K<izösségi Házak Nonprofit Kft igyvezetőjét az 1. pontban
meghatźrozottpźiyázaton való tészvéte|hez sztikséges intézkedések megtételére.

Felelős : Józsefuárosi Köztisségi Házak Nonpľofit Kft . igyvezetője
Hatáńdő: 2015. mtrcius 19.

A döntést végľehajtását végző szervezeti egység:
Ügyosztály, Józsefuárosi Közösség i }ďláľzakNonpľofi t Kft.

Buđapest, 2015. március 09.

Yagyongazdálkođási és Üzemeltetési

T<irvényességi ellenőľzés :

Danada.fumán Edina
jegyző

nevében és megbizástlbô|
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képviselő
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A fenntartó nyilatkozata aPá|yäzati Útmutató 86 pontjában foglalt egyes
feltételekről

Nyilatkozat

Roma emberek képzésbe ágyazottfoglalkoztatása a szociá|is és gyermekióléti
e||átórendszerben c. projekt benyújtás ához

Kódszám:
TÁMoP-5 .3.1.B-2.12I1

1. A projekt címe (max. 250 karakter)
KesztyĹigyár Kozösségi Házban megva|isu|i
prog ramok humán eróforrás-bővítése

2. Aoá|vázo te|ies neve: Józsefuárosi Közosséqi Házak Nonprofit Kft.
3' A fenntartó teljes neve: Budapest Főváros V|l|. KerÜ|et Józsefuárosi

tnkormánvzat
4. A fenntarti székhelve:

ország Maqyarorszáq
Meqve:

Teleoü|és: Budapest
Iránvítiszám: 1082
KÖzterü|et (út, utca, tér, koz, eqyéb) Baross utca
Házszám 63-67.

5. A fenntartó hivata|os képvise|oĺének (vezetőĺe, a|áíróia) adataĺ
Név: dr. Kocsĺs Máté

Beosztás: PoIgármester

Telefon 1:

Telefon 2:

Fax ,ĺ

Fax2:

e-mail:

A Józsefuárosi Kozösségi Házak Nonprofit Kff. fenntartójaként nyi|atkozom, hogy a KesztyĹjgyár
Kozosségi Házban megvalisuló programok humán erőforrás-bővítése projekt keretében Jizsefuárosi
Kozosségi Házak Nonprofit Kft. á|ta| e|készített pá|yázat benyÚjtását támogatom.

tr A|ulírott dr. Kocsis Máté, mint a jelen Nyilatkozat 3. pontjában megje|olt szervezet hivata|os
képvise|ője hozzĄáru|ok, hogy a pá|yázó szervezet Kincstár á|tal működtetett monitoring rendszerben
nyi|vántartott, á|ta|am megadott adataihoz a ko|tségvetésitámogatás uta|ványozőja, fo|yisítija' a X|X.
Uniós fejlesztések fejezetbő| biztosított ko|tségvetési támogatás esetén a kozremĹikodo szervezet,
ennek hiányában az irányítő hatiság (a továbbiakban együtt a támogatás folyisítója), az Államĺ
Számvevőszék, a Kormányzati E||enórzési Hĺvata|, az Európai Támogatásokat Auditáli
Foigazgatóság, az á|lamit adóhatóság, a cseké|y osszegű támogatások nyi|vántartásában érintett
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szervek, Va|amĺnt a 36812011 (X||.31.) Kormányrende|etben meghatározott más jogosu|tak
hozzáférjenek.

tr Nem re|eváns

tr Alu|írott dr' Kocsis Máté, mint a je|en Nyi|atkozat 3. pontjában megje|o|t szervezet hivata|os
képvise|óje kije|entem, hogy az 36812011. (X||. 31.) Korm. rende|et 83. s (1) bekezdése szerinti, rám
vonatkozó bejelentési kote|ezettséget vá||alom.

tr Nem re|eváns

tr A|u|ĺrott dr. Kocsis Máté, mint a je|en Nyi|atkozat 3. pontjában megjelo|t szervezet hĺvata|os
képvise|ője kije|entem, hogy a jogosu|at|anu| igénybe vett támogatás osszegét és annak kamatait a
36812011. (Xl|. 3í.) Korm. rendeletben fog|a|tak szerint vĺsszafizetem.

tr Nem re|eváns

tr Alu|írott dr' Kocsĺs Máté, mint a je|en Nyi|atkozat 3. pontjában megje|Ö|t szervezet hivata|os
képvise|ője kije|entem, hogy az á|ta|am jelen pá|yázat kapcsán megadott adatok, informáciik és
dokumentumok te|jeskorűek, va|ódiak, hiteIesek'

Továbbá nyi|atkozom arró|, hogy az adotttárgyban támogatási igényt korábban vagy je|en pá|yázatta|
egyĺdejű|eg

tr Nem nyújtottam be
tr Benyújtottam, az a|ábbiak szerint:

Pá|yázatszám Pá|yázatkiíri
szervezet

BenyÚjtás ideje Apá|yázat nyert-e?

tr |gen, nyert, a projekt száma:
tr Nem nyertes
tr Nincs méo dontés
tr lgen, nyert, a projekt száma.,
tr Nem nyertes
tr Nincs méq dontés

(a táb|ázat tö b bszo rozh etŐ)

Kelt:

CégszerĹĺ a|áírás
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