
B udapest Józsefvá ľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számára

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényá|lás és a döntés taľtalmának rész|etes ĺsmeľtetése

A) Túrsadalmi-gazdasdgi programok 20I5. évi megvalósítdsa a Magdolna negledben

2013. janufu 30-átn a|álĺásra került a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.'' (a
továbbiakban: MNPIII) (azonosító szám: KMoP-5.I.|ĺB-|2-k-20|2-oOol) megvalósítására iľányuló
Támogatási Szerződés (a továbbiakban: TSZ) a Budapest Főváros VIII. kerütet Józsefuárosi
onkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Üg5rnökség, mint tĺámogató képviseletében eljĺáľó Pľo Regio
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
FelelősségÍĺ Társaság között.

A Képviselő-testiilet 242l20|4'(Xr.04.) száműhatálrozata a|apjan az onkormányzatkezdeményezte a
projekt befejezési határidejének2015. auguszfus 30-ig töľténő módosíüását. A Támogatási Szerződés
7. számű módosítása 2075. málrcius 25-én a|áírásra került. A Képviselő-testĺilet szintén döntött az
,,Öná[óan nem támogatható szoft / Trársadalmi, közösségfejlesztési, bíĺnmegelőzési, szociális, képzési
és foglalkoztatási progľamok'' megvalósítása során fel nem hasztált támogatás (maradvány) lehetséges
felhasznáIásáról és az összeä||ított részletes szakmai, mĺĺszaki taľtalom Képviselő-testiilet számána
töľténő b enyuj trásráľó l.
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté potgáľmester; Egry Attila alpolgáľmesteľ; Kaiseľ József képviselő;
Balogh István képviselő

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 2015. április 16. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat az MNP III Táľsađalmi és Gazdasági alpľogľamokhoz kapcsolódó dtintések
meghozataláľa

A napirendet nyílt ülésen kell tĺárgyalni, a döntés e|fogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
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Váľosgazdálkodási és PénzÍlgyĺ Bizottsá g v é|eményezi x
xEmbeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi

A Városgazdálkodási és Pénzĺiryi BizottságlBmberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testü|etnek az előteťesztés megüárgyalását.
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A Képviselő-testület a 20|5. évi költségvetéséről sző|ó 6/20|5. (II.20.) ĺinkormányzatí rendelete a
Míĺködési és ÁItalános Taľtalék e|őirźnyzatok között tarta\mazza az MNPIII Projekt szoft
programjainak folýat,rásárak fedezetét.

A MNPIII önállóan nem támogatható szoft (Társadalmi, közösségfejlesztési, biĺnmegelőzési, szociális,
képzési és foglalkoztatási) programok maradványösszegének fe|használása céljźhő| a módosított
befejezési hatÁridőhöz igazodő megvalósítĺás érdekében szeľződések megkötése, módosítása
sztikséges. Továbbá a 2074. december 4. őta eltelt időszak figyelembe vételével .iavasoljuk a
242/2014.(Xil.04.) számú képviselő-testtileti hatáttozatban elfogadott maradvány felhasználás
akn:a|izź.lźsźń.

Epiilet-felúj ítóshoz kapcs olódó, a lakosslźg bevonósrźt segítő programok

A Képviselő-testĺilet a 65/2013.(II.27.) szátműhatározatában döntött a Józsefuáľosi Csa|ádsegítő és
Gyermekjóléti Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Miĺkĺidési
Szabá|yzatÁról, amely tarta|mazza az intézmény, mint Projektmegvalósító Szervezet fe|adatait az
MNPIII Támogatási Szeľződésével össżlangban. Szintén döntött a Képviselő-testület anő|, hogy az
onkormányzat az épületfehijításokhoz kapcsolódó, a lakosság bevonrĺsát segítő progľamokra
megbizási szerződéseket köt 2013. március l-től. 1 fő szakmai kooľdĺnátorľal és 4 fő szociá|is
munlľással, mely szerződések 2015. május 30-ig kerültek megkö'tésre. A projekt befejezési
hatráľidejének hosszabbítása miatt aszerzódések módosítĺásátjavasoljuk a megvalósítĺási hatĺáridő 2015.
december 31-re töľténő módosításatfugyá.ŕlan. A költségek fedezetét2Ol5. augusztus 30-ig apáúyázati
támogatás, 2015. augusztus 31. és 2015. december 31. közĺjtt az önkormányzati saját fomás biztosítja.
A megbízottak foglalkoztatőja továbbra is a JSzSzGyK, 2015.08.30-ig a megbízó az onkormźnyzat
(polgármesteľ), 2015.08.31-től 2015.l2.31-ig a JSZSZGYK vezetóje, A szerződés módosításhoz aKt.
döntése szükséges.

A T pľogľamok kooľdinációs feladatainak elláüásáta az onkoľmĺányzat 2 fő pľojektasszisztenssel
(JSZSZGYK és JVSZ) megbízási szerződést kötött. A projekt befejezési határidejének hosszabbítása
miatt a szerződések módosíĺását javasoljuk a megvalósitźÉi határidó 2015. augusztus 30-ra töľténő
módosításatáĺgyźban.Akoltségekf edezeteapźůyźaatitźrnogatźs.

(Megegyzés: A projektben váIlalt kötelezettségek teljesítése érdekében sziikséges további 3 fő
lomtalanítĺásban részt vevő és 4 fí3 udvarzöldítésben részt vevő szakember megbizásźra' amelynek
fedezete a páůyázati támogatás eddig fel nem használt lmaradvényon felülil ľésze.)

A Képviselő-testtilet 463/20L3. (X[.18.) számű hatźtrozatátban úgy határozott, hogy a Magdo|na
Negyed Program ltr. keretében háľom, a programban szereplő önkoľmányzati lakóépületben -
Magdolna v If., Nagyfuvaros u.26. és Szerdahelyi u. 18. - szomszédsági házfelĺigyelőket a|ka|maz.
A Vĺáľosgazdálkodási és Pénnigyi Bizottság a 689/2014. (VI.23.) és 849/2014. rym.ll.) sz.
hatáĺozatátban dö,ntött a hánfe|iigye|ők szeméIyéről. A projekt befejezési hatĺáľidejének hosszabbítása
miatt a szerződések módosíüását javasoljuk a megvalósítási hatĺáridő 20|5. december 3l-re töľténő
módosítása tźrgyáharl. A költségek fedezetét 2015. augusztus 30-ig a pźúyázati tźmogatás, 2015.
augusztus 31. és 2015. decembeľ 31. között az ö'nkoľmányzatisajált fonás biztositja. Amegbízottak
fogla|koztatója továbbra is a JVSZ, 2015.08.30-ig a megbíző az önkormányzat (polgĺármester),
2015.08.3 |.tő|2015.|2.3l-ig a IYSZ vezetője. A szerződés módosításhoz aKt. döntése szükséges.

Ke s z tyű g ĺźr Köz ös s é gi Ház s z o I gólt at ĺźs - b őv ít é s

Az onkormányzat 2013. március l-jén Fe|adat-et|áúźtsi szerződést kötött a Jőzsefvárosi Közösségi
IJázak NonpľoÍit Kft-vel (a továbbiakban: JK}I) a Társadalmi és Gazdasági program egyes elmeinek
megvalósításáľa. A feladat-ellátási szerződés technikai koľrekciók miatt harom alkalommal került
módosításra, legutóbb 2013. november 7-én. A szerzódés tarta|mazza a JKH közreműködését a
megvalósítandó projektelemek beszeľzési, közbeszerzési feladatainak e|láLtźBában; másrészt a JKH

a:



saját megvalósítású programjait, úrymint a Tfl| Keszýigyár Közösségi Ház pľogramjait' A
szerződéstarta|mazza, hogy a JKH feladat-ellátásának iđőtartama20l5. május 30. A projekt befejezési
határidejének hosszabbítása miatt a szerződés módosítását javasoljuk a megvalósítási határidő 2015.
decembeľ 3l-re tĺjrténő módosításatźttgyźlban. A kĺiltségek fedezetét 2015. augusztus 30.ig a pźiyźr;ati
támogatás,2015. augusztus 31. és 2015. december 31. k<jzött az önkormányzatisajáltforrás bizosítja.

Bíinme gelőz és i pro gramok

Az Önkoľnrállyzat a Buĺlapesti Reuĺlőľ-ľőkapitáĺysággal (a Ĺuvábbiakban: BRFK) 20l3' ápľilis l l-
én a ,'Budapest-Józsefuiáros, Magdolna Negyed pľogram III.'' megvalósításĺához kapcsolódóan a
szabadidős közbiztonsági tevékenység ťlnansziroztsára kötött szerződést és együttműktidési
megál|apodást (a továbbiakban együtt szerződés). A megkötött szerződés 2013. november l4-én
módosításra kerĺilt. A hatályban |évo szeruodésben 2015. május 30-i megvalósítási hatáľidő szeľepe|.
A meghosszabbitott teljesítési időszak megvalósíthatősźrya érdekében javasoljuk a szerzódés 2. sz.
módosítását a megvalósítrási hatláľidő 2015. december 3l-re történő módosítása tźrgyában. A költségek
feđezetét 2015. augusztus 30-ig a páÄyźnati tźtmogatás, 20l 5. augusztus 3 1 . és 2015. december 3 1 .

közĺ jttazonkormtlnyzatisajátforľásbiĺosítja.

Az onkormányzat 2013. december 17-én a Conditors Bt.-vel ,,szocĺális érzékenyítő képzés és
konzultáció,, táľgyában' dr. Molnár Katalinnal ,,kommuni|ľációs és konfliktuskezelési képzés és
konzultáciĺó,' Íźtrgyában kötött megbizási szerződéseket. A projekt befejezési határidejének
hosszabbítása miaff a közbeszerzési érté|dlatáľt el nem éróbeszerzési eljáľłások lefolytatłását javasoljuk
a szo|gźitatások beszerzése érdekében a2015. május 3|.-2015. december 3l. időszakra. A költségek
fedezetét 2015. augusztus 30-ig apáiyźuati támogatás,2015. augusztus 3l. és 2015. december 31.
kcizcjtt az önkormányzati saját fonás biĺosítja.

Rév8 Zrt. megbízási szerződéssel rendelkezik a ,,Bűnmege|őzési stratégia, cselekvési teľv
(viktimizációs suľvey, antiszoc. teammunka)'' és a ,,99-es busz kísérleti projekt'' programelemek
megvalósításárą melyekben a Rév8 Zrt. nem mint projektmenedzser, hanem mint projektmegvalósító
szervezet vesz részt. A szerződésben foglalt megvalósítási időszak 2015. május 30. Javasoljuk a
megbízási szerzódés módosíŁását a megva|ósítasi hatĺáľidő 2015. augusztus 30-ra történő módosíŁása
tźtr gy áb an. A megb ízási d íj nem v á|to zik, pénnlgy i fe dezet b iĺo s ítása nem szüksége s.

Intenzív c s alddme gtartó és c s aládfej lesztés i pro gramok

A Képviselő-testülete a 65/2013.(II.27.) számű határozatźlban döntött a Jőzsefváĺosi Családsegítő és
Gyeľmekjóléti Kĺizpont módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési
Szabá'|yzatáről, amely tarta|mazza az intézmény, mint Projektmegvalósító Szervezet fe|adatait az
MMIII Támogatási Szerződésével összhangban. Szintén döntött a Képviselő-testtilet arrő|, hogy az
onkoľmányzat az intenzív családmegtartő szo|gźl|tatásokra, és a családfejlesztési szo|gát|tatásra
megbízási szerzodéseket köt 20|3. március l-től. Az Önkormźnyzat az intenzív családmegtaľtó
szo|gźitatásoka 1 fő szakmai vezetőve|,1 fő szocĺális munkássa|,2 fő háttéľmunlcĺssal, valamint
a családfejlesztési szolgáltat.ásra t Íő szakmai koordinátoľľal, 3 fő szociális munkással, 3 fő
háttéľmunlĺíssal a szerződéseket 20l5. május 30.ig kototte meg. A pľojekt befejezési hatláridejének
hosszabbítása miaff a szerzodések módosítását javasoljuk az inteĺzív családmegtartó szolgáltatások
esetében 2015. augusztus 30-ig, a családfej|esztési szo|gá|tatás esetében 2015. december 31-ig. A
költségek fedezetét 2015. augusztus 30-ig a páiyázati támogatás, 2015. augusztus 31. és 2015.
december 31. között az önkoľmányzati saját forľás biztosítja. A megbízottak foglalkoztatási helye
továbbľa is a JSZSZGYK, 2015.08.30-ig a megbíző az ötlkormźlnyzat (polgĺĺrmester), 2015.08.31-tő|
20|5.|2.31-ig a JSZSZGYK vezetője. A szerződés módosításhoz aKt. döntése szükséges.

Te he ts é ggondoz ó s z ol góltatds



A Képviselő-testiilet a I55/20|4.NIIĺ,.27.) sz. határozatában döntött a ,,Tehetséggondozó míihe|yek
szeľvezése és míĺkiidtetése'' tárgy6 közbeszerzési eljĺáľás eredményéről, amely a|apjźn az
onkormányzat a nyertes ajánlattevővel (Váltó-sáv Alapítvény) a Megbízási szerződést megkötĺitte
2015. május 30-ig. A projekt befejezési határidejének hosszabbítĺása miatt aközbeszerzési értékhaĺáľt
el nem éró beszerzési eljárás lefolytatását javasoljuk a szolgźútatások beszerzése éľdekében a f0I5.
május 31. - 2015. december 31. időszakĺa. A költségekfedezetét 2015. augusztus 30-ig apá|yázati
támogatás, 2015. augusztus 31. és 20l5. december 31. között az önkormányzati sajátt forrłás biztositja.

Javasoduk a tehetséggondoző szolgáltatáshoz kapcsolódó önkormányzati szakmai kooľdinátoľának
megbízási szerződésének módosítźsźt a megvalósítási határidő 2015. augusztus 30-ľa töľténő
módosítása tárgyában. A k<lltségek fedezete a pźůyźuati tĺámogatĺás.

FiDo-hoz kapcsolódó szocidlis program

A Képviselő-testĺilet a 65/2013.(I|.27.) számú határozatátban döntött a Józsefuárosi Családsegítő és
Gyeľmekjóléti Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési
Szabá|yzatáről, amely tarta|mazza az intézmény' mint Pľojektmegvalósító Szervezet fe|adatait az
MNPII Támogatási Szerződésével összhangban. Szintén döntött a Képviselő-testiilet arrő|, hogy az
onkormányzat aFilmei út és Dobozi utca k<jzötti területek megújítĺásához (FiDo) kapcsolódó szociális
progľamľa megbízási szerződéseket kot. AZ onkormanyzat az 1 Íő szakmai vezetÍíve|,S fő te|jes
állásrú' 4 fő ľészmunkaĺdős szociáIis munlaĺssal a szerződéseket 2015. május 30-ig kötötte meg. A
projekt befejezési határidejének hosszabbítása miatt a szprződések módositását javasoljuk a
megvalósítasi hatĺáridő 2015. decembeľ 31-re történő módosítása tárgyában. A költségek fedezetét
2015. augusztus 30-ig apá|yánati tamogatás,2015. augusztus 31. és 2015. december 31.közöttaz
önkormányzati saját forrás biztosítja. A megbizottak foglalkoztatási helye továbbra is a JSZSZGYK.
2015.08.30-ig a megbízó az cinkormányzat (polgármester), 2015.08.3l-től 20|5.|2.31-ig a
JSZSZGYK vezetője. A szerzőđés módosításhoz aKt. döntése szükséges.

Kdlvárią téri szocidlis pľogram

A Képviselő-testiilet a 58/20|4.(N.23.) sz. hatźrozatában döntöff a ,,AKá.ilvária tér megrĺjításához
kapcsolódó szociáIis progľam'' tźrgyű közbeszęrzési eljĺárás eredményéről, amely a|apján az
onkormányzat a nyertes ajánlattevővel (Magyar Embeľi Jogvédő Központ Alapítvány - Jőzan Babák
EgyesĹilet) a}'degbízási szerződést megkötĺitte 2015. május 30-ig. A pľojekt befejezési haĺáridejének
hosszabbítása miatt aközbeszerzési értékhatárt el nem éróbeszerzési eljáľás lefolytaüását javasoljuk a
szo|géůtatásokbeszerzése érdekében a 2015. május 3|.-f0|5. december 31. időszakra. A költségek
fedezetét 2015. augusztus 30-ig apállyázatitźtmogatás,2015. augusztus 31. és 2015. decembeľ 3l.
között az önkormányzati sajált forrás bizosítja.

A társadalmi programok megvalósíĺásával párhuzamosan aZ eddigiekhez hasonlóan javasoljuk
biztosítani a szupewízió lehetőségét a megbízottak rész.ére 2015. máĘus 31.-2015. december 31.
közö,tti idoszak'ra, ezéľt javaso|uk közbeszerzési éľtékhatálrt e| nem érő beszerzési e|jźĺrás lefolytaĺását
(aKesz1yűlgyźr Közösségi Hźuat nem érinti).

Keszýűgłaľ Közösségi Hóz G1-G2 programjai

Az Önkormányzat20|3. március l-jén Feladat-ellátĺási szerzódést kötött a Jónsefvárosi Kłizösségi
Itázak NonpľoÍit Kft-vel (a továbbiakban: JKH) a Társadalmi és Gazdasági program egyes elmeinek
megvalósításáľa. A feladat-ellátási szerződés technikai korrekciók miatt három alkalommal kerĺilt
móđosításra, legutóbb 2013. november 7-én. A szerződés tarta|mazza a JKH közremíĺködését a
megvalósítandó projektelemek beszerzési, közbeszerzési feladatainak ellátĺásában; másrészt a JKH
saját megvalósítású programjait, úgymint a G| Képzési programokat és a G2 Fogla|koztatási
pľogramokat. A szerzódéstarta|mazza,hogy a JKH fe|adat-e||áttásźnak időtaľtama 2015. május 30. A
pľojekt befejezési hatĺáridejének hosszabbítasa miatt a szeruődés módosítását javasoljuk a



megvalósítási hatĺáridő 2015. december 31-re tĺiľténő módosítłása tźrgyában. A költségek fedezetét
2015. augusztus 30-ig apá|yźz:atitámogatźs,2015. augusztus 3l. és 2015. december 31.között az
önkoľmányzati saját forrás biztosítja.

Kaľrierút fej lesztés és tanĺźcsadás, dióĺctnunka mentorálás

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az I3|6/20|3.(xII.0f.) sz. határozatźtban döntött a
,,Kaľrieľút fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentoľálás'' közbeszerzési érték.hatźrt el nem érő
beszerzési e|játrźs eredményéről. Az Önkormźnyzat a nyeľtes ajánlattevővel (Kapocs Ifiúsági Önsegítő
Szolgálat Alapíwány) a Megbizási szerződést megkötötte 20|5. źryril'is 30-ig. A projekt befejezési
hatĺáridejének hosszabbítása miatt a kozbeszerzési érték'határt el nem éró beszerzési eljárás
lefolytatását javasoljuk a szolgźůtatźlsok beszerzése érdekében a 2015. május 0l.-2015. decembeľ 31.
időszakľa. A költségek fedezetét 20l5. augusztus 30-ig apźůyźľ;ati támogatás, 2015. augusztus 3l. és
2015. december 31. kizött az önkormányzati sajźtt foľrás biztosítja.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 885|20I4.NIII.22.) sz. hatfuozatźtban döntött az
,,A|acsony iskolaĺ végzettségűek foglalkoztatási stľatégiái'' kĺlzbeszeruési értékhatáľt el nem érő
beszerzési eĺjáľás eredményéről. Az onkoľmányzat a nyeľtes aján|attevővel (Hétfa E|emző Központ
Kft.) a Vállalkozási szerződést megkötötte 2015. május 30-ig. Tekintettel arra, hogĺ a szerződés
teljesítéséhez szĺikséges kérdőíves adatfelvétel megvalósítása a vállalkoző onhibźĘźn kívül elhúzodott,
javasoljuk a Yźila|kozźlsi szerzodés megvalósítási hataridejének 2015. augusztus 30-ľa történő
módosítĺísát. A vál|alkozź.sidij nem változik,pénziigyifedezetbiztosítása nem szükséges.

Köz (Ós s é gi) -hely és mos oda

A Képviselő-testtilet a 65/20|3.(II.27.) szźműhatfuozatźtban döntött a Józsefuárosi Családsegítő és
GyermeĘóléti Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Mĺĺködési
Szabá|yzatźlľól, amely tarta|mazza az intézmény, mint Projektmegvalósító Szervezet feladatait az
M}rIPIil Támogatási Szerződésével összhangban. Szintén döntött a Képviselő-testület anő|, hogy az
onkormányzat a kőz(łisségi)-hely és mosoda szolgáltatásra megbízźtsi szerződéseket köt. Az
onkormányzat az 1 fő szakmaivezetőve|,2 fő szociá|is munluĺssa| a szerzłSdéseket 2015. május 30-
ig kötötte meg. A projekt befejezési hatĺáridejének hosszabbítása miatt a szerződések módosítasát
javasoljuk a megvalósítási hatĺáridő 2015. december 3l-re történő módosítása tárgyźban. A költségek
fedezetét 2015. augusztus 30-ig apáiyáz;ati tiámogatás,2015. augusztus 31. és 2015. december 3l.
között az önkormányzati saját forrás biĺosítja. A megbízottak foglalkoztatőja továbbra is a
JSZSZGYK, 2015.08.30-ig a megbízo az önkoľmányzat (po|gármesteľ), 2015.08.31-t(i| 2015.|2.3|-ig
a JSZSZGYK vezetóje. A szerződés módosításhozaKt. döntése szükséges.

Tóľs adąlomb ól kirekesztet t nők fogl alkoztatds a és rehabilitóciój a

A Képviselő-testiilet az 58/f0I4.(tV.23.) sz. hatźrozatában döntött a ,,TáľsadalombóI kiľekesztett
nők fog|alkoztatása és ľehabilitáciőja,, tárgyűközbeszerzési eljárás eredményéről, amely alapjánaz
onkoľmányzat a nyertes ajánlattevővel (Váltó-sáv Alapítvány) a Megbízási szerződést megkötöffe
20l5. május 30-ig. A pľojekt befejezési hatĺáľidejének hosszabbítása miatt aközbeszerzési étékhatrfut
el nem érő beszerzési eljárás lefolytatását javasoljuk a szo|gźitatások beszerzése éľdekében a 2015.
május 3|.-2015. december 3I. iđősza|ła. A költségek fedezetét 20Í5. augusztus 30-ig a pá,|yázati
támogatás, 2015. augusztus 31. és 2015. december 3l. között az önkormányzati saját fonas biĺosítja.

A társadalmi progľamok megvalósításátva| párhuzamosan az eddigiekhez hasonlóan javasoljuk
biztosítani a szupeľvízió lehetőségét a megbízottak részére 2015. május 3I.-20l5. december 31.
közötti időszakľa, ezért javasoljuk közbeszerzési éľtékhatźrt e| nem éľő beszerzési eljáľás lefolyatását
(a Kesnyőgy ár Közös ségi Hánat nem érinti).



MNPil tárcadalmÍ p ľogľamok tö bblet szakmai taŕalm ának összefogla|ő táb|ánata

Tórsadalmi, köziisségi, szocitźIis és b íÍnmegelőzési alprogram 05.31-
08.30

08.31-
tr.Jt Osszesen

T1 Epü|et felújításhoz kapcso|ódó, a lakosság bevonását segítő
Dľogľamok I 156 9 037 17 193

l fő szakmai koordinátor + 4 fó szociális munkás bér- és
iárulékköltsége

4 573 6 097 10 670

3 fő szomszédsági házfe|iigye|ő bér- és jĺárulékköltsége 2205 2 940 5 145

T általános projektasszisztens I 378 0 I 378
T2 Kesztyű gyá ľ Kiiztiss égi H:áz szo|gáitatás-bővítés 6 150 740 6 890

T2/l Ke szĘĺíĺ gyár Közö s ségi Ház pt o gr anj ai* s s95 0 5 595

Kesnyugy źtľ Közösségi Ház eszközök költsége 555 740 r29s
T3 BÍinmegelőzési pľogramok 6 777 9 036 15 813

T3t2 Szomszédsági rendőr program 6 777 9 036 15 813

BRFK j áľőr ok me gbízźlsi dij a 6 324 8 432 14756
BRFK-s szakmai koordinátor díja 247 329 576
kommunikációs, konfliktuskezelési, szociális ismeretek,
trénins szo|sá|tatás

206 275 481

Rév8 Zľt. ,,99-es busz kísérleti projekt'' és ,,Bűnmegelőzési
stľatégią cselekvési terv (viktim izációs suľvey' antiszoc.
teammunka)"

0 0 0

T4 Szociális progľamok 7 797 I 145 15942

T4/2
Intenzivcsaládmegtartőszo|gźitatźtsok,motivációscsomagok
biztosítása I 578 0 I 578

1 fő szakmaivezető + 1 fő szociális munkás + 2 ťo
háttérmunkás bér- és irárulékköltsése

| 578 0 I 578

T4/3 Családfej les z1ési szo|gátltaüás, motivációs csomagok biztosítása 4 t66 5 555 9 721
l fő szakmai koordinátor + 3 fő szociális munkás + 3 fő
háttérmunkás bér- és iĺárulékköltsése

4 166 5 555 9 721

T4/4 Tehetséggondozás f 053 f 590 4 643

Szakmai kooľdinátor 110 0 110

Nonprofit szerv ęzet szo|gźitatźs beszerzés 1 943 f 590 4 s33

T5 Kiiziisségfejlesztés 10 687 12 724 23 4tt

T5/1
A Fiumei út és Dobozi utca közötti területek FiDo
mesuiításához kapcsolódó szociális Drogram

7 204 9 60s 16 809

l fő szakmaivezető + 5 fő teljes munkaidős szociális munkás
+ 4 fó részmunkaidős szociális munkás

7 204 9 605 16 809

T5/2 A KáIváľia tér megűjitźtsához kapcsolódó szociális program 3 483 3 119 6 602
Nonpľofit szew ezet szo|gźůtatźs beszerzés 3 483 3 119 6 602
Szupervízió I 595 2 127 3 722

Osszesen 4l 162 41 809 82971
Gazdasági' foglalkoztatási a|progľam, a gazdaságfej|esztés
pľoiektelemei

0s.31-
08.30

08.31-
12.31

Osszesen

G1 Képzési progľamok r 417 0 l.417

G1
A KesĄrĺĺryáľ KözösségiHázGL programjai (ezen belül:
készségfej le sztő képzések, 1 0 o sztályo s fe|zátrkőnató képzés) *

I 4r7 0 I 417

G2 Foglalkoztatási pľogramok 7 147 7 072 142Í9



'1

*KeszťyÍĺgyáľ programjai esetében a bérľuranszíľozást a Kft. tamogatása tarta|mazza'

A Képviselő-testület a 65/2013.(II.27.) számű határozat 4. pontjában döntött a Magdolna Negyed
Progľam III. projekt kötelező elemét képező Nonprofit Szolgáltató Hráz működési helyeinek - az a|źbbi
Íilldszinti, utcai nem lakás célú helyiségeket és pavilonépületet-közösségi épületet, az a|źbbi
funkcióval _ kijelölésről:

l.Iroda: Cím: Dankó u. 16. (hrsz.:35316); Funkció: Tl Épület-felújításhoz kapcsolódó, a
lakosság bevonását segítő pľogramok.

Z.Iroda: Cím: Dobozi u. 23. (hrsz.:35418l0/N34); Funkció: T4/2 Intenzív családmegtaľtó
szoĺgáltatások és T 4/3 Családfejlesĺési szolgáltatás.

3.Iroda: Cím: Szerdahelyi u. 13. (hľsz.:35329); Funkciő: G2l5 Köz(össégi)-Hely és mosoda.
4.Iroda: Cím: FiDo pavilonépület-közösségi épü|et (közterület) (hľsz.:35388); Funkció: T5/1 A

Fiumei út és Dobozi utca közötti területek FiDo megújitásźůloz kapcsolódó szociális
program.

5. Iroda: Cím: Magdolna u. 47. (Írsz.:35421); Funkciő G2/6 Tarsadalomból kirekesztett nők
foglalkoztatĺása és rehabilitźrciőja.

6.Iroda: Cím: Dankó u.40. (hľsz.:35477); Funkció: T4l4 Tehetséggondozás.

Szükséges a fenti helyiségek kijelölésének fenti funkciókkal való meghosszabbítása 2015. dec.3l-ig.

B) Progľamalap

A Képviselő-testiilet a I55/20I4.(ĺIJI.27.) szálműhatáĺozat 3. a) pontjában elfogadta a Budapest-
Józsefuáros Magdolna Negyed Program III projekt Programalap aktualizá|tMűködési Kézikönyvét, b)
pontjában felkéne a Rév8 Zrt-t az egyeđi páiyazati felhívások előkészítéséľe.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a |066/2014. (IX.29.) szőtmű határozatźtban
elfogadta az MNPIII projektben elkiilönített Pľogramalap pá|yázati felhívásait azalrábbitárgyakban:

- Közösségi Akciók (MM-III-PA -01 / 4);

- Bűnmegelőzési Akciók (MNP-Iil-P A-02/2);

- Spoľt' szabadidő, egyéb lakossági programok (MM-I[-PN03l4).

ApáIyź.zati felhívások 20|4. oktőber l-jén meghiľdetésre kerültek. Apźiyźnati felhívásokra a beadási
hatláridő 2015. január 3l. volt. osszesen 18 db pźl|yźaat érkezett be, melýől 1 db pállyázat
dokumentációja hiányos volt, de ezt a pá|yánő nem pótolta igy páůyźuata érvénytelen és 1 db
páiyázatot visszavontak. A 16 db érvényes páiyźľ;atbő| a2015. máľcius 31-én megtartott ülésen a
Birá|ő Bizottság az a|átbbiakatjavasolja elfogadásra,tźtmogatási szerződés megkötésére:

G2
A Kesztyűgyár KözösségiHźuG2 programjai összesen (ezen
belĺil: álláskeľeső klub, ''Üdv a klubban'', Női csoport,
Alacsony iskolai végzettsésÍĺek stratéeiái)*

93r 0 931

Gfl4 Karrierut fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás 2066 2 066 4 132

G2/5
Köz(össégi)-hely szociális mosoda 1 fő szakmaivezető + 2 fo
szociális munkás bér- és iárulékköltsése

2 569 3 425 s 994

G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és
rehabilitĺációia 1 581 r 581 316f

Osszesen 8564 7072 ls 636
EU

támosatás
Saját
forľás Osszesen

Pľoj ektelemek mÍndłisszesen 49 726 48 881 98 607

Nonprofit szolgá|tatő i ro dfü üzemeltetés i költsé ge 0 tt 294 n 294

Mindtisszesen 49 726 60 175 109 901



Az MNP-il-PN0L|4 kódszámmal kĺíľt páł|yázat célja: Köziisségi Akciók

1. minĹprojekt címe: olajág Idősek otthona-KERTI oÁäs
pźtty áző szerv ezet neve : oLAJÁc oľrHoNoK önál ló egyhźni intézmény

összköltség:2 492 531 Ft, igényelt támogatás: 2 492 53l Ft, önerő: 0 Ft

minĹpľojekt konkrét cé|ja: A Mátyás tét 6. szám a|att a Józsefuáľos onkormányzat fulajdonában
|évó 35295.ös számú telek, gondozźsáÍ saját erőből végzik az otthon do|gozói, de a lakók is

rengeteg időt töltenek el itt. Ez a telek biĺosítja szĺmukra a napi levegőztetés és szabadidős

tevékenységek lebonyolitźsát. A kertben ta|áihatő halastó, a köľnyezeti hatások miatt sok helyen
sérült. Ennek javitásźú, újraszigetelését vagy cseľéjét szükséges megoldani. A vízforgatást és a
halak levegő utánpótlását saját szivatt5ruval végzik. A közösségi tér új funkciót kapna'

kihasználtsága szélesebb körű lenne és annak napi gondozźsa is egyszeriĺsödne. Cél a lakók
számáľa egy oýan környezet, ava1y oázis megteremtése, me|y alkalmas szabadidejük hasznos

eltöltésére és lelki egészségük megőrzésére, hiszen a lakók nagy része már nem tudja elhagyni az
intézet fa|ait mźr rövidebb időre sem.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. ker., Máýás tér 6.

2. minĹpľojekt címe: 99

pá|yénő szervezetneve: Kolibri Gyermek. és Ifiúsági SzínházKözhasznú Nonpľofit Kft.

összköltség: 3 856 000 Ft, igényelt támogatás: 3 000 000 Ft, önerő: 856 000 Ft.

mini-pľojekt konkrét céIja: az elkészült előadással apályźać: szőrabiĄa_ egymás jobb megértése

céljából _ atémélban éľintett fiatalokat, később pedig olyan iskolában is történő e|őađása, amelyek
tanulói csak részben vagy egyźita|źn nem találkoznak a 99-es buszon utazók életével,
konfliktusaiva|, ezért távolról és lekezelően, kiľekesztően, esetleg félelemmel viszonyulnak
hozzźĺ Fontos, hogy a téma á|ta| felvetett kérdésekre a szinhźn és a dľámapedagógia eszközeivel
aľtikulált, és ráľnyalt véleményeket fogalmazhassanak meg a résztvevőt nézők. Cél, hory
csökkentse az agľesszió megnyilvánulási eséýeit, és eľősítse a konfliktuskezelés különböző
a|ka|mazási lehetósége it.

megvalósulás helyszíne: Magdolna negyed

Az MI\P.il-PÁJ02|2 kĺódszámmal kiíľt páůyá.zat célja: Bíĺnmegelőzési Akciók

1. minĹpľojekt címe: Fókuszban a gyeľekek

páiy źnő szerv ezetneve : VÁLTó-sÁv Alapi* ány

összköltség: I971808 Ft , igényelt tĺ{mogatĺás: 1 971 808 Ft, önerő: 0 Ft

mini-projekt konkrét célja: A szabadságvesztéses e|zźtrás miatt eryszülős családban hosszabb

rövidebb ideig nevelkedő gyeľekek hźtrátny- és deficitkompenzźrciőja, mely egyrészt a
tanuĺássegítésľe (iskolai karľier sikeresebbé tételére), rnásrészt egyéb (fejlesztő) foglalkozások
lebonyolít.ásźna, programok biztosítasara iranyul. A pĄekt másik cé|ja a család erősítése, a
gyeľekek eléľésével a komplex családok átmeneti helyzetének konstľuktív átvészelése, pozitiv
minta nyrijtása, ezze| a bűnismétlés csökkentése.

megvalósulás helyszíne: béľelt helyszínek a Magdolna negyedben

2. minĹprojekt címe: ,,DE I\.EHÉZ 
^ZI$K0LATÁSKÁ'

pźiyáaő szetvezet neve: Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ

összköltség: I.997.57| Ft , igényelt tĺámogatás: 1.997.571Ft, önerő: 0 Ft



mini-projekt konkľét célja: A csellengő fiatalok felkutatása, velük végzett szociális munka.
Megismerni és lehetőség szerint a|tematívát kínálni azon okokkal szemben, melyek a
csellengőket az utcźtra kényszerítik vagy vonzzäk. Hatékony intézkedések kidolgoztsa a
fiatalokkal, sztilőkkel, szakemberekkel közösen. A közbiztonsźry javitźsa bunrnege|ózési célú
lakossági, tlársadalmi, kulturális kezdeményezések támogatása źLltal'. A ťlatalok és felnőttek
felvilágosítása bíĺnmege|ozési szempontok Íigyelembe vételével.

megvalósulás helyszíne: Magdolna negyed, JSZSZGYK telephelyek

Az MNP-Iil-PN03/4 kódszámma| kiírt pá|yánat célja: Spoľt, szabadidő, egyéb |akossági
pľogľamok

1. mĺnĹprojekt címe: Egészségnap a KesztyíÍgyárban

p á|y aző szew ezet neve : Józsefu áros i Közös sé gi Hźnak Nonprofit Kft '

összköltség: 279 06I Ft , igényelt támogatĺás: 279 06L Ft, önerő: 0 Ft

mini-projekt konkrét célja: A Magdolna negyed lakóinak az egészséges életvitellel kapcsolatos
programok szervezése, melynek cé|ja az itt élő családok az egészségmegőrzésre ösztönzése. Ezen
belül a családok az e|őadások, illetve a programok során olyan mindennapi megoldási stratégiákat
sajátítanak el, amelyekkel megőľizhetik a megbetegedések szźtmźia közvetlen köľnyezetĺikben.

megvalósulás helyszínei: Budapest VIII. keriilet Mátyás tér l5., Keszýigyźr Közösségi Haz,
Homok utcai Sportpálya.

2. mĺnĹpľojekt címe: KölyiikKuckó

páůyáző szervezet neve: Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

összköltség: 300 000 Ft , igényelt támogatás: 300 000 Ft, önerő: 0 Ft

minĹprojekt konkrét cé|ja: A hátrányos helyzetĺĺ óvodás és iskoláskoru gyermekek
szabadidejének kulturált és hasznos e|töltése. A |lźtrányos helyzetĺĺ óvodás és iskoláskoru
gyermekek és ťratalok üársadalmi beilleszkedésének elősegítése, készségek és képességek
fejlesztése, közösségi és źů|ampo|gźtri létre nevelés, deviáns jelenségek mege|ózése,
bűnmegelőzés.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. keľület Kőris utca 35.

3. minĹpľojekt címe: Á' Giusto Kamarazenekaľból alakult kamaľaegyüttes hangveľsenyei a
Kesztyűgyáľ Ktiztisségi Házban

pźůyźaő szervezet neve: GIUSTO-KAMARA Miĺvészeti Köz]rasznú Nonprofit Kft.

összköltség: 300 000 Ft , igényelt támogatás: 300 000 Ft, önerő: 0 Ft

minĹprojekt célja: A Gusto kamarazenekarból alakult kamaraegytittes által a KesztyíÍgyárban
elhangző hangversenyeivel szeretné gazdagabbátenni a köľnyéken lakók mindennapjait.

megvalósulás helyszíne: Budapest, VIII. keľĹilet Mátyás tér 15,Keszýíigyźr Közösségi Hríz

A Programalapot a projekt keretében folyamatosan, de legalább a ľendelkezesre źů1rő pá|yźnati
keretösszeg (50 millió Ft) kimerüléséig működtetni kell. A negyedik pźilyázati foľduló utźn a
rendelkezésľe álló maradv źny összeg 17 .029 .f66,- Ft'

Az eddig lefolytatott pźiyánati fordulók alapjźtn rendelkezésľe álló keretösszegeket az a|źlbbi táb|ánat
foglalja össze:



Pólydzati kiírds
kĺídszóma Keret-ässzeg

Eddigi
tómogatósi

igény

Tovóbbi
kiírdsok
vdľható
szdma

Egyszeri
kiírds
max.

iisszese

Címzettek
szdma /
kíírós

EInyerhető
min.

tdmogatós /
Kiírds

Elnyeľhető
max.

támogatás l
Kiíľás

MNP-III_PA/OI 25 003 090 17 568 818 I 7 434272 2-10 250 000 3 000 000
MNP-III_PA/02 t2 000 000 7 947 sDl 4 052 499 2-8 250 000 2 000 000
MNP-III_PA/03 10 000 000 4 457 505 I 5 542 495 10-30 100 000 300 000
MNP-IIT_PA/04 0 0 0 nem releváns I 550 000 2 000 000
MNP-III-PA/o5 0 0 0 nem releváns 1 500 000 3 000 000
MNP-III_PA/o6 2 996 910 2 996 9r0 0 nem releváns 1 500 000 3 000 000
Osszesen: s0 000 000 32 970 734

II. A beteľjesztés indoka

A) Tdrsadalmí-gazdasógi programok 2015. évi megvalósítdsa a Magdolna negledben

A Tĺársadalmi és Gazdasági projektelemek maradványö,sszegének felhasználása céljźtbő| a megbízási
szerződések megkötéséhez, a sziikséges beszerzési eljárások megindításźůloz a Képviselő-testiilet
döntése szükséges.

B) Programalap

A Pľogľamalap negyedikpá'|yźnati fordulójának eredményéről és a Progľamalap aktualizált Miĺködési
Kézikönyvéről, valamint pá|yźnati felhívásairól a Képviselő-testiilet dö'ntése szükséges.

m. A diintés célja' pénzügyi hatása

A) Tdrsadalmi.gazdasógi pľogramok 2015. ěvi megvalósítlÍsa a Magdolna negledben

A döntés cé|ja a támogatói döntésben jőváthagyott Łámogatási összeg felhasználása a szoft
projektelemek megvalósítási idejének meghosszabbitása, részben bővítése révén a lakossági igények,
és szakmai szempontok figyelembe vételével. A projekt befejezési hatĺáľidejének módosításáva| jźrć;

fe|adat-e||źúźts költségének fedezete 2015. augusztus 30-ig a páůyáuati ttlmogatás, aztköveten20|5.
decembeľ 3l-ig az önkoľmányzati saját forľás. A saját foľrás fedezetét az önkoľmányzat köItségvetése
a működési cél és általános tartalék e|őirányzatok között, valamint a Kesztyíigyár Közösségi Ház
vonatkozásában a JKH Kft.. tźtmogatźtsa tartaĺmazza' A sajźń forrĺás felhaszná|ásźthoz a költségvetés
módosítása sziikséges ezer Ft-ban:

JSZSZGYK támogatása 38 916

szolgáltatás kivásáľlás t1 758

BRFK tźtmoeatáLsa 8 761

eszköz vásáľlás 740

osszesen 60 r75

B) Progľamalap

A döntés cé|ja a Programalap maradványösszegeinek felhasználása cé|jźtbő| az ötödik pźúyźaati

forduló lebonyolítása. A Pľogľamalapból felhasznált összegek fedezete 100%-ban a páůyźnati
tálmogatás. A Pľogľam Alap a dologi e|őirźnyzaton szerepe|, amegité|ttĺámogatás összegével, l0.341 e

Ft-tal a költségvetés módosíüása szükséges, mert egyéb működési célú és ťlĺanszírozźtsi kiadásnak
minősiil.
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A MNPIII tjnállóan nem támogatható szoft (Táľsadalmi, kĺizĺlsségfejlesztési, bíĺnmegelőzési, szociális,
képzési és fogla|koztatási) programok maradványösszegének aktua|izźůźsa szükséges, mely a|apjáĺ a
Támogatási szerzőđés módosítása iránti kérelmet is be kell nýjtani a Közremiĺködő Szervezetfe|é.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testiilet döntése a Józsefuárosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 66/2013. (x[. 13.) önkormányzati rendelet módosíĺásáról szóló 24/20Í3.
(v.f7.) önkormányzati rendelet 9. $-án alapul.

A Képviselő.testiilet döntése a Magyarország helyi önkormányzatairő| 20||. évi CLXxxx. törvény
23. $ (5) bekezdés 14. pontján, a 41. $ (3) bekezdésén és a|07. $-an alapul.

Kéťükaza|źtbbihatźrozati javaslatelfogadását.

IIłľÁnozłTI JÁ'vASLAT

A Képviselő-testĺilet úgy dönt' hogy

1. módosítja a 242lf014. QilI.04.) sz. képviselő-testületĺ határozat 1. a) pontját az alábbiak
szeľint, és dtint a KMoP-5.1.|ĺB.12-k-2012-0001azonosító sz,ámű, a Budapest-Józsefuáľos
Magdolna Negyed Pľogľam III. pľojekt ktittségvetésében zz,,oná||ólan nem támogatható
szoft l Táľsadalmi' kiizösségfejlesztési, bűnmege|őzési, szociális' képzésĺ és foglalkoztatási
pľogľamok'' megvalósítrĺsa soľán fel nem haszná|t támogatás (maľadvány) és 

^ztinkoľmányzati saj át foľľás felhasználásáľĺól a kŕivetkezők szeľĺnt:

Tórsadalmi, kiiziisségi, szocidlis és bíínmegelőzési
alorosram

05.31-
08.30

08.31-
12.31

Osszesen

T1 Epület felújításhoz kapcsolódóo a lakosság bevonását
sesítő orosľamok I 156 9 037 17 193

1 fő szakmai koordinátot + 4 fő szociális munkás bér- és
iárulékköltsése

4 573 6 097 10 670

3 fo szomszédsági hźzfe|ugye|ó bér- és járulékköltsége 2 205 2940 5 145

T általános pľoj ektasszisztens r 378 0 t 378

T2 KesztytlgyálľKözřisségiHáłzszo|gáiltatás.bővítés 6 1s0 740 6 890

Tfll Kesztyugy átr Közö s sé gi Hźz pr o gr amj ai 5 595 0t 5 59s

Keszýigy źt Közö s sé gi Hźa eszközök költsé ge 555 740 1295
T3 Bűnmeselőzési pľogľamok 6 777 9 036 t5 813

T3/2 Szomszédsági rendőr progľam 6 777 9 036 15 813

BRFK jráľőr ök megbízási díja 6 324 8 432 t4 756

BRFK-s szakmai koordinátor díja 247 329 576
kommunikációs' konfliktuskezelési, szociális ismeretet
tľénins szo|sźL|tatás

206 275 481

Rév8 Zrt. ,,99-es busz kíséľleti projekt'' és

,,Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési teľv (viktim izźrciős
suľVey. antiszoc. teammunka)''

0 0 0

T4 SzociáIis pľoqramok 7 797 I 145 15942

T4/2
Intenzívcsaládmegtaľtőszo|gäitatźlsok,motivációs
csomagok biĺosíuása

I 578 0 I 578

1 fő szakmai vezető + 1 fő szociális munkás +2fó
háttérmunkás bér. és iaľulékk<jltsépe

I 578 0 I s78

T4/3
Családfejlesztési szolgáltaüís, motivációs csomagok
biztosítása

4 166 5 555 9 721

t1



1 fő szakmai koordinátor + 3 fő szociális munkás + 3 fő
háttérmunkás bér- és iárulékköltsése

4 166 5 555 9 721

T4/4 Tehetséggondozas 2 053 2 590 4 643

Szakmai koordinátor t10 0 110

Nonproťrt szerv ezet szo|gźitatás be szerzés r 943 f s90 4 s33

T5 Kiĺztisségfejlesztés 10 687 t2 724 23 411

T5/I A Fiumei út és Dobozi utca közötti teľületek FiDo
mesúiításához kapcsolódó szociális Drogram

7 204 9 605 16 809

l fő szakmaivezető + 5 fő teljes munkaidős szociális
munkás + 4 ťo részmunkaidős szociális munkás

7 204 9 605 16 809

T5t2
A Kźńv ária tér megtĄitásához kap cso lódó szociál is
program 3 483 3 ttg 6 602

Nonproťrt szerv ezet szo|gźitatás beszerzé s 3 483 3lt9 6 60f
Szupervízió 1 595 2 1f7 3 722

Osszesen 41 16f 41 809 82971
Gazdaságĺ, foglalkoztatási alpľogram' a gazdaságfejlesztés
nroiektelemei

05.31-
08.30

08.31-
12.31

Osszesen

G1 Képzési pľogľamok 1 417 0 1 417

G1
A Keszt5riígyáľ Közösség i Ház G 1 programj ai (ezen beliil :

készségfej le szto képzések, l 0 osztályo s fe|zérkónatő
kéozés)

I 417 0t 1 417

G2 Foglalkoztatási progľamok 7 147 7 072 14219

G2
A KesĄríĺgyár Közösségi HźE G2 programjai összesen
(ezen beliil: álláskereső klub, ''Üdv a klubban'', Női
csoDoľt. Alacsonv iskolai vészettsés|rek stratéeiái)

93r 0* 931

Gzt4 Kaľrierut fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás 2066 2 066 4 132

G2/5
Köz(össégi)-hely szociális mosoda l fió szakmaivezető ł
2 fő szociéúis munkás béľ- és iárulékköltséee

2 s69 3 425 5994

Gfl6 Társadalomb ó l kiľeke sztett n ők f o g|a|koztatása é s

rehabilitációia
1 581 I 58t 3 162

Osszesen 8564 7 072 ls 636

EU
támosatás

Saját
foľľás Oss"esen

Pľoi elĺtelemek mĺndłisszesen 49 726 48 881 98 607

Nonprofit szo|gáitatő iľodfü üzemeltetési költsége 0 tl 294 lt f94
Mindösszesen 49 726 60 t7s 109 901

*Kestigyźlr programjai esetében a bérfinanszír ozást a Kft . tĺĺmogatása tarta|mazza,

Felelős: polgáľmester

Határidő: 2015. április l6.

f. hozzájáru| a Magdolna Negyed Progľam III. pľojekt kötelező elemét képező NonpľoÍit
SzolgáItató Ház működési helyeinek a kiivetkező Ítildszĺnti, utcai nem lakás célú helyiségek

és pavilonépĺilet-kiiziisségi épület, az a|á.ůbi időponttól és funkcióval tiiľténő kijeliilésének
meghosszabbítĺásához:

1. koda: Cím: Dankó u. 16. (hľsz.:35316); Funkció: T1 Épület-fe|t|itáshoz kapcsolódó, a
lakosság bevonását segítő programok. Időszak: 20 1 5.05.3 0. -201 5.I2.3 I.

Z.Iĺoda Cím: Dobozi u. 23. (hĺsz.:35418l0/N3Đ; Funkció: T4l2Intenzív családmegtartó
szolgáltatások és T4l3 Családfejlesztési szolgźůtatás. Időszak 20l5.05.30.-
2015.r2.31.
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3.Iroda: Cím: Szeľdahelyi u. 13. (hľsz.:35329); Funkciő: G2/5 Kĺlz(össégi)-Hely és mosoda.
Időszak: 20 1 5.05.3 0. -20I 5.If .3 |.

4.Iroda: Cím: FiDo pavilonépület-közösségi épület (közterület) (hrsz.:35388); Funkció:
TslL A Fiumei út és Dobozi utca közötti teľiiletek FiDo megujításźůloz kapcsolódó
szociális pľogram. Időszak: 20 1 5.05.3 0. -20I 5.12.3 | .

5. koda: Cím: Magdolna u. 47. (hrsz.:35421); Funkció: G2/6 Tźrsadalomból kirekesztett
nők foglalkoztatźsa és rehabilitĺációja. Időszak: 2015.05.30.-2015.12.3I.

6.Iroda: Cím: Dankó u. 40. (Ílrsz.:35477); Funkció: T4/4 Tehetséggondozás.; Időszak:
20 I 5.05.30. -201 5.r2.3 r.

Felelős: polgármester

Hatáľidő: 2015. április 16.

3. a) a határozat 2. pontja szeľinti helýségeket a meghatátozott funkciĺókľa, és időszakban
téľítésmentesen hasznáiatba adja a Jĺózsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjó|éti
Kiizpont számára, és felkéľĺ Kisfa|u Kft-t a használati megállapodás módosításának
elkészítéséľe.

b) felhatalm^z:z^ a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kłĺzpont vezetőjét és

a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét a használati megállapodás módosításának a|áirására.

Felelős: a) pont esetén polgáľmester, b) pont esetén a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekjóléti Központ vezetoje és a Kisfalu Kft. iigyvezetője

Haĺíridő: a) pont esetén 2015. április 27.,b) pont esetén 2015. mźĘus29.

4. a) hozzájáľu| a Magdolna Negyed Pľogram III. pľojekt megva|ósításához kapcsolódó
feladatokľa megktĺttitt megbízási szeľződések módosításához az alábbiak szeľint:

PĘektelem 05.31-
08.30

08.31-
12.31

Osszesen

T1 Eptilet felrijításhoz kapcsolódó, a lakosság
bevonását segítő pľogľamok

1 fő szakmai koordinátor + 4 fó szociális munkás
bér- és járulékköltsége 4 573 6 097 10 670

3 fő szomszédsźryihźnfe|iigyelő bér- és
jáľulékköltsége f 205 f 940 5 145

2 fő T általános projektasszisztens 1 378 0 1 378

T4 Szociá|ĺs pľogľamok

T4l2 Intenzív c sal ádmegtaľtó szolgáltatások,
motivációs csomagok biaosítĺása 1 fő szakmai
vezető + 1 fő szociális munkás +2fó
háttéľmunkás bér- és jráľu|ékköltsége

I 578 0 I 578

T4t3 C saládfej le s ztési szo|gáltatas, motivációs
csomagok biztosítźsa 1 fó szakmai koordinátoľ +

3 fü szociáůis munkás + 3 fo háttérmunkás béľ-
és járulékköltsége

4 166 5 555 9 721

T414 Tehetséggondozás szakmai kooľdinátor ll0 0 110

T5 Kiizösségfejlesztés
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T5/l A Fiumei út és Dobozi utca kö'zötti területek
F iDo megúj itástúl.oz kapcsolódó szociális
program l fő szakmaivezető + 5 fb teljes
munkaidős szociális munkás + 4 fó
részmunkaidős szociális munkás

7 f04 9 605 16 809

G2 Foglalkoztatásĺ pľogľamok

G2/5 Koz(<isségi)-hely szociális mosoda 1 fő szakmai
vezető + 2 fó szociális munkás bér- és
járulékköltsége

2569 3425 5994

6.

b) felhatalmazza 
^ 

Polgáľmesteľt 2015. augusztus 30. napjáig teľjedő időszakľa vonatkozó
megbízási szeľződések módosításainak aláíľásáľa.

c) felhata|mazza a Józsefuáľosi Szocĺális Szolgáltató és Gyermekjó|éti Ktizpont
intézményvezetőjét a 2015. augusztus 30. napjától 2015. december 31. napjáig tartĺó
időszakľa szóló megbízási szprződés megkötéséľe.

Felelős: a) és b) pont esetén polgáľmester, c) pont esetén a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és

Gyeľmekj óléti Központ v ezetője

Határidő: a) és b) pont esetén 2015. május 29., c) pont esetén 2015. augusŻals29.

hozzájáru.| a Magdolna Negyed Progľam m. projekt megvalósításához kapcsolódó
feladatokľa akőzbeszerzési éľtékhatáľt el nem érÍjbeszerzési eljáľásoklebonyolításáhozaz
alábbiak szeľĺnt:

Felelős: polgármesteľ

Hatĺáľidő: 2015. április 16.

a) hozzáłjárul az onkormányzat és a Józsefvárosĺ KöztisségiEánakNonproÍit Kft. között a
pľojelctmegvalĺósító szervezeti feladatokat tarta|maző Feladat-ellátási szeľződés
módosításához az alábbĺak szeľĺnt:

Szolgáltatás 0s.31-08.30 08.31-12.31 Osszesen

Szolgáltatás 0s.31-08.30 08.31-12.31 Osszesen

T3/2
,,Kommunikációs, konfliktuskezelési'' és

,,szociális érzékeny íto,' képzési
szolgáltatások

206 275 481

T4/4 Tehetsé ggon dozás szo|gáĺ|tatźs r 943 2 590 4 533

T5/2 A Kálváľia téri szociális program 3 483 a
J 119 6 602

T źLlrt Szupervízió I 595 2 127 3 722

G2l4
Karrierut fej lesztés és tanácsadás'
diákmunka mentorálás

2 066 2 066 4 132

G2/6
Tĺáľsadalomból kiľekesztett nők
foglalkoztatása és rehabilitĺációja

1 581 t 581 3 162
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7.

GI

A Keszýiĺgyár Közösség i Hźu G I
programjai (ezen belül: készségfejlesztő
képzések, 1 0 osztályos fe|zárkőztato
képzés)

I 417 0t( t4t7

G2

A KesĄrtigyár Közösségi Haz G2
programjai összesen (ezen belül:
álláskereső klub, ''Udv a klubban'', Női
csoport, Alacsony iskolai végzettségűek
shatégiái)

93r 0ł. 931

T2/I KesĘÍgyát Közösségi Hráz programjai 5 595 0* 5 595

T2/l KesztyÍigy álr Kĺizösségi Hźa eszközłJlk
költsége 555 740 1295

*Keszýĺĺgyiár progľamjai esetében a bérfinanszírozást a Kft. trĺĺnogatlísa tartzlmazza.

b) felhatalmaz:za a Polgáľmesteľt a 2015. augusztus 30. napjáig taľtĺó ľ.eladat.ellátási
szeľződés módosításának aláíľására.

Felelős: polgármester

Határidő: 20|5. május f9.

a) a Képviselő-testület a8|20t3. (I.23.) számr'i határozatá.ľal elfogadott, a Magdolna Negyed
Pľogľam m. T3l2 Szomszédsági ľendőľ progľamja megvalósításához szůikséges, a
Budapesti Rendőr-főkapitányságga| ktitendő együttmĺĺktidési megállapodást és szeľződést
az a|ábbiak szeľint módosítj a :

- az együttmÍĺkłidésĺ megállapodás !2. pontja szerintĺ hatáľidő 2015. december 31. napja,

. aszerződés 3. és 16. pontja szeľinti végteljesítési határidő 2015. december 31. napja,

. a p ľoj ektelem Íĺnan sz ír ozása az a|ábbiak sze ľÍ nt m ódos ul

b) felhatalmazza a Polgáľmesteľt az a) pont szeľinti együttmíĺkłidési megál|apodás
módosításának és szerződés módosításának aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 20|5. mźĄus 29.

a) hozzájárul az Onkormányzat és Rév8 Zrt. között a ,,99-es busz kísérleti pĘelĺt'' és

,,Bűnmegelőzési stľatégia, cselelĺvésĺ teru (viktimizáciĺís suruey, antiszoc. teammunka)''
felađatainak e|látásáľa megktitiitt megbízási szerződésének módosításához a 20|5.
augusztus 30-ĺ megvalósítási hatáľidő módosítása tárgyában oly módon, hogy Rév8 Zľt.
kiiliin megbízási díjban a 2015. május 31..2015. augusztus 30. köziittĺ ĺdőszakban nem
ľészesĺil.

b) felkéľi a Polgáľmesteľt a határozat 8. a) pontjai szeľĺnÚ a megbízási
szeľződésmódosítások a|áíľására.

Felelős: polgĺáľmester

Határidő: 2015. má.ius 29.

15

Szolgáltatás 05.31-08.30 08.31-12.31 Oss"eseo

T3/2 Szomszédsági ľendőr program 6 571 8 761 15332



9. a) felkérĺ a Rév8 Zrt-t a Támogatási Szerződés módosítás dokumentációjának
összeállításáľa.

b) felkéľi a polgáľmestert a módosítási kéľelem és ahhoz kapcsolódó valamennyi
dokumentum aláíľásáľa és Pľo Regĺo Ktizép-Magyaľoľszági Regionálĺs Fejlesztési és

Szolgáltatĺó Nonprofit Közhasznú Kft. ľészéľe tiiľténő benyújtásáľa.

Felelős: polgármester

Határidő: 20|5. ápri|is 16.

10. fe|kéľi a Rév8 Zrt-t, hogy készítsen javaslatot a határozat 2. pontja szeľinti nonpľoÍit
szolgáltató helyĺségek 2016. évi műkiidéséľe.

Felelős: Rév8 Zľt.

Felelős: a Képviselő-testület 2015. jrinius havi iilése

11. az MIYP.TTI' 'PA/01 kódszrímmal, ,,Kiiziisségi Akciók'' címmel kĺíľt minĹpľojekt páiyázaÍj
felhívás tá.ľgyá.ňan a

. oLAJÁG oTTHoNoK önálló egyhźzi intéznény

o Kolibri Gyermek- és Ifiúsági SzínhźaKözhasznú Nonprofit Kft.

által benyuj tott pály źnatok éľvénye sek.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 2015. ápľilis 16.

t2. a2 ý!}|-p.TTI-PA/01 kódszámmal, ,,Kiizösségi Akcĺĺók'' címmel kiíľt minĹpľojekt pá.Jyá.zati

eljáľást eľedményesnek nyĺlvánítja.

Felelős: polgĺármester

Határidő: 20l5. április 16.

13. az MI[P-TII-PA/02 kódsz,ámma|, ,,Bűnmege|őzési akciók'' címmel kiírt minĹpľojekt
pár|y ázati felhívás tárgy áłban a

. vÁrľó-SÁV Ahpítvány

o Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmetióléti Központ

által benýj tott pźůy źaatok érvénye sek.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 2015. április 16.

14. az MI\P-[I_PA/02 kódszámmal, ,,BíínmegelőzésÍ akcÍók'' címmel kiírt minĹpľojekt
páůyázati e|j áľást eľedményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: 2015. április l6.

15. az MNP-TII-PA/03 kódszámmal, ,,Spoľt, szabadidő, egyéb lakossági pľogľamok'' címmel
kiíľt minĹpľojekt páiyá.z;ati felhívás tá.ľgyáhan a

o Józsefuráľosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft.

o Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
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. GruSTO-KAMARA Miĺvészeti KözhasznűNonprofit Kft.

által benýj tott pźůy ázatok érvényesek.

Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: 2015. április 16.

t6. az MIYP-[I_PA/03 kódszámmal, ,,Spoľt, szabadĺdő, egyéb lakossági pľogľamok'' címmel
kĺíľt mĺnĹp ľoj ekt páĺiy ánati elj áľást eľed ményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 2015. április 16.

|7. ahatározat 11.' 13.' 15.' pontja alapján Ĺámogatási szeľződést köt a

1. OLAJÁG oTTHoNoK önálló egyháni intézĺnénnyel (székhely: 1154 Budapest, Bánkút utca
67-69., nyi|várfiartźlsi szĺám: 0005/2012-00I, adőszźlm: |8290079-2-42), mely alapjrán a

,,O|ajág ldősek Otthona-KERTI oÁzIS'' című minĹprojekt megvalósítására2.492.53l,- Ft
vissza nem térítend ő támogatźsban részesĹil.

2. Kolibri Gyermek- és lfúsági Szinhźz Kö'zhasznú Nonpľofit Kft.-vel (székhely: 106l Budapest,
Jókai tér |0., cégsegyzekszám: 0I-09-96364I, adőszźtm: 23395778-2-42), melly a|aojźtn ,,99,,
címiĺ minĹpľojekt megvalósítĺísĺára 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban ľészesül.

3. vÁrľó-sÁV Ahpítvránnyal (székhely: 1085 Budapest, Pál utca 2., nyľ.vźntartási szám.. 8682,
adőszźtm: 18108189-l-42), me|y a|apjźn a ,,Fókuszban a gyeľekelť' című minĹpľojekt
megvalósítására |.97|.808,- Ft vissza nem térítendő tamogatásban részestil.

4. Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozponttal (székhely: 1081 Budapest,
Népszínház utca 22., adószélm: 157g|454-2-4f), mely atapjźn a ,,DE NEHEZ 

^zISKOLATÁSKA. című minĹp.j"kt megvalósításfua I.997.57I,- Ft vissza nem téľítendő
támogatĺísban részesül.

5. Józsefuárosi Közösségi Hźlzak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.,

cégjegyzékszźm: 0I-09-942622, adőszám: 22766117-2-42), mely alapján a ,,Egészségnap a
Kesztyíĺgyáľban'' című minĹprojekt megvalósítására 279.06l,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban ľészesül.

6. Józsefuárosi Szociá|is Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központtal (székhely: 1081 Budapest,
Népszínház utca22., adőszźlm.. 1579|454-2-42), me|y a|apjźn a,,Kölytik Kuckĺí'' című mini-
pĄekt megvalósítrásĺáľa 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

7. GruSTO-KAMARA Művészeti Közlrasznú Nonpľofit Kft.-vel (székhely: 1086 Budapest,

Koszorú utca 23., cégegyzékszám: 0|-09-990869, adőszźtm: 24|09440-2-42), me|y a|apjźn a

,,A Giusto KamarazenekarbríI alakult kamaľaegyüttes hangveľsenyei a Kesztyíĺgyár
Kiizösségi Házban,, című minĹprojekt megvalósítására 300.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesiil.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. április 16.

18. ahatározat 17. pontja alapján felkéľi a polgármesteľt a támogatási szeľződések a|áírására.

Felelős: polgármester

Hataridő: 20l5. április 20.
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19. a) elfogadja az e|íĺteľjesztés meltéklete szeľinti taľtalommal a Budapest-Jĺózsefváľos
Magdolna Negyed Progľam III pľojekt Pľogľamalap aktualĺzált Működési Kézkönyvét és

az egy edi páiy á.zati felh ívás o kat.

b) elfogadj a az e|őterjesztés melléklete szeľinti taľtalommal az előteľjesztés mellékletét
képező 3 db pályázati Íe|hiválst _ ,,Ml\P-m.PA.01/4'' jelÍĺ pá.Jyá.zat',,Ktiziisségi Akciók''
tárgyátban, ,,MNP-m-P^-02l2,, jelű, ,,Bűnmegelőzési Akciók'' tárgyában, ,,Mh[P-m-
PN03l4u je|ti, páiyánat, ,,Spoľt, szabadĺdő, eryéb |akossági pľogramok'' tĺĺľgyában _ és

felkéri a Polgáľmesteľt a páůyá.zati felhívások jozsefvaľos.hu honlapon tiirténő
megielentetésére.

c) a 19. b) pontban meghiľdetett páiyázati felhívásokhoz kapcsolódó Bíľáló Bizottság tagiai
megegyeznek a Városgazdá.Jkodátsi és Pénzĺigyĺ Bizottság 1066/20|4. (Ix.29.) és a 301/2015.
(m30.) számú határozatban kijelött személyekkel.

Felelős: polgármesteľ

Határidő: 2015. április 16.

20. zbatározat 1. pontjában foglalt fe|adatok mĺatt

a) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mÍĺktidési cél és áItalános tartalékon belül a

Magdolna Negyed III. Pľojekt szoft pľogľamjainak folytatása céItaľtalék e|őirányzatáről _

tinként vállalt feladat - 60.175'0 e Ft.ot átcsopoľtosít a 11604 cím - önként vállalt feladat -
dologĺ e|őirányzatára ||.758,0 e Ft-ot, az egyéb működési célú kiadás - míĺktidési céltń

támogatások államháztartáson kívülľe _ e|őirányzatára 8.761'0 e Ft-ot, a beľuházások
e|őirányzatára 740,0 e Ft-ot, a 11108.02 cím Íinanszírozási míĺkłidési kiadáson beliil az
iľányítĺószeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat -
e|őir ány zatáłr a 38.9 16,0 e Ft.ot.

b) a Józsefváľosĺ SzocÍális Szolgáltató és Gyermekjóléti Křizpont 40103 cím . önként váIlalt

feladat - mÍĺktidési Íinanszíľozásĺ bevételen belül az iľányítószervi tńmogatásként folyósított

támogatás Íizetési számlán ttiľténő jóváírása e|őirányzatát 38.916,0 e F't-tal, a kiadás

személyi juttatĺás e|őirányzatát 22.222,0 e Ft.ta|, a munkaadót teľhelő jáľulékok és szocĺá|ĺs

hozzárjáru|ársi adó e|(iirányzatát 5.400'0 e Ft.tal, a dologi e|őirányzatát 11.294,0 e Ft.tal
megemeli.

Felelős: polgáľmester

Haüáridő: a) és b) pontok esetében 20l5. ápľilis l6.

2!. ahatározat|7. pontjában fog|altak mĺatt
a) az Onkoľmányzat kiadás 1t604 címen belĺil - iinként vá|latt feladat _ dologi

e|őirányzatárői _ Pľogľam alap - 10.34l'0 e Ft.ot átcsopoľtosít az egyéb mÍĺkiidési cé|ú

kĺadás - műkiidési célt'i támogatások ái|amháztaľtáson kíviĺlľe _ e|őirányzatára8.043'4 e Ft.
ot, iľányítĺószeľvi támogatásként folyósított tńmogatńs kiutalása - önként vállalt feladat -
e|őir ány zatár a 2.f97,6 e Ft- ot.

b) a Józsefuáľosĺ SzocĺáIis Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kiizpont 40103 cím . tinként vá||alt

feladat. működési ťlnanszírozátsi bevételen belül az ĺrányítószeruĺ támogatásként folyósított
támogatás Íizetési szám|án tiiľténő jóváíľása e|őirányzatát és a kĺadás személyi juttatás

e|őirányzatát 1.578,5 e Ft.tal, a munkaadót teľhelő jáľulékok és szociá|is hozzáł'járu|áłsi adó

e|őirányzatáLt 425,7 e Ft-tal, a kiadás dologĺ e|őirányzatátZg3,4 e Ft-tal megemeľ.
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c) ťelkéľi a po|gármestert, hogy a kłĺltségvetésrő| szóló ľendelet kiivetkező módosításáná| a
határozatban foglaltakat vegye Íigyelembe.

Felelős: polgáľmester

Határidő: a) és b) pontok esetében 2015. április 16., c) pont esetében a költségvetésről szóló

endelet következő módos ítĺása

A dfintés végľehajtását végző szewezeti egység: Rév8 Zrt.' Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekjóléti Központ, Jőzsefváľosĺ Váľosĺizemeltetési Szolgálat, Kisfalu Kft., Jĺózsefváľosi
Kiiziisségi HázakNonpľoÍit Kft.o Pénziĺgyi Ügyosztály

Budapest, 2015. április 8.

4lil
F:qŕy Atti|a/
alpolgáľmester

W
Kaiseľ.\ózsef
képviselő.Po|Eźrmester*.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada.Rimán Edina

jegyzó
nevében és megbízásából

WÁ\-Ł
Dr. Balla Katąlin

jeglzői kąbinetvezető
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városreha bilitáció keretében

2015. ápriIis
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Az útmutató célja

Je|en útmutató a korábban közzétett ,,útmutató kłizvetett tánnogatások
|ebonyo|ításához városrehabi|itáció keretében,, c. dokumentum
kiegészítéseként jött |étre, és aján|ásokat fogalmaz meg a Közvetítő Szervezetek
számára a Működési Kézikönyv és me|lékletei tartalmára vonatkozőan. Éppen ezért
felépítése követi az Útmutatóban foglaIt, Közvetítő Szervezeteknek koteIezően
e|készítendő Működési Kézikönyv tartaImi előírásait, ame|yek a kovetkezők:

1' A Programa|ap felépítése
1.1. E|várt cé|ok, megvalósítható tevékenységek, támogatás formája, osszege,

stb.
I.2. A megcé|zott csoport részletes bemutatása, a kivá|asztás szempont.

rendszere, indoko|tsága, a szÜkséges eszkozök, akcióterÜ|eten/te|epü|ésen
való működés igazo|ása, működés időtartama, stb.

2. Pá|yázati fo|yamat bemutatása
2.I. JeIentkezés
2.2. Értéke|és, értéke|ési szempontrendszer, döntés
2.3 Szerződéskötés, szerződésmódosítás

3. Megva|ósítás menete
3.1. Programtevékenységek vé9rehajtása
3.2. TámogatásfoIyósítás
3.3. Pénzügyibeszámolók
3'4. Projektzárás

4. Teljesítési, fenntartási köte|ezettségek, szankcioná|ás
5' EIlenőrzés

5'1. A Címzettek fo|yamatba épített és utó|agos e||enőrzése
5.1.1. E||enőrzési és mintavételi eljárás

6. Programalap monitoring
7. Mel|ék|etek

7.I. Felhívás (hirdetmény)
7.2' Útmutató
7.3' Jelentkezési |ap

7.4. Szerződéstervezet
7'5. Formai, jogosultsági és szakmai értéke|ésĺ sablon
7,6. Értesítő |evél
7.7. Dokumentáció támogatás igényléséhez, |ehívásához

B. Program kommunikácĺós terve

A Programalap Miiktidési KézikČinyvének me||ékletei segítségként szo|gálnak a
Programalap pályázati csomagjának összeáltításához. A sabtonok a Míĺködési
Kézikönyv egyes fejezetei értelmezésének megfele|ően módosíthatók és
módosítandók.

Az a ktu á l is mődosítá so k a lá h úzássa l eąvséaesen meaielií lésre keríi ltek.



1. Bevezetés

1' 1. Háttér, e|őzmények

A Budapest Főváros VIIi. keru|et Józsefuárosi onkormányzat KMOP-S.1. 1/B-I2-k-2oL2-
0001 számon regisztrá|t Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III. című
városrehabilitációs projektje támogatásban részesü|t, ame|y 2073, március l-jétő| 2015'
május 30-ig va|ósul meg.

A RoP-forrásbó| megva|ósu|ó városrehabiIitációk esetén a közvetett támogatások
rendszere |ehetővé teszi, hogy a városi szövet fizikai megújítása me||ett a társada|mi
megúju|ás érdekében kiaIakított ún. ,,soft', eIemek megvalósításában oIyan heIyi
szervezetek ĺs részt vegyenek, me|yek eddig az Európai Uniós pá|yázatokban _ az általuk
végzett tevékenység kis |éptéke, pá|yázői tapaszta|atlanságuk, a bonyolu|tnak tűnő
pá|yázati rendszertő| va|ó fé|elem vagy pénzügyi, Iikviditási he|yzetÜk miatt - csak
kor|átozottan vettek részt.

A közvetett támogatási rendszer cé|ja o|yan pá|vázői körök bevonása a pá|yázati
rendszerbe, ame|yek a standard pá|yázati e|járások keretében nem/ Vagy csak nem
hatékonyan |ennének képesek támogatási forrásokhoz jutni o|yan térítésmentes, a he|yi
közösség bevonását cé|ző kisebb közösségi programok (kuIturális rendezvények,
sportesemények, stb.) megva|ósítására, amelyek erősítik a he|yi társada|om kohézióját.

VárosrehabiIitáció esetén további cé|, hogy a pá|yázatokban meghatározott ,,soft,,
tevékenységek sĺkeresen, a he|yi adottságok ismeretében, a helyi cé|csoport igényeinek
megfeIe|ően, a heIyi lakosságot mobilizá|va va|ósu|janak meg. Ennek érdekében a
közvetett e|járásrend révén az e|őbb meghatározott pá|yázói körön be|Ül is a helyi civi| és
egyéb, a he|yi prob|émákat ismerő, azok mego|dásában hatékony segítséget nyújtanĺ
tudó társadalmi szervezetek, közszolgá|tatást nyújtó ĺntézmények keru|jenek bevonásra.

A Működési Kézikönyv (MKK) bemutatja, hogy a városrehabi|itációs pályázati projektek
közvetett támogatás rendszere hogyan működtethető a ,,soft'' tevékenységek
megvalósítása során. Ennek érdekében szabá|yozza a közvetett e|járás |épéseit. Az
eljárásrend a|ka|mazásának követe|ményeit a Pá|yázati Útmutató (MKK 2. me||éklet)
részletezi.

1.2. Fogalmak bemutatása

ESZA-típusri tevékenység

Az Európai Szocĺálĺs Alap beavatkozási körébe tartozó tevékenység, ame|y a pá|yázatot
finanszírozó operatív Program, prioritás, konstrukcĺó, kiírás, il|etve ehhez kapcso|ódóan a
támogató alap cé|kitűzéseivel osszhangban Van' ahhoz il|eszkedik, abból levezethető.

ERFA,,solt,, tevékenység
Az ERFA-rende|etl aIapján támogathatók o|yan nem infrastruktúra-fejlesztési
tevékenységek, ame|yek főszabá|yként ERFA-je|legűek, így nem járu|nak hozzá az ESZA
rende|etz 3. cikkében fog|a|t cé|okhoz.

L IoBo/2oo6/EK Rendelete azEurőpai Regioná|is Fej|esztési A|apról
2 IoBI/2oo6/EK Rende|ete az Európai Szociá|is A|apró|



A ,,soft,, e|emeknek minden esetben kapcso|ódniuk ke|| a projekt keretében
fejlesztésre kerülő infrastrukturális beľuházások cé|jalhoz, továbbá elvárás,
hogy a projekt megvalósítás időszakát végigkísérjék.
Közvetett támogatás

Az e|járástípus keretében a Közvetítő Szervezet á|ta| kiírt egyszerűsített pá|yázati
fe|téteIek te|jesítése esetén juthat támogatáshoz a Cĺmzett. Városrehabilitácĺó esetén
ProgramaIapnak a városrehabiIitációs pá|yázatban ,,soft'' je||egű e|emekre tervezett
e|számolható költséget értjük, ame|y a Budapest Főváros VIII. kerÜ|et Józsefuárosi
onkormányzat á|ta| elnyert pá|yázat szerint 50 mi||ió Ft, a támogatási összeg I,3I o/o-a.

A Programalap forrásai e|nyerésének alapkritériuma, hogy az egy Címzett á|taI

e|nyerhető támogatási osszeg a Programalap.forrásának maximum 3 mil|ió Ft lehet.

Közvetítő Szervezet (projektg azda, Kösz)
Közvetítő Szervezet az a szervezet, ame|y a Programa|apot kezeIi, vaIamint a

támogatásközvetítői tevékenységet végzi, azaz az önkormányzat vagy intézményei,
i||etve - amennyiben a városrehabilitációs projekt végrehajtásávaI városfejIesztő
társaság is bevonásra kerti|t, akár- a városfejlesztő társaság' A Programa|ap
végrehajtásáva| megbízott szervezetről a városrehabi|itációs projekt kedvezményezett
on kormá n yzata saját hatáskörében dönt.

A támogatásközvetítői tevékenység, valamint a Címzettek á|tal végrehajtott
tevékenységek (,,mini-projektek,,) szabályos és szerződésszerű végrehajtásáért szakmai,
pénzügyi és adminisztratív fe|e|ősséget a Közvetítő Szervezet vise|.

Címzett

A Címzett az a pá|yáző, ame|y a Közvetítő Szervezet á|ta| kĺírt egyszerűsített pá|yázati
felhívás keretében benyújtott fejIesztési elképzelése (,,mini-projektje',) megvalósításához
támogatási osszeg felhasználására vá|t jogosulttá. A Közvetítő Szervezet és a Címzett
egyszerűsített támogatási szerződést köt a Címzett fejlesztési elképze|ésének
megva|ósítására, ame|yek ĺ||eszkednek a Budapest Főváros VIII. kerÜ|et Józsefvárosi
onkormányzat Budapest-Józsefváros, Magdo|na Negyed Program III. című
városrehabĺ|itációs projektjének fejIesztési e|képze|éseihez és reagálnak az abban
megfogaI mazott prob|émá kra.

Pľojekt, mini.projekt

Jelen Működésĺ Kézikönyvben szabá|yozott esetekben projekt a|att a városrehabi|itációs
pá|yázatban válIa|tak megva|ósítása éftendő. A város fizikai rehabi|ĺtációja me|lett a
projekt része a ,,sofL', e|em, ame|ynek keretében elvégzett tevékenység a Közvetítő
Szervezet á|taI végzett szakmai, pénzügyi és menedzsment feladatokat magában foglaló
tá mog atásközvetítői tevékenység ( proje kteI em) ĺs.

MinÍ-projekť kifejezés alatt a Címzettek á|ta| a Programalapbó| nyújtott támogatásbó|
megva lósított tevékenységek értendők'



2' A Programa|ap fe|építése

A Közvetítő Szervezet saját hatáskörben döntheti e|, hogy a Programalap forrásait egy
összegben egyszeri a|ka|omma|, vagy több témában és több a|ka|omma| - mindannyiszor
fo|yamatos e|járásrend keretében hirdeti meg. A kiírás(ok)at az egyérte|mű át|áthatóság
érdekében azonosítóva| (kódszám) ke|| e|látni.

Pá|yázati
kiírás

kódszáma,
címe

Kiírások
jellege Téma.terü!et Az MNP III vonatkozo

pľojekteleme

Tervezett
tevékenység

(,,mini-projekt")

MNP-III-
PAlOl
Közössé9i
Akciók

Ismét|ődő integ rá lt
teIepü|ésfejIesztési
tevékenységekhez (p|.
parkosításhoz,
játszóterek
kiépítéséhez, par|agfű
irtásához stb.)
kapcso|ódó he|yi
társadalmi akciók
megszervezésének
támogatása;

TI/t TársadaImi akcĺók
megszervezése és TL|Z
HeIyi környezet-tudatossá9
e|őseoítése

Közösségi terek
társadaImi
részvéte||eI töľténő
megújítása,
közosségi kertek
kiaIakítása,
IomtaIanítási,
köztisztasági akciók,
közös he|yiségek
kialakítása,
szabadtéri közösségi
cé|ú |étesítmény
kialakítása

MNP-III-
PAĺ02
Bűn-
megelőzési
Akciók

Ismét|ődő bűnmegelőzés és
közbiztonság
erősítéséveI
kapcso|atos képzési,
szem|életformá|ó
programok.

T3/3 Bűnmege|őzési
stratégia és cse|ekvési terv
akciói és T3l4 99-es busz
kísérleti projekt

Lakossági, civi|
közossé9i
bűnmege|őzési
kezdeményezések
támogatása,
tömegközlekedéshez
kapcso|ódó mini-
projektek,

MNP-III-
PA/03
Sport,
szabadidő,
e9yéb
lakossági
programok

Ismét|ődő - közösségfej|esztést és
a szabadidő hasznos
e|töltését segítő
szoIgá|tatások,
tanfo|yamok, képzési
programok kia Iakítása ;
- helyi
környezettudatosság
e|terjesztését segítő
tájékoztatási,
szem|életformá|ó a kciók

FiDo-hoz és egyéb
lakossági, intézményi
sport, és szabadidős
rendezvények

MNP-III-
PA/04
Család-
megtartó
Motivációs
Csomag
Biztosítása

Egyszeri a|ternatív szociá|is,
9yermekjó|éti
szolgá|tatások
kiaIakítása

T4/2 Intenzĺv
csa|ádmegtartó
szolgáltatások

motivációs csomagok
biztosítása csa|ádok
részére

MNP-III-
PAĺ05
Család-
fejlesztési
Motivációs
Csomag
Biztosítása

Ismétlődő Tąls Csa|ádfej|esztési
szoIgáltatás

motivációs csomagok
biztosítása csa|ádok
részére

MNP-III-
PA/06
Szociális
Lakhatási
Technikai
Segítség-
nyújtás

Ismét|ődő a városok megújításába
az érintett |akosság
bevonását cé|zó akciók

Tąls Csa|ádfejlesztési
szoIgá|tatás

lakáskorszerűsítés
szakmai vezetés,
technikai
segítségnyújtás



MNP-Iir-PA/02:

MNP-III-PA/03:

MNP-III_PAl04:

MNP-III-PA/05:

MNP-III-PA/06:

2.1. Elvárt célok, megvalósítható tevékenységek, támogatás formája,
összege

2,7.7' EÍvárt célok
MNP-III-PA/01: közösségi akciók szervezése, zö|dudvarok kia|akítása, közös

terÜ|etek, foghíjte|kek zöldítése. Közösségi terek megújítása. Új
közösségi cé|ú funkciójú |étesítmények kia|akítása. Lakóközösségek
támoqatása. Közösséqfej|esztésĺ, tervezési és szakmai
segítségnyújtási tevékenysé get végző civiI szervezetek bevonása.
bűnmege|őzési cé|ú |akossági, társadalmi, ku|turá|is
kezdeményezések tá mogatása.
|akosságĺ rendezvények, sport és egyéb szabadidős tevékenységek
támogatása révén he|yi közosségek fejIesztése.
a haImozottan hátrányos heIyzetben |évő és kiemeIten kritikus
élethe|yzetbe kerÜ|ő gyermekes csa|ádok intenzív gondozási
folyamata során megakadá|yozni a gyermekek csa|ádbó| való
kikerrilését ilIetve, oIyan családi _ é|etviteIi - lakhatási körÜ|ményeket
teremtése, amely az érintett csa|ádokat hosszú távon megvédi.
szolgá|tatást igénybe vevő, önként jeIentkező családok é|etének,
é|etkörü | ményei nek, é|etesélyei nek ta rtós javítása.
a szo|gáltatást igénybe vevő, önként je|entkező csa|ádok é|etének,
é|etkörü l ményei nek, é|etesé|yei nek ta rtós javítása.

2. 7, 2. Megva lósíthatő tevékenységek
MNP-iII-PA/O1: A pá|yázati kiírás keretében közösségi (cé|ra haszná|t) terek

társadaImi részvéteIle| történő megújítására, Új, közösségi funkcĺók
|étrehozására Iehet támogatást nyernĺ, elsősorban az alábbi
témakörökben:
- közösségi haszná|atú zöldterÜ|et kia|akítása, fe|újítása, parkosítás,
kertépítés, kertrendezés, belső udvar rendezése,
foIyosók/|épcsőházak/közös terü|etek és helyiségek zö|desítése,
virág|ádák kihe|yezése, dísznövények, virágok rj|tetése, kerti
berendezések fe| újítása ;
- közterületeken az integrált városrehabiIitácĺós projekthez
kapcso|ódó, kiegészítő társadalmi akciók szervezése, szabadtéri
közösségi cé|ú |étesítmények önkéntes-barát módon történő
kiaIakítása;
- adott társasházi/lakásszövetkezeti Iakóközösség Vagy Iakosság
számára nyitott, igénybe vehető, kozos helyiség (k|ubszoba,
edzőterem), közös haszná|atú egyéb terek felújítása, biciklitároló
kiaIakítása, fe|nőtt szabadidős terü|etek és gyermek játszóhe|yek
kiaIakítása, fe|újítása, játszóheIyisé9 kialakítása;
- |omtalanítási, köztisztasági, takarítási akcĺók.
A kiírás keretében a nonprofit szervezetek pá|yázhatnak az akció
megvalósításához kapcsolódó anyagokra, eszközökre, termőfö|dre,
növényekre, konténerre, rendezvényke||ékekre, kommunikáciőra,
bér- és járu |ékkö|tségekre.
A |a kó közösség ek a pá|y ázatot benyújthatjá k non profit szervezete kke|
közösen (p|': bérházak esetén), vagy önál|óan (pl.: társasházak) is.

A közösségĺ akciókka| szembenĺ e|várások:
- biztosítja a lakosság aktív részvételének |ehetőségét;
- he|yi |akóközösség együttműködésén a|apszik;



MNP-III-PA/02:

MNP-rrr-PA/O3:

MNP-III-PA/04:

MNP-III-PA/O5:

- kornyezettudatosságot, szem |é|etformá |ást tÜ kröz ;

- új, közösségĺ funkciót hoz |étre;
- hozzájáru| a |akókörnyezet minőségi javításához.
A pá|yázati kiírás keretében sor kerÜl o|yan bűnmege|őzési cé|ú
|akossági, társada|mi, kulturá|is kezdeményezések megva|ósítására,
ame|yek konkrét tarta|ma a Bűnmege|őzési Stratégia mega|kotását
kísérő társada|mi egyeztetés során kerü| véglegesítésre. AT3/4 99-es
busz kísérleti projektelemhez kapcsolódva a tevékenységek egy része
a tömegközlekedéshez kapcsolódik toIerancianöve|ő, szociá|is,
ku|turá|is programok megva|ósítására terjed kĺ. A Magdo|na negyed
tömegköz|ekedési megá||óiban, eset|eg a járműveken rövid
ku|túraátadó mini-projektek valósuInak meg az iskolák, civiI
szervezetek részvéte|éve|: p|. ének-zene, tánc, sportbemutató, rajz-,
plakátkiá||ítás, mindez a helyi gyerekek, fiatalok részvéte|ével.
A pá|yázati kiírás keretében a Programa|ap az időszakonkénti
lakossági rendezvények, sport és egyéb szabadidős tevékenységek
megva|ósításához nyújt támogatást. A mini projektek je||emzője,
hogy egy-egy akcióra / akciósorozatra, szolgá|tatásra kor|átoződik,
nem kíséri végig a projekt te|jes időszakát, nem sztjkséges hozzá
hatósá9i vagy önkormányzati egyÜttműködés.
A pá|yázati kiírás keretében az MNPIII ,,T4/2Intenzív családmegtartó
szo|9á|tatások,' projekt végrehajtásához szükséges motivációs
csomagokat biztosító nonprofit szervezet bevonása va|ósul meg. Az
intenzív csa|ádmegtartó szo|gáltatások projektben összesen 24 csa|ád
gondozása zajlik |e 2015. év május végéig.
A Programa|ap je|en mini-projektje keretében a pá|yáző szervezet
fe|adata az, hogy csa|ádonként biztosítsa a 2 x 20 ezer forint + Áfa,
összesen bruttó 50 B00 forint értékű motivációs csomagokat
(szolgá|tatások, ilIetve eszkozök). ProgramaIap pá|yázati kiírása
keretében beszerzendő motivációs csomagok tarta|ma a gondozott
csa|ádok konkrét igényeinek ismerete a|apján, egyénre szabottan
kerÜl vé9legesítésre a szervezet á|tal biztosított eszköz és
szo|gá|tatás keretbő|. A motivációs csomagok tartalmának
osszeá|lítását a projekt szociális szakemberei végzik. A motivációs
csomagok tartaIma az eszközok és szolgá|tatások tekintetében
átjárható, ami azt jelenti, hogy egy család akár a teljes támogatási
összeg erejéig (50 B00 forint) is igénybe vehetĺ vagy csak az eszköz
vagy csak a szo|gá|tatás keret csomagot' A pá|yázat keretében csak
új eszközök biztosíthatók.
A pályázati kiírás keretében motivációs csomagokat (szo|gá|tatás,
ilIetve eszköz) biztosító civiI szervezetek bevonása valósul meg. A
T4/3 csa|ádfej|esztési szo|gá|tatás keretében 56 csa|ád gondo,zása
valósu| meg. A motivációs csomag értéke 2 x 75 ezer forint + Afa /
család' A szabadidő hasznos eltö|tését segítő szoIgáltatások
igénybevéte|ére, munkaerő-piaci bei||eszkedést és a hátrányos
helyzetű gyermekek isko|aĺ fe|zárkőzását e|őseg ítő tevékenységekre,
képzési, oktatási programok igénybevéte|ére kerÜ| sor. A lakhatás
körülményeinek javításához kapcso|ódóan haszná|t bútorok
beszerzésének, szá||ításának költsége, rovarĺrtás, stb.
A pá|yázati kiírás keretében az MNPIII ,,T4/3 Csa|ádfejIesztési
szo|9á|tatás,, projekt k|iensei számára Iakhatási technikaĺ
segítségnyújtás motĺvációs csomagok felhasználását támogató civiI
szervezetek bevonása valósul meg'
A családfej|esztési szo|gá|tatás keretében 2015. év május végéig
összesen 56 csa|ád gondozása va|ósu| meg.

MNP-III-PA/06:



A lakáskörü|mények javítását cé|zó motivációs csomag e|sősorban
,,ön kéntesba rát', la kásfe|újítási tevékenységeket ( m ini-projekteket)
tartaImaz, ameIyek a bér|akásokban élők lakáskomfortosságának
javítását cé|ozzák (pl. nyí|ászárők cseréje vagy javítása, utó|agos
szigete|ése; he|yiségek festése; hĺdeg vagy me|egburko|at javítása
vagy cseréjei furdőszoba kia|akítása vagy a szabályta|an kialakítás
szabá|yossá téte|e; stb. ).
A csa|ádfej|esztési szo|gá|tatás k|ienseĺnek juttatott
lakáskorszerűsítést tarta|mazó motivációs csomagok értéke 400 ezer
forint + Ára / csa|ád, azaz osszesen bruttó 5oB ezer forint
csa|ádonként' A motivációs csomagok tarta|mazzák a
Iakáskorszerűsítéshez szükséges anyag- és eszközszükségIet
kö|tségeit. Ezeket a tételeket keretszerződés alapján egy beszá||ítón
keresztÜl a Kozvetítő Szervezet biztosítja a csa|ád, iIletve a
ko rsze rűsítést seg ítő civi I szerve zet számára.
A pályázati kiírások keretében o|yan nonprofit szervezetek bevonása
valósuI meg, amelyeka |akhatásĺ technikai segítségnyrijtás keretében
az a|ábbi feladatokat kel|, hogy e||ássák:
- műszaki-szakmai koordináciő - a fe|újítás végleges tartalmának
meghatározásában való közreműködés, az anyag- és
eszközmeg rende|és vég Iegesítésében va |ó egyÜttm ű kodés, vaIa mi nt a
mu nkaszervezési feladatok el|átása;
- műszaki vezetői, fe|adatok - a |akáskorszerűsítési munka műszaki
irányítása, a felújítás Iebonyo|ítása;
- önkéntesek toborzása' szervezése;
- egytittműködés a közösségépítő fe|adatok végrehajtásában.

A program keretében eIszámoIt kö|tségeknek i||eszkedniük kelI a városrehabi|ĺtációs
projektjavaslat pá|yázati útmutató ,,Elszámolható kö|tségek kore,, fejezetében előírtakhoz
(e|érhetősége : www. nfu' hu)'

2, 7,3, Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke 100o/o-os. A Címzetteknek a
,, mĺ ni- projekt,' megva|ósításá hoz önerőt biztosíta n ĺu k nem szÜ kséges.

A Programalap teljes iisszege: 50.0o0.000 Ft. Támogatási intenzĺtás: 100o/o'

Az t.t.2 pontban megfogalmazott tevékenységekhez i||eszkedő pá|yázati kiírások
számát, az egyes meghirdetéshez rende|kezésre á||ó keretösszegeket, és az egyes
kiírások címzettjeinek számát az a|ábbi táb|ázat tartalmazza.

Pá|yázati
kiírás

kódszáma

Keret-
összeg

Eddigi
támogatási

i9ény

További
kiírások
várható
száma

Egyszeri
kiírás
max.

összege

Címzettek
száma /
kiírás

Elnyerhető
min.

|ámogatás l
Kiírás

EInyerhető
max.

támogatás /
Kiírás

MNP-irr-PA/o1 25 003 090 17 568 B18 1 7 434 272 3-10 250 000 3 000 000

MNP-IIi-PA/02 12 000 000 7 947 541 1 4 052 499 f-B 250 000 2 000 000

MNP-irr-PA/o3 10 000 000 4 457 505 1 5 542 495 10-30 100 000 300 000

MNP-III-PA/04 0 0 0 nem relevans 1.550.000 2.000.000

MNP-III-PA/o5 0 0 0 nem re|eváns 1.500.000 3.000.000



MNP-III-PA/06 2 996 9rO 2 996 9t0 0 nem re|eváns 1 500 000 3 000 000

Cisszesen: 50 000 000 32 970 734

7, 7' 7' Tá mogatás összege
MNP-III-PA/01: bruttó 25 003 090 Ft.

MNP-III-PA/O2: bruttó 12.000.000 Ft'
MNP-III-PA/03: bruttó 10.000.000 Ft'
MNP-III-PA/04: bruttó 0 Ft.

MNP-III-PA/OS: bruttó 0 Ft.

MNP-III-PA/06: bruttó 2.996.910 Ft.

Mindösszesen: bruttó 5o millió forint

1.2' A megcélzott csoport rész|etes bemutatása, a kiválasztás
szempontrendszere

7,2,7. Közvetlen célcsoport: a Címzettek kiire
Olyan civil szervezetek,

- ame|yek sem hazai, sem uniós pá|yázati tapaszta|attal nem rende|keznek
(adminisztratív és menedzsment tapaszta|at hiánya a megfeIe|ő források
feIkutatásá ba n-feIhaszná lásába n. );

- amelyeknek a standard pályázati foIyamatban va|ó részvéte|, egyszerűsített
adminisztratív terhek viselése is nehézséget je|enthet;

- amelyek nem tagjai a városrehabilitációs pá|yázat megvalósítására |étrejött
konzorciumnak.

Az egyes pá|yázati kiírások közvet|en cé|csoportja:

- MNP-III_PAI01: |akókozösségek; ĺntézmények; nonprofit sŻervezetek;
- MNP-III_PA/02: nonprofit szervezetek; intézmények;
- MNP-III-PA/03: nonprofĺt szervezetek; intézmények;
- MNP-III-PA/04: nonprofit szervezetek;
- MNP-III-PA/O5: nonprofit szervezetek;
- MNP-III-PA/06: nonprofit szervezetek.

7,2,2' A kiválasztás szempontrendszere, indokoltsága, a sziikséges
eszközöt telepiilésen valő míikijdés igazolása, míiködés
időtartama, stb,

A Címzetti kör a non-profit jeltegge| míĺködő szervezetek, akik a |akosságga|

kapcso|atban vannak (a te|epÜ|ésen bármi|yen módon je|en vannak), vagy a településen
korá bbiakban már konkrét a kcĺókat vég rehajtottak.

A címzett nonprofit je||egge| működő szervezetek köre, akik részt vehetnek a

programban:
. Nonprofit szervezetek (egyesuIet, alapítvány, közalapítvány, köztestrjIet) -

ameIyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs
projektben;

. Nonprofit gazdaságĺ társaságok - ame|yek konzorciumĺ partnerként nem vesznek
részt a városrehabiIitációs projektben;



. Nonprofit jel|eggel működő, közszo|gá|tatást megva|ósító intézmények, amelyek a

teIepü|ésen az érintett cé|csoport lakosságával közvet|en, napi kapcso|atban
vannak;

. Társasházak, |akásszövetkezetek;

. Szociátis szövetkezetek - amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a
vá rosreha bi litációs projektben.

Nem nyújthatnak be pá|yázatot az 1989. évi XXXIII. törvény ,,a pártok műkodésérő| és
gazdá|kodásáró|,, szó|ó törvény hatá|ya a|á tartozó szervezetek, továbbá azok a
szervezetek, ame|yek az önkormányzat valame|y bizottsága, egyéb szerve á|ta| az e|múlt
években kiírt pá|yázaton támogatást nyertek, ám annak összegével nem, Vagy nem
szabá|yszerűen számoltak e|.

Nem nyújtható támogatás azon szervezeteknek, amelyek 30 napot meghaladó
köztartozással rendelkeznek' A pá|yázat benyrijtásának, a Támogatási Szerződés
megkotésének és a támogatás kifizetésének időpontjában szükséges eIlenőrizni a

köztartozás-mentességet. A pá|yázat benyújtásához e|égséges a Címzett á|ta| tett
nyiIatkozat. A Támogatási Szerződéshez szÜkséges benyújtani a hatósági igazolást,
ame|ynek aktua|ĺzá|t példányát a kifizetési kére|emhez is csato|ni kel|.

2. Pá|yázati fo|yamat bemutatása

2.1. Jelentkezés

A pá|yázatok benyújtásának pontos időpontjára, helyszínére vonatkozó tájékoztatásokat
a PáIyázati Felhívás és Útmutatő szabá|yozza rész|etesen.

A pálly ázatok benyújtásának menete :

. A pá|yázat magyar nye|ven, kizáró|ag a Projekt adat|apon nyújtható be.

o A je|entkezés a Budapest Főváros VIII. kerÜlet Józsefvárosi onkormányzat á|tal
pá|yázati kiírás részeként hĺvatalosan közzétett Jelentkezési lap (MKK 3.

me||ék|et) aIkaImazásáva|, va|amint a Pá|yázati Útmutatóban felsoro|t
dokumentumok benyújtásávaI történik (atáírási címpéldány vagy aláírás.
minta, létesítő okirat, igazo|ás I ľeferenciaigazo|ás, költségvetést
a|átámasztó dokumentumot áraján|atok).

A Kozvetítő Szervezet á|tal megje|entetett Jelentkezésĺ |ap a Címzett á|tal sem
tarta|mában, sem a|akjában nem vá|toztatható' Kézze| írt pá|yázat esetén a
pá|yázat fe|dolgozására nincs |ehetőség! A Jelentkezési lapot hiánytalanul, minden
kérdésére vá|aszt adva és az e|őírt dokumentumok csato|ásáva| kell benyújtani.

A nyomtatott és eIektronikus adathordozón benyújtott JeIentkezési Iapban

ta|álható eItérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt JeIentkezési Iap

tekintendő hitelesnek.

A pá|yázati dokumentáció hite|esítéseként a Jelentkezési lapot és nyi|atkozatait a

kije|ö|t he|y(ek)en a megfe|elő (cégszerű) a|áírással ke|| e||átni.

A pá|yázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolati, valamĺnt további egy
elektronikus pé|dányban [cDlDVD |emezen)], zárt csomagolásban, kizáró|ag
személyesen az a|ábbi címen ke|ĺ benyújtani:

Budapest Főváros VIII. kerü|et JőzseÍvárosi PoIgármesteri Hivatal
Polgármesteľi Kabinet
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Cím: 1o82 Budapest, Baross utca 63-67.

A pá|yázatok csomagolásán fe| ke|l tüntetni a pá|yázati kiírás kódszámát: MNP-III-
P^/ü; MNP-III-PA/O2; MNP-III-P^/03; MNP-III-PA/04; MNP-III_PAl05; MNP-
rrr-PA/O6;

. A je|entkezési Iapok benyújtásának határideje:

Pá|yázati kiírás
kódszáma

Kiírások várható
száma

A jelentkezési lapok
benyújtásának korábbi és

várható határideje

MNP-III-PA/o1 5

2013. jú|ius 31.
2074' január 20'
2014. május 31'
2015. január 31'
2oI5. ápri|is 27.

MNP-III-PA/02 5

2014. május 31.

2014. szeptember 30.
2015. január 31.
2015. január 31.

2oL5' áori|is 27.

MNP-iII-PA/03 5

2013. június 30.
2013. január 20.

2014. május 31.
2015. január 31.
2oI5, ápri|is 27.

MNP-III-PA/04 2
2013' júnĺus 30'

2013. december 18.

MNP-III-PA/o5 I 2013' június 30.

MNP-III-PA/06 3

2013. június 30.
2013. december 18.

2014. május 31'

Benyújtásnak az az időpont mĺnősül, amikor a személyes átadás-átvéte|
megtörtént' A Közvetítő Szervezet köte|ezettsége biztosítani, hogy az átadás-
átvétel során az átvéte|i dokumentáció minden pé|dányán szerepe|jen az átvéte|
időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megje|ölésével.

A Közvetítő Szervezetnek a Programalap projektelem sikeres megvalósítása
érdekében a Címzettek fe|é kommunikácĺós csatornákat szÜkséges biztosítania.
Meg kell határoznia és a Pályázati Felhívásban, valamint a Pá|yázati Útmutatóban
meg ĺs kel| je|entetnie, hogy a Címzettek a benyújtásĺ határĺdő e|őtt ho| tehetik fe|

a kérdéseiket' A beérkezett kérdésekre a Kozvetítő Szervezet munkatársainak a

|ehető |egrövidebb időn be|Ül vá|aszo|nia ke||.

A Programalap pá|yázati kiírását a helyĺ sajtóban szÜkséges meghirdetni, és a
részletes ,,mini-projekt,, pá|yázati útmutatót elérhetővé ke|l tenni az
onkormányzat hon|apján, va|amint nyomtatott formában a Po|gármesteri Hivata|
portáján.
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2.2. Érkeztetés, értéke|és, értékelési szempontrendszer, döntés

. A pályázatok érkeztetése: a benyrijtott pá|yázatokat a beérkezésÜkkor a kiírás
kódszámát is tarta|mazó azonosítószámmal szükséges e|látni és a beérkezéstő|
számítva a pá|yázatra vonatkozó információkat a Pá|yázati é|etút-|apon ke||

vezetni (7, sz. mel|ék|et)'

. Pályázatok értéke|ése: az aIkaImazandó eljárásrendnek ki ke|l terjednĺe a
pályázatok formai (jogosultsági és te|jességi) és |-ar|.a|ĺĺlĺ érLékelésére.

. Az értékelést végzőkre érvényesek a 4/2oII. (I.2B.) Korm. rende|et á|ta| a

végrehajtási intézményrendszer működéséveI kapcsoIatban meghatározott
összeférhetet|enségi fe|téte|ek; aIapvető e|várás a megfe|e|ő szakmai
ismeretekke|, valamint Iega|ább hároméves releváns (pá|yázati értéke|és,
projektmenedzsment, civil tevékenység, közösségfejIesztés, rendezvény-
szervezés) tapasztaIattaI rendeIkező értéke|ők bevonása.

. Az értéke|ők javas|ata a|apján a támogató döntést a Közvetítő Szervezet vezetője
hozza meg.

. A pályázatokat valamint azok megva|ósítására, e|lenőrzésére és a finanszírozására
vonatkozó dokumentu mokat a,,mini-projekt,, megva|ósítója kote|es elkü|önítetten
nyi|vántartani és a városrehabi|itációs projekt fenntartási időszakának végéig, de
|ega|ább 2o2o. december 31-ig megőrizni.

2. 2, 7, A projektkivá lasztás folya matána k bem utatása
Ssz. Jogosultsági követelmények (nem

hlánypótolható)
A pá|yáző a kritériumnak

Megfelel Nem felel meg

1. A pályázat a benyújtási határidőn belü|
érkezett be. Személyes benyújtás esetén
az érkeztetés dátuma nem lehet későbbi a
be ny újtá si h atá ri d ő n él.

2, A pá|yáző jogosu|t a pá|yázat
benyújtására. A pályázó az útmutató 7,2,2
po ntjá ba n fe l sorol t sze rvezet va l a me ly i ke.

3. A pá|yázó igazolta, hogy az érintett
te|epÜ|ésen bejegyzett székhel|yel
/telephellyel rendelkezik, illetve a

telepÜ|ésen a korábbiakban már konkrét
akciókat hajtott végre. A pályázó
székhelye / telephelye megállapítható a
jeĺentkezési Iaphoz csatolt cégkivonat,
vagy bírósági kivonat, vagY a hatályos
létesítő okirat vagY hatósági igazolás
alapján, a településen torténő korábbi
működésről megfelelő igazolás /
referencĺaigazolás alapján sz[jkséges a
j ogosu ltsá got m eg á l l a píta n i.

Ssz. Formai követe|mények
(hiánypótotható)

A pá|yáző a kritéľiumnak

Megfele! Nem felel meg
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1. A pá|yázat 1 eredeti és 1 e|ektronĺkus
pé|dányban érkezett be.

2. A papír a|apon benyújtott projekt adat|ap
az arra jogosult álta|, a megfele|ő módon
a|áírásra kerÜ|t' Összehasonlításra került
az aláírási címpéldány, ill, aláírás-minta a
jelentkezési lapon szereplő aláírással,

3. A je|entkezési lap minden ce|láját
kitö|tötték'

4. Az eredeti és az e|ektronikus pé|dányok
megegyeznek.

5. Az igénye|t támogatás összege nem
haIadja meg a maximálisan igényeIhető
támogatási összeget' A pályázó a
meghirdetett osszeghatárokon belüli
értéket jelölte meg támogatási igényként'

6. A csato|t dokumentumok és me||ékletek
kore te|jes. A pályázó valamennyi, a
pályázati útmutató által előírt
d o ku mentu m ot csatolta.

7. A pá|yázó támogatható tevékenységekre
kér támogatást. Á pályázat tevékenysége
az útmutató 1.1'2 pontjában
m eg fog a l mazotta khoz ka pcsol ód i k.

Te!jesség
Amennyiben a jelentkezési lap kitöltése nem fele| meg az e|őírtaknak' mert hiányosan
Vagy hibásan kerultek benyújtásra, akkor a Közvetítő Szervezet a pá|yázőt kizárő|ag
írásban, egyszeri alkalomma|, minimum B, maximum 15 naptári napos határidő
kitűzésével formai hĺánypót|ásra szólítja fe|. Ha a hiánypót|ást a megadott határidőn belÜl

a oá|Yáző nem teljesíti te|jes körűen, az a projektjavas|at elutasítását eredményezi.

Jogosu|tsá9
Amennyiben egyérte|műen megál|apítható, hogy a pá|yázat a hiánypót|ás után sem fe|e|

meg a pá|yázati kĺírás jogosu|tsági szempontjainak, további hiánypót|ásnak nincs he|ye,

és a pályázat e|utasításra kerü|.

Befogadás
Amennyiben a pá|yázat a fenti szempontokat figye|embe véve megfe|e| a jogosu|tság
fe|téte|einek, a pá|yázat befogadásra és tartaImi értéke|ésre kertjl.

Ssz. Tarta!mi követelmények A pá|yáző a kritériumnak

Megfelel /
fe!téte!ekkel

megfelel

Nem felel
meg

1. A pá|yáző szervezet megfeIe|ő tapasztalatta|,
jártasságga| és humánerőforrás-kapacitássaI
rende|kezik a je|entkező szervezet a ,,mini-projekt,,
Iebonyo|ításához. A pályázó tevékenysége, illetve
tevékenységének célja a cégkivonat, vagy bírósági
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kivonat, vagy a hatályos létesítő okirat vagy hatósági
igazolás alapján megfelelő és elfogadható a
megnevezett programelem megvalósításához, A
társasházak esetében a tevékenység vizsgáIatától el
lehet tekinteni, azonban a hatálYos létesítő okirat és a
hatályos szervezeti-működési szabályzat benyújtása
számukra kotelező'

2. A,,mini-projektben,, megfoga|mazott szakmai célok
i||eszkednek a pá|yázati kiírásban megfogalmazott
szakmai cé|okhoz. A jelentkezési lapon ismertetett
célok egyeznek a teljes komplex projekt által
megfogalmazott, a Programalap működtetésén
keresztüI elérni kívánt célokkal,

3. A pá|yázatban megje|ö|t célcsoport megfeIel a
pá|y ázati útm utató célcsoportjá na k és meg hatá rozása
egyérte|mű' A ,,mĺni-projekt,, hozzájáruI a cé|csoport
bevonásához, aktivizá|ásához' A célcsoportok
meghatározásra kerultek, egyértelműen kimutatott,
hogy milyen lakosságcsoportokat vár a pályázó a
programelemre és ezek a célcsoportok egyeznek a
pályázati útmutatóban megjelölt célcsoportokkal.

4. A költségvetés világos és részletes. Minden olyan
tevékenység mellett szerepe| szoveges indok|ás,
me|yre ko|tséget terveztek, és azok számítással
(mennyiség-egységár) a|átámasztottak. A pályázó
tevékenység en ként faj l a g os ko l tség e kkel részl etezte a
beállított koltségeket, A koltségvetés számszakilag
hibátlan, minden tevékenység esetében világos azok
bekerĹjlési költsége, a költségvetés minden sora
szövegesen és számításokkal is értelmezett,

5. A szöveges indok|ás a|apján a kö|tségek nagysága
és sziikségessége megfeleIően aIátámasztott. A
költségvetés indoko|t mértékű kö|tségeket tarta|maz.
A tervezett kiadások |ényegesek a projekt
megvalósítása szempontjából. Az egyes ko|tségtéteĺek
szÜkségesek a projekt cé|jaĺnak e|éréséhez. A pályázó
tevékenységenként bemutatta az elszámolni kívánt
költségek korét, amely alapján azok mindegyike
indokolt és kapcsolódik a megvalósításra kerülő
tevékenységhez, ezen köItségek nélktjl a projekt nem
vagy csak kisebb mértékben teljesítené a kitűzött
célokat.

6. A tervezett kiadások reálisak, a he|yi piaci árakat
nem ha|adják meg. A tervezett ko|tségek az ,,értéket a
pénzért,, elvet követik. A pályázó tevékenYségenként
árajánlatokkal, fajlagos koltségekkel indokolta a
beá l l ított ko ltsége ket.

7. A pá|yázatban szerep|ő tevékenységek egymásra
épÜ|nek, egymással koherensek. A tevékenységek
megva|ósíthatóak. Amennyiben a pályázó tobb
tevékenységet is megvalósít, ill, tobb alkalommal
valósÍtja meg a programelemet, az egYes alkalmakat
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logikusan Ütemezte, a kijlonboző tevékenységek pedig
kapcsolódnak egymáshoz, (Amennyiben a pályázó
egyetlen tevékenységet hajt végre, a pályázat e
szem p o nt teki ntetében m egfe l e lt. )

8. A ,,mini-projekt'' végrehajtási titemterve reá|ĺs, és
i||eszkedik a pá|yázati kiírásban szerep|ő Ütemezéshez.
A pályázó figyelembe Vette a komplex projekt
m eg va l ósítá s i üte mte rv ét és i l l esz ked i k a h h oz.

A tartaImi értéke|és során minden szempont alapján háromfé|e minősítés adható:
megfelel, feltételekkel megfelel, nem felel meg.

A projekt abban az esetben még támogatható, ha a tarta|mi értéke|és során legfe|jebb
három szempontbó| kap ,,feltételekkel megfelelt,, minősítést' A bírá|at során
megfoga|mazott feltéte|ekrő| a Címzettet a támogatás megíté|ésérő| sző|ő kiértesítő
Ievé|ben ke|| tájékoztatni a feItételek pontos megfogaImazásáva| és a te|jesítés
határidejének megadásáva|.

A ,,mĺni-projekt,, elutasításra kerül, ha akár egyetlen szempont esetében ĺs ,,nem felel
meg,, minősítést, vagy ha három szempontnál több esetben kap ,,feltételekkel megfelel,,
mĺnősítést a pátyázó, A pályázó jogosult a pályázati határidő lejárta előtti ĺdőszakban az
á td o l g ozott,, m i n i - p roj e ktj ét,, i s m éte lte n b eny újta n i,

2. 2, 2, Tá mogatási dł5ntés

A ,,mini-projektek,, hatékony tervezése és megva|ósítása érdekében a ,,mini-projekt',
javas|at értéke|ési foĺyamatának (beérkezéstő| a döntésig) időigénye maximum 30 nap
lehet, ame|y hiánypót|ás esetén 15 nappa| meghosszabbítható.

Az értéke|ést a Közvetítő Szervezet be|ső munkatársaĺ vagy kapacitás hiányában kü|ső

szakértők végezhetĺk' Az értéke|ők javas|ata a|apján a támogató dontést a Közvetítő
Szervezet i||etékes testülete hozza meg. A döntésrő| történő tájékoztatást a Közvetítő
Szervezet 75 napon belúl, postán és e-mai|ben is megkÜ|di a pá|yázőnak a je|en

működési kézikonyvet kiegészítő 6. sz. me||ék|etben fogla|t tartalmú kĺértesítő |evé|nek

megfe|elően. Támogatott ,,mini.pľojekt'' javas|at esetén a Közvetítő Szeľvezet
közzéteszi honlapján a Címzett nevét, a ''mini.pľojekt'' tárgyát, a megvalósu|ás
idejét és helyszínét, a támogatás összegét, valamint írásban megkiildi a
Közremĺiktidő Szervezet részére a mini.projektek összesítő adatait.

A döntéssel szemben jogorvos|ati, panaszkezelési |ehetőség nincs.

2, 2, 3' Szerződéskiités, szerződésmódosítás
A Közvetítő Szervezet a támogatói döntést tarta|mazó |evél megkÜ|désekor tájékoztatja a
Címzettet a szerződéskötéssel kapcso|atos további teendőkrő|, azok határidejének
megje|ö|éséve|. A Támogatási Szerződés mellék|etét képezi a jelentkezési |apon kívü|

minden engedé|y, műszaki terv, szerződés, nyi|atkozat, egyéb alátámasztó dokumentum,
valamint ezek módosításai, ame|yet a Címzett a ,,minĺ-projekt,, me||ékleteként benyújtott.
A Támogatási Szerződés megkötéséhez a bírá|at álta! e|őíľt fe|tételek teljes köľű és
hiánytalan teljesítésén tú| az a|ábbi dokumentumok csato|ása szükséges:

o a köztartozás-mentesség hatóság á|taIi igazo|ása (amelynek aktuaIizá|t példányát
a kifizetési kérelemhez annak mel|ék|eteként isméte|ten szÜkséges majd
benyújtani);
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. a je|entkezési laphoz benyújtott bárme|y o|yan jogosultságot igazo|ő
dokumentum, ame|ynek tarta|mában vá|tozás következett be - kivéve a referen-
ciaigazo|ást.

A támogatási szerződést a Címzett és a Közvetítő Szervezet köti. A szerződéstervezet
(MKK 4. mel|ék|et) a pályázatĺ dokumentáció része'

A támogatási szerződés megkötésére a támogatói döntést tarta|mazó |evé|ben fog|a|t
határidőig, de |egkésőbb a ,,mini projekt,, kezdő időpontjáig van |ehetőség.

A Kozvetítő Szervezet a támogató dontéstő| és a támogatási szerződéskötéstől elá|lhat,
amennyiben a pá|yáző a szerződéskotéshez szükséges feltételeket határidőben nem
te|jesíti. A Közvetítő Szervezet a támogató döntéstő| és a támogatási szerződéskötéstől
való e|á||ás tényérő| a pá|yázót írásban értesíti.

A Címzett a mini-projekt megvalósításához igényeIhet elő|eget is. Az előleg maximális
mértékét a Kozvetítő Szervezet határozza meg,

A Címzett köteles a jelentkezési lapban leírtaknak, va|amint a Támogatási Szerződésben
rögzítetteknek megfe|e|ően megva|ósítani a ,,mini-projektet''. Amennyiben a Címzett nem
ennek megfelelően jár €|, ugv a Közvetítő Szervezet jogosu|t a finanszírozás
feIfÜggesztésére, a támogatás visszavonására, a már kifizetett összeg te|jes vagy
rész|eges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől va|ó e|á||ásra'

A Címzett a je|entkezési |apon Vagy a TSZ-ben rögzített adatokban, i||etve a te|jesítésse|
összefüggő adatokban bekövetkezett minden vá|tozást annak bekövetkeztét követően
15 napon be|Ü| köteles írásban jelenteni a Kozvetítő Szervezet részére.

Szerződés módosítására csak kivéte|esen indoko|t esetben Van Iehetőség, ame|yet
mindkét fél kezdeményezhet írásban' A Címzett á|tal kezdeményezett módosítási
kére|met megfele|ő indok|ássaI ke|l alátámasztanĺ és a Közvetítő Szervezet számára
írásban postai úton e|juttatni. A szerződésmódosítás nem irányu|hat a projekt keretében
végrehajtandó tevékenységek és a Címzett szemé|yének megváltoztatására. A
módosításĺ kére|em tárgyában hozott döntésrő| a Közvetítő Szervezet 15 napon be|ü|

|evé|ben tájékoztatja a Címzettet. A döntésse| szemben jogorvos|ati, panaszkezelési
|ehetőség nincs.

3. Megva|ósítás menete

3.1. Pľogramtevékenységek vé9rehajtása

A,,mini-projekt,, megvalósítását mege|őzően egyeztetésre kerr]| sor a Közvetítő Szervezet
és a Címzett között, me|ynek keretében |ehetőség nyílik többek között a

program/rendezvény e|őkészítése során felmerÜ|t kérdések, prob|émák megtárgya|ására.

A Címzett köteIes a ,,mini-projektet', a je|entkezési Iapon és a Támogatási szerződésben
rögzítetteknek megfelelően végrehajtanĺ. A megva|ósítást a Címzett fotóval, és a mini-
projekt je||égétől fÜ99ően je|en|éti ívve| támasztja a|á.

A végrehajtást követően a Címzett a kifizetési kérelmével egyÜtt benyújtja szakmai és
pénzrigyi beszámolóját, mely a ,,mini-projekt,' javas|atban fog|a|t feladatok
megva|ósu|ását mutatja be. A szakmai beszámo|óban fe|soro|t megvalósított
fe|adatoknak igazodniuk ke|| a pénzÜgyi beszámolőhoz'

3. 2. Tá mogatásfolyósítás

A támogatás fo|yósítása az a|ábbi formákban történhet:
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- támogatásĺ e|ő|eg;

- a Címzett á|ta| kifizetett számĺák támogatási összegének utó|agos megtérítése
közvetlenül a Címzett bankszáml áiára,

A Címzett a Támogatási szerződés a|áírásávaI etőtegigény|ésre válik jogosulttá,
me|ynek mértéke a megíté|t támogatás maximum 3oo/o-a |ehet' Az e|ő|eg összegét a
támogatási szerződésben szÜkséges rogzíteni' A Közvetítő Szervezet döntési jogkörébe
tartozik, hogy a Címzett á|ta| igénye|t e|ő|eg mérľékét e|fogar|ja, vagy csökkentett
összeget hagy jóvá. Amennyiben nem az igénye|t, hanem csökkentett összeget hagyja
jóvá a szerződésben, arró| haladékta|anul |evé|ben és e-mailben értesítĺ a Címzettet.
Az e|ő|eg nyújtására a Támogatási Szerződés megkötését követően kerÜlhet sor. A
Címzett döntĺ €|, hogy e|őlegként a maximá|isan meghatározott mértékhez képest
mennyit igénye|, döntését a Támogatási Szerződés releváns rovatában tÜnteti fe|. A
Közvetítő Szervezet a Címzett számára a szerződés a|áírását követő 30 naptári napon
be|Ü| a megadott bankszám|aszámra átuta|ja az e|őleg összegét.
A Közvetítő Szervezet az elő|eg összegén túl a ,,mĺni-projekt'' megva|ósítása során
fe|merü|ő költségeket utőfinanszírozássaI téríti meg.

3.3. Pénzügyi beszámo|ók

A Címzett pénzügyi beszámo|ót csak a Támogatási Szerződésben rögzített
tevékenységekre nyújthat be. Amennyiben a benyújtandó e|számo|ást igazo|ő
dokumentumon szerep|ő összeg meghaIadja a Támogatási Szerződésben rögzített
támogatási összeget, a ktj|önbözetet a Címzett saját erejébő| finanszírozza.
PénzÜgyi beszámolót a ,,mĺni-projekt', megva|ósításának időtartama aIatt Iegfeljebb
háromszor (me|ybő| az uto|só a zárő pénzugyi beszámoló) nyújthat be a Címzett a
Közvetítő Szervezet számára, me|y egyben tartaImazza az e|ő|egként fe|vett összeg,
iIletve utófinanszírozással kért támogatás elszámolását.
A projekt te|jes elszámo|ására a ,,minĺ-projekt,' megva|ósítása után kerÜ| sor. Kivéte|t
jeIent a félévesné| hosszabb projekt, ame|y esetében a városrehabilitációs projekt
aktuá|is Projekt E|őreha|adási Jelentéséhez (PEJ) kapcso|ódva ke|| ,,köztes,' beszámo|ót
készítenĺe a mĺni-projekt megvalósítójának a Közvetítő Szervezet fe|é.

A zárő elszámolás esetében e|számo|ást igazo|ó dokumentum |egfe|jebb a ,,mini-projekt,,
kivĺte|ezését, zárását kovető 30 naptári napon belü| nyújtható be, de legkésőbb 2015.
május 30-án. Az e|számo|ás a Címzett nevére sző|ő szám|áva| Vagy bĺzony|atta|
torténhet. A Közvetítő Szervezet a benyújtott dokumentum e|fogadását kovetően 15
napon be|Ül uta|ja át a támogatásból fennmaradt részt.

Az e|számo|áshoz benyújtandó dokumentumok körét, i||etve a szÜkséges sab|onokat a
10' sz. me||ék|et, valamint az Irányítő Hatóság által kiadott, az NFÜ honlapján e|érhető
,,PénzÜgyi eIszámo|ás rész|etes szabályai városrehabĺlitációs projekt keretében
e|külonített Programalap fe|használásával megva|ósu|ó mĺnĺ-projektekhez,, című útmutató
tarta|mazza (http://www.nfu.hu). A mini-projekt keretében e|számo|ható kö|tségek körét
a f. sz. me||ék|et tartalmazza.

Amennyĺben nem kerü| sor az e|számo|ást igazoló dokumentum megadott határidőn
be|ü|i benyújtására, úgy a Közvetítő Szervezet egyszeri alkalomma| fe|szólítja a Címzettet
ezen dokumentum 10 naptári napon belü|ĺ megkü|désére.

Ha ezen határidő |ete|te után sem kerül benyrijtásra a szÜkséges ĺgazo|ás, akkor a
Kozvetítő Szervezet felbontja a Támogatási Szerződést, és szükség esetén az e|ő|eg
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visszafizetésére szó|ítja fe| a Címzettet. A támogatási e|ő|eg visszafizetése esetén a
Címzett az elő|eget a folyósítás napjától számított Ptk. szerinti kamattal növelt
mértékben köteIes visszafizetni' Ha a visszafizetésse| késedelembe esik, a késedeIme
után a Ptk. szerinti kamatot is érvényesíteni ke||. A kamatszámítás kezdő időpontja a

ko|tségvetésből nyújtott támogatás fo|yósításának napja, utolsó napja a visszafizetési
köteIezettség te|jesítésének na pja.

A Közvetítő Szervezet a KSZ fe|é történő e|számo|ását a ,,Pénzúgyi e|számolás rész|etes
szabá|yai'. cínrű nre||ék|et taľta|mazła az a|ábbĺ kiegészítéssel.

Az útmutató a Közvetítő Szervezet saját könyveiben megje|enő költségeire vonatkozik. A
Címzett fe|é közvetített támogatások összegével a Közvetítő Szervezet az a|ábbi

dokumentumok benyújtásávaI számoIhat el egy időben saját kifizetési igényének
benyújtásakor:

. Címzette| kotött támogatási szerződési

. Szakmai te|jesítésigazo|ás a megva|ósuIt mini-projektte| kapcsolatban;

" Szám|aösszesítő a címzetteknél feĺmerÜ|t kö|tségekrő| (11. sz. me||ék|et);

" Címzett fe|é kifizetett támogatást igazoló bizony|at;
. Nyi|atkozat a teljesítésigazo|ásra keru|t kö|tségek a|átámasztottságának

dokumentum a|apon megtörtént e||enőrzésérő| (I2. sz. me|léklet).

3.4. Projektzárás

A ,,mĺni-projekt,, |ezárása a megva|ósításáró| sző|ő szakmai beszámoló, továbbá a

program te|jes kö|tségvetésének elszámo|ásáról készített pénzügyi beszámo|ó alapján
történik. A pá|yázati program Iezárásának tényérő| a Kozvetítő Szervezet értesíti a
Címzettet'
A Címzett koteles a ,,mini projekt', megva|ósítása kapcsán fe|merült összes szám|át, vagy
egyéb, e|számo|ást a|átámasztó dokumentumot egy helyen, hozzáférhető módon,
projektdossziéban tárolni, és a városrehabiIitációs projekt fenntartási időszakának
végéĺg, de legalább 2o2o. december 31-ig megőrizni.

A Közvetítő Szervezet a ,,mini-projekt,, kapcsán készült va|amennyi dokumentumot
megórzi, és a városrehabi|ĺtációs projekt aktuális e|őrehaladási je|entésének
e|készítéséhez felhaszná|ja. Javaso|t a ,,mini-projektek'' befejezését a projekt
befejezésénél egy-két hónappa| korábbra ütemezni, hogy a ,,mini-projektnek,, |egyen

tańa|ékideje, il|etve hogy a Közvetítő Szervezet be tudja építeni a Zárő beszámolóba a

mini-projektek beszámo|óját, eredményeit.

4' Teljesítési, fenntartási köte|ezettsé9ek, szankcioná!ás

A Címzett köte|es a je|entkezési |apon és a Támogatási szerződésben rögzítettek szerĺnt
végrehajtani a ,,mini-projektet,,. Amennyiben a Címzett nem ennek megfele|ően jár e|,

űgy a Közvetítő Szervezet jogosu|t a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás
visszavonására, a már kifizetett összeg teljes Vagy részIeges visszafizetésének
kezdeményezésére, a szerződéstő| való e|á||ásra, va|amint a közvetett eljárás keretében
meghirdetésre kertjlő pá|yázati kiírásból va|ó kizárásra.

Mive| a ,,minĺ-projektek,, egy-egy akcióra, szo|gá|tatásra kor|átozódnak, így a Címzettet
fenntartási kötelezettség nem terhe|i.

1B



5. E|lenőrzés

A Közvetítő Szervezet e|lenőrzési feIadata kettős:

- egyrészt e||enőrzi a Címzett álta| benyrijtott dokumentumokat,

- másrészt he|yszíni e||enőrzést tart.

Mĺvel a ,,mini-projektek'. várhatóan egy-egy akcióra / akcĺósorozatra, vagy szolgá|tatásra
kor|átozódnak, így a Közvetítő Szervezetnek helyszíni e||enőrzést ke|| végeznie: a
program/rendezvény kiviteIezésének időpontjában a heIyszínen, valamint pénzÜ9yi
e||enőrzést a projektdosszié megtekintésekor. A he|yszíni látogatás során a je|entkezési
lapon vá||a|t fe|adatok te|jesrl|ésének vizsgálata történik. Az e||enőrzést végző szemé|y
e|készíti a he|yszínĺ e||enőrzés jegyzőkonyvét (9. sz. me||ék|et), melyet mindkét fé| áltaI
a|áírva csato| az adott ,,mini-projekt'' dokumentációjához. A jegyzőkönyv
fotódokumentációva|, és a mini-projekt jel|égétő| fÜggően jelen|éti ívve| kiegészíthető. A
támogatásra kerÜ|t mini-projektek heIyszíni e||enőrzésén a Kozvetítő Szervezettel
együttesen szúrópróbaszerűen a Közreműködő Szervezet is részt vehet'
Ennek érdekében a Közvetítő Szervezet köteles tájékoztatni a Kozreműködő Szervezetet
a mini-projektek aktuá|isan tervezett eseményeiről, annak hiányában hon|apján
e|érhetővé kell tenni a minĺ-projektek keretében tervezett rendezvényeket bemutató,
foIya matosa n frissített eseményna ptárt.

6. Programalap monitoring

A Közvetítő Szervezet a Programa|ap működése során monitorĺng fe|adatokat lát e| a
városrehabilitációs projekt keretében kozvetett e|járásrend szerint megva|ósítani kívánt
programok/rendezvények hatékony megva|ósítása érdekében.

A Közvetítő Szervezet a monitoring mutatók e|lenőrzését a mini-projekt zárásakor
e||enőrzi. Amennyiben a Programa|ap működtetése meghaladja a tíz hónapot, a

monitoring mutatókat kétszer ke|| elIenőrĺzni: egyszer a ProgramaIap működtetési
időinterva|lumának feléné|, másodszor a Programalap működtetésének zárásakor. A
közbenső értéke|és |ényege, hogy fe|színre kerüljenek a tervezetthez képesti eset|eges
e|térések, és így |ehetővé váljon azok keze|ése, korrigálása.

A Közvetítő Szervezet a Programa|ap működtetése során az a|ábbi mutatók te|jesü|ését
kíséri nyomon, éves bontásban:

Mutató egysé9 Célérték* Tényértéfux*

Programalapból kĺutalt osszeg Ft 50 miIlió 0

Támogatott,, m i n i- projektek,, szá ma db r45 32

Bevont non-profit szervezetek
száma

db 35 19

Megva|ósított
prog ra mok/rendezvények szá ma db 37 feIdoIgozás

alatt

Programok résztvevőinek száma
(becsü|t érték) fő 509 feldoIgozás

alatt

A városrehab|ĺtációs projektben db 44 25
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fej|esztett, a kozvetett e|járás során
he|yszínként megje|enő
ĺntézmények, közterü|etek száma

* A szerződésben szerep|ő tervezett érték
xx A beszámo|ók és e||enőrzések alapján teljesített érték

1. Me||ékletek

1.1. Felhívás
1'2. Útmutató, benne: Formai, jogosuttsági és szakmai értékelési sabton
1.3. Jelentkezési lap
I.4. Szerződés te rvezet ( be n ne e|ő| eg i 9 é ny|és)

1.5.Szakmai és pénzügyi beszámoló, kifizetési kérelem
1.6. Értesítő levé|
t.7, Pá|y ázati életút-|a p
1.B' Kommunikációs kiite|ezettség
1.9. He|yszíni ellenőrzés sablon

2, Program kommunikációs terve

A program sikeres megva|ósítása érdekében szÜkséges a szé|eskörŰ tájékoztatás és
nyi|vánosság. Ezze| vá|ĺk biztosítottá mind a kitűzött cé|ok e|érése, mind a cé|csoport
aktivizá|ása.
A projektek eltérő je|legébő| fakadóan a Közvetítő Szervezetek, i||etve a
kedvezményezettek e|térő tartaImú kommunikációs csomagokat köteIesek megva|ósítanĺ,
amelyrő| minden esetben a városrehabi|itációs pá|yázati dokumentáció részét képező
pá|yázati útmutató rendelkezik. A ,,mini projektek,' esetében a kommunikációs
tevékenységek tervezése és összehangolása a Címzette| egyÜttműködve köte|ezően a
Közvetítő Szervezet fele|őssége. A városľehabilitációs projekt kommunikációs
kötelezettségébe a ,,mini-projektek,' kommunikációja is beletartozik. A
megvalósítás során folyamatosan, bármely nyomtatott vagy e|ektronĺkus
kommunikációs fe|ü|eten, aho| a projekt megjeIenik, a kedvezményezett (Közvetítő
Szervezet) és a Címzett is köte|es az EU támogatására fo|yamatosan fe|hívni a
figyeImet. A Címzette| szemben elvárt kommunikációs kotelezettségek tekintetében a
B. számú mel|ék|et iránymutatásai mérvadóak'
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Közösségi Akciók

Budapest Főváros VIII. kerii|et Józsefvárosi onkormányzat,
mint Közvetítő Szervezet pá|yázatot hirdet

a Budapest.Józsefváros, Magdolna Negyed Pľogram III.
(asz: KMOP.5' 1 .Ĺ. / B.Ĺ2.k.2012.ooo1)

című városrehabi|ĺtációs projekt keretében elkülönített
ProgramaIap fe|haszná|ásávaI megva|ósuló

m ĺ ni- projektek tá mogatására.

1. A pályázat célja

Budapest-Józsefváros, Magdo|na negyed terÜ|etén közösségi aktivĺtás ösztönzése, cĺvi|
kezdeményezések támogatása. A pá|yázat célja egyrészt közösségi terek, épületek
közösen haszná|t részeinek, közterÜ|eteknek közösségi összefogássa| történő megújítási
akcióĺnak megva|ósítása, új kozösségi funkciót e||átó ,,terek',, |étesítmények |étrehozása.

A pályázat célja továbbá társasházak vagy önkormányzati tu|ajdonú bérházak lakóinak,
lakóközösségeinek tevékeny részvéte|ével IomtaIanítás és zö|d udvar kiaIakítás két
ütemben' A pá|yázat további cé|ja, hogy a már kia|akított zö|d udvarokat a |akosság
magáénak érezze, azokat folyamatosan gondozza.

2. A pályázőkkore

Nonprofit jelleggel míĺködő szervezetek, akik a te|epülés |akosságával kapcso|atban
vannak (a te|epü|ésen bármilyen módon je|en vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban
már konkrét akciókat végrehajtottak, valamint társasházi vagy bér|ői lakóközösségek.
Az a lá b bi non - profit szervezete k pá|y ázhatna k :

. Nonprofit szervezetek (egyesü|et, aIapítvány, közalapítvány, koztestu|et) -
ameIyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabiIitációs
projektben;

. Nonprofĺt gazdaságĺ társaságok _ amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek
részt a városrehabi|ĺtációs projektben;

o Nonprofĺt je||egge| működő, közszolgá|tatást megva|ósító intézmények, ame|yek a

teIepü|ésen az érintett cé|csoport lakosságávaI közvet|en, napi kapcsoIatban
vannak;

. Társasházak, lakásszövetkezetek;

. Szociá|is szövetkezetek - ame|yek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a
vá rosreha bĺ litációs projektben.

Nem nyújthatnak be pá|yázatot az 1989' évi XXXIII. torvény ,,a pártok működésérő| és
gazdálkodásáró|,, szó|ó torvény hatá|ya a|á tartozó szervezetek.
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3. Táľnogatható tevékenységek

A pá|yázati kiírás keretében közosségi (célra haszná|t) terek társadaImi részvéte||el
történő megújítására, új, közösségi funkciók |étrehozására Iehet támogatást nyerni,
elsősorban az alábbi témakörökben:
- közösségi haszná|atú zö|dterü|et kiaIakítása, fe|újítása, parkosítás, kertépítés,
kertrendezés, belső udvar rendezése, fo|yosók/|épcsőházak/közos terriIetek és helyiségek
zö|desítése , virág|ádák kihe|yezése, dísznovények, virágok Ültetése, kerti berendezések
fe|újítása,
- közösségi-szociá|is kertek kiaIakítása;
- közterÜteteken az integrált városrehabiIitációs projekthez kapcso|ódó, kiegészítő
társadaImi akciók szervezése, szabadtéri közösségi cé|ú |étesítmények önkéntes-barát
módon történő kia|akítása;
- adott társasházi/lakásszövetkezeti lakóközösség Vagy Iakosság számára nyitott,
igénybe vehető, közös he|yiség (k|ubszoba, edzőterem), közös haszná|atú egyéb terek
felújítása, bicik|itáro|ó kia|akítása, fe|nőtt szabadidős terü|etek és gyermek játszóhe|yek

kiaIa kítása, fe| újítása, játszóheIyiség kia Ia kítása.
- |omtaIanítási, köztisztasági, takarítási akciók, öná||óan, ilIetve zö|dudvarraI kombiná|va
a pá|yázati rjtmutatóban részletezettek szerint.

A kĺírás keretében a nonprofit szervezetek pá|yázhatnak az akció megva|ósításához
kapcso|ódó anyagokra, eszközökre, termőfö|dre, növényekre, konténerre,
rend ezvénykeI lékekre, kommu n i kációra, bér- és já ru|ékkö|tségekre.

A |akóközösségek a pá|yázatot benyújthatják nonprofit szervezetekke| közösen (p|.:

bérházak esetén), vagy öná|lóan (pl.: társasházak) is.

A közosségi akciókkaI szembeni elvárások:
- biztosítja a |akosság aktív részvéte|ének lehetőségét;
- he|yi |akóközösség együttmĹĺködésén a|apszik;
- kö rnyezettudatossá g ot, szem | életfo rmá |ást tÜ kröz ;

- új, kozösségi funkcĺót hoz |étre;

- hozzájáru| a |akókörnyezet minőségi javításához;

E|számolható kö|tségek: kizárő|ag a mini-projekt sikeres végrehajtásához /
megva|ósításához közvet|enül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközok, eszközbér|ések,
va|amint szolgá|tatások számo|hatók e| (az útmutatóban rész|etezettek szerint), bér- és
járulékkö|tségek'

A ,,mini-projekt''-ek megva|ósításának kezdő és zárő időpontja, figyelembe véve, hogy a
projekt megva|ósításának időpontja nem |ehet korábbi, mint a pá|yázat benyújtását
követő 45. naptári nap:

Pályázati kiírás
kódszáma

A jelentkezési lapok
benyújtásának várható

határideje

A ,,mini-projekt"
megva|ósításának kezdő
időpontja legkorábban

A ,,mini-projekt"
megvalósításának záľó
időpontja legkésőbb

MNP-rrr-PA/o1/5 2oI5. ápri|is 27 ' 2015. május 8' 2015. augusztus 30.

A rendelkezésre ál|ó
Támogatás formája:

keľet: 7.434.272,- Ft.
vissza nem térítendő támogatás.
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Támogatási intenzitás: 100 o/o

Támogatás összege: minimum 250.000 Ft, maximum 3.000'000 Ft.

A pá|yázat benyújtásának határideje :

MNP-III-P Al oLl 05: 2015. ápri|is 27 .

4. Pá|yázat benyújtása

A rész|etes ,,mini-projekt,, pá|yázati útmutató letö|thető a www.Íozsefvaros.hu
weboldaIró|.
A pá|yázatok magyar nye|ven, kizáró|ag a je|entkezési |ap kito|téséve| nyújthatók be'
Kézze| írott pá|yázatok fe|dolgozására nincs |ehetőség'
A pá|yázatot 2 pé|dányban (egy eredeti és egy e|ektronikus példányban (CD/DVD
|emezen), zárt csomagolásban, kizárő|ag szemé|yesen az a|ábbi címen ke|| benyújtanĺ:

Budapest Főváros VIII. kerĺi|et Józsefvárosi Po|gármesteri Hivatal
PoIgármesteri Kabinet
1082 Budapest, Baross utca 63-67.3O9. iroda

A pá|yázatok csomago|ásán fe| ke|| tÜntetni a pá|yázati fe|hívás pontos címét: ,,MNP.III.
P A-oL / 4 Közösségi Akciók Pá|yázat,,

A je|entkezési |apok benyújtása: MNP-III-PA/oll5:2015. ápriIis 27-ig |ehetséges.

Benyújtásnak az az időpont mĺnősÜl, amikor a szemé|yes átadás-átvéte| megtörtént. A
Közvetítő Szervezet köte|ezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi
dokumentáció minden pé|dányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra,
perc megje|ö|éséve|.

A benyújtási határidő e|őtt a pá|yázők kérdéseiket a 06-459-2574-es te|efonszámon Vagy
a szepp@jozsefuaros.hu e-mail címen tehetik fel.

5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
1. Je|entkezési |ap
2. Társasház esetén a |akóközösség részvételi szándékát a|átámasztó dokumentum

(társasházak esetén Közgyű|ésĺ határozat) és szükség esetén nonprofit
szervezetek együttműködési szá ndéknyi Iatkozata

3. Nonprofit szervezetek esetében referenciaigazo|ás
4' Társasházi közös képvise|etek és nonprofit szervezetek aláírási címpéldánya Vagy

aláírás-minta
5. Létesítő okĺrat máso|ata
6. A helyszín je|en|egi á||apotának bemutatása
7. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tarta|om bemutatásával):

a. Árajánlatok;
b. Kö|tségbecs|ések

A pá|yázati felhívás mellék|eteként a pá|yázők rende|kezésére bocsátandó
dokumentumok:

I' sz. mel|éklet: Pá|yázatl útmutató



szÉcĺ{ENYl 
W

MNP-rrr-PA/O1/s

2. sz. mel|ék|et: Jelentkezési |ap
3. sz. me||ék|et: Támogatási Szerződés tervezet
4' sz. me||ék|et: Szakmai beszámoló sab|on
5' sz. me||ék|et: Kommunikációs útmutató
6. sz. me||ék|et: PénzÜgyi e|számolás részletes szabá|yai a Programa|ap felhasználásáva|
megva |ósu ló m ĺ ni-projektekhez

6' Pénzügyi elszámolás
A Közvetítő Szervezet a Támogatási szerződés megkötését követő 30 napon be|Ü| a
támogatott kérésére maximum a támogatás osszegének 30o/o-át e|ő|egként átuta|ja.
A Kozvetítő Szervezet a projekt megva|ósítási időszak aIatt 3 aIkaIommal biztosít
pénzügyi elszámo|ási |ehetőséget, me|ynek keretében a támogatottnak |ehetősége Van aZ
időszakig felmerÜ|ő kö|tségek elszámolására és a hozzájuk kapcso|ódó támogatási összeg
igénylésére.

7. Egyéb információk
A pá|yázők nem tehetnek többvá|tozatú ajánIatot.
A Közvetítő Szervezet a pá|yázők számára nem teszi |ehetővé részaján|atok téte|ét.
A Közvetítő Szervezet a pá|yázatokat a ,,lega|acsonyabb e||enszo|9áltatás,, e|ve szerint
bírálja e|.

A pá|yázati felhívás megjelenésének napja: 2015.
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PALYAZATI FELHIVAS

Bűnmegelőzési Akciók

Budapest Főváros VIII' keľiilet Józsefvárosi onkormányzat,
mint Közvetítő Szervezet pá|yázatot hirdet

ä Budapest.Józsefváľos, Magdolna Negyed Program IrI.
(asz: KMOP-s. I .I. / B-Lz-k-201 2-OOOI)

című városrehabĺ|itációs projekt keretében elkÜlönített
Programa|ap feIhasználásávaI megvalósuló

m i ni- projektek tá mogatásá ra.

1. A pályázat célja

Budapest-Józsefuáros, Magdolna negyed terÜ|etén a közbiztonság javítása bűnmege|őzési
cé| ú la kosság i, társada I m i, ku|tu rá |is kezdeményezések tá mogatása á |ta |.

A Magdo|na negyed a Népszínház utca - Bauer Sándor utca (- Te|eki tér) - Fiumei út -
Baross utca - Kálvária tér - Baross utca - Koszorú utca - Mátyás tér - Nagyfuvaros utca
á|ta| határolt terÜ|et.

2. A pá|yázók köre

Nonprofit jelleggel műktidő szervezetek, akik a te|epü|és |akosságáva| kapcso|atban
vannak (a te|eprilésen bármi|yen módon je|en vannak, vagy a he|yszínen a korábbiakban
már konkrét akciókat végrehajtottak).

Az alábbi non-profit szervezetek pá|yázhatnak:
. Nonprofit szervezetek (egyesÜ|et, aIapítvány, közaIapítvány, köztestriIet) -

ameIyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs
projektben;

. Nonprofit gazdasági társaságok - amelyek konzorcĺumi partnerként nem vesznek
részt a városrehabiIitációs projektben;

. Nonprofĺt je||egge| működő, közszo|gá|tatást megva|ósító intézmények, amelyek a

telepÜlésen az érintett cé|csoport Iakossá9ával közvet|en, napĺ kapcsolatban
vannak;

. Társasházak, lakásszovetkezetek;

. Szociá|is szövetkezetek - ame|yek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a
vá rosreha bi litációs projektben.

Nem nyújthatnak be pá|yázatot az 1989. évi XXXIII' törvény ,,a pártok működésérő| és
gazdálkodásárő|,, szó|ó torvény hatá|ya a|á tartozó szervezetek.

Nem nyújtható támogatás azon szervezeteknek, ame|yek 30 napot meghaIadó
koztartozássa I rendel keznek.
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3. Támogatható tevékenységek

A pá|yázati kiírás keretében sor kerü| o|yan a kozbiztonságot fej|esztő, e|sősorban
bűnmegelőzési cé|ú lakossági, társadaImi, ku|turá|is kezdeményezések megvalósítására,
amelyekre a |akosság részérő| va|ós igény mutatkozik és hatásosan, i||etve hatékonyan
képes javítani az emberek életminőségét a közrendet és közbiztonságot zavarő
társada|mi je|enségek visszaszorításán, megszÜntetésén keresztü|. A pá|yázatban az
a|ábbi pé|dá|őző jellegű célcsoportok, i||etve kezdeményezések tartozhatnak:

. Bűncselekmények elkovetéséért jogerősen Ietö|tendő szabadságvesztés
brintetésre ítélt bűne|követők kiskorú gyermekeinek fogIaIkozások, programok
tartása;

. Társasházak (akár magán-, akár önkormányzati tu|ajdonban), il|etve kizárő|ag
önkormányzati tu|ajdonban lévő bérházak bejáratának, közös tu|ajdonban |évő

épü|etrészeinek biztonsági rendszerrel történő véde|me a társasházakrő| sző|ő

2oo3. évi CXXXIII. torvény és egyéb vonatkozó jogszabá|yok betartásáva|;
. Társasházak (akár magán-, akár önkormányzati tulajdonban), i||etve kizárő|ag

onkormányzati tu|ajdonban lévő bérházak egymással rossz viszonyban |évő és az
egymás me||ett élést megnehezítő |akói konfliktusainak feIoldása szakember
bevonásával;

o A közterÜ|etek köztisztaságának fokozása érdekében haj|éktalan emberek
részmunkaidős fogla|koztatása (p|. háztartási hul|adék összeszedése, fe|borított
kukák fe|á|lítása, kutyapiszok feltakarítása, stb.);

. Bármilyen megva|ósítási vagy fenntartási időszak fázisában |évő bűnmege|őzési
és/vagy á|dozattá vá|ás mege|őzését célző projekt funkcióbővítése. A támogatás
kizárő|ag o|yan mini-projektek finanszírozására adhat |ehetőséget, ame|yek a

fo|yamatban |évő projekthez kapcsolódnak, de abban nem szerepe|nek és abból
nem kerülnek finanszírozásra.

r A Prevenciós médiatár bűnmegelőzésĺ kisfiImjeinek bemutatásához szÜkséges
szakmai képzésen va|ó részvéte| és a kisfiImek célcsoportoknak történő
bemutatása (a médiatár kĺsfiImjei térítésmentesen haszná|hatóak).

A mini-projekteket kizárő|ag a Magdo|na negyed terÜletén |ehet megvalósítani.

A pá|yázati anyagban indoko|ni szukséges a mini-projekt közbĺztonság fej|esztését érintő
vonatkozásokat (|d' szakmai indoko|ás).

E|számoIható ko|tségek: kizárő|ag a mini-projekt sikeres végrehajtásához ĺ
megvalósításához közvet|enül kapcsolódó fogyő. és forgóeszközök, eszközbérlések,
va|amint szo|gáltatások számo|hatók el (az útmutatóban részletezettek szerint), bér- és
járulékkoItségek.

A ,,mini-projekt,,-ek megva|ósításának kezdő és zárő időpontja, figye|embe véve, hogy a
projekt megva|ósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pá|yázat benyú;tását
követő 45' naptári nap:

Pá|yázati kiírás
kódszáma

A jelentkezési lapok
benyújtásának várható

határideje

A ,,mini-projekt"
megva lósításá nak kezdćĺ
időpontja legkorábban

A ,,mini-projekt"
megvalósításának zárő

időpontja legkésőbb

MNP-rrr-PA/02l3 2ot5. ápri|is 27 ' 2015. május 8' 2015. augusztus 30.
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A rendelkezésre álIó keret= 4.052.499,- Ft'
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100 7o

Támogatás tisszege: mĺnimum 250.000 Ft, maximum 2'000.000 Ft.
A pá|yázat benyújtásának határideje: MNP-III_P^/o2/3: 2015. áprilĺs 27-ig
Iehetséges.

4. Pá|yázat benyújtása

A részletes ,,mini-projekt,, pá|yázati útmutató |etölthető a www.jozsefvaros.hu
weboldaIró|.

A pá|yázatok magyar nye|ven, kizárő|ag a jelentkezési |ap kitö|téséve| nyújthatók be.

Kézze| írott pá|yázatok fe|do|gozására nincs |ehetőség.

A pá|yázatot 2 pé|dányban (egy eredeti és egy e|ektronikus pé|dányban (cDlDVD
|emezen), zárt csomagolásban, klzárő|ag személyesen az alábbi címen ke|| benyújtanĺ:

Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefváľosi Polgármesteri Hivata!
Polgármesteľi Kabinet
1082 Budapest, Baľoss utca 63.67.3o9. iľoda

A pá|yázatok csomago|ásán fe| kel| ttintetni a pá|yázati fe|hívás pontos címét: ,,MNP.III.
P A-o2 / 3 Bű n mege|őzési Akciók P á|y ázat,,

A je|entkezési |apok benyújtása: MNP-III-P^/o2l1: 2015. ápriIis 27-ig |ehetséges.

Benyújtásnak az az időpont minősÜl, amĺkor a szemé|yes átadás-átvéte| megtörtént. A
Közvetítő Szervezet köte|ezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvéte| során az átvéte|i
dokumentáció minden pé|dányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra,
perc megjelöléséve|.

A benyújtási határidő e|őtt a pá|yázők kérdéseiket a 06-1-459-f574-es telefonszámon
Vagy a szepp@jozsefuaros.hu e-mail címen tehetik fe|'

5. A pá|yázathoz benyújtandó dokumentumok

1' Je|entkezésĺ |ap
2. Társasház esetén a |akóközösség részvéte|i szándékát alátámasztó dokumentum

(társasházak esetén Közgyű|ési határozat) és szÜkség esetén nonprofit
szervezetek egyÜttműködési szándéknyiIatkozata

3. Nonprofit szervezetek esetében referenciaigazo|ás
4. Társasházi közös képvise|etek és nonprofit szervezetek a|áírási címpéldánya Vagy

a|áírás-minta
5' Létesítő okirat másolata
6' A he|yszín jelen|egi ál|apotának bemutatása
7. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tarta|om bemutatásáva|):

a. ÁrajánIatok;
b. Kö|tségbecs|ések

B. Szakmai ĺndoko|ás (minimum 2, maxĺmum 5 oldaI terjedelemben, Times New
Roman betűtípus, másfe|es sorköz, 12-es betűméret és alapértelmezett margók)
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A pá|yázati fe|hívás me||ékleteként a pá|yázők
dokumentumok:
1' sz. me|lék|et: Pá|yázati útmutató
2. sz. mel|ék|et: Je|entkezési |ap

3. sz. me||éklet: Támogatási Szerződés tervezet
4' sz. me||éklet: Szakmai beszámo|ó sab|on
5' sz' me|lék|et: Kommunĺkációs útmutató

szÉcnENYl 
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6. sz. me|lék|et: PénzÜgyi e|számolás rész|etes szabá|yai a Programa|ap fe|haszná|ásáva|
megva|ósu|ó mini-projektekhez

6. Pénzügyi elszámolás
A Közvetítő Szervezet a Támogatási szerződés megkötését követő 30 napon be|ti| a

támogatott kérésére maximum a támogatás összegének 3Oolo-át e|ő|egként átutal3a.
A Közvetítő Szervezet a projekt megva|ósítási időszak aIatt 3 aIkaIommaI biztosít
pénzrigyi e|számolási |ehetőséget, me|ynek keretében a támogatottnak |ehetősége van az
időszakig fe|merü|ő kö|tségek e|számo|ására és a hozzájuk kapcsolódó támogatási összeg

igénylésére'

7. Egyéb infoľmációk
A pá|yázők nem tehetnek többvá|tozatú ajánIatot.
A Közvetítő Szervezet a pá|yázők számára nem teszi lehetővé részaján|atok téte|ét.
A Közvetítő Szervezet a pá|yázatokat a ,,IegaIacsonyabb elIenszo|gá|tatás,' e|ve szerint
bírálja e|.

A pá|yázati felhívás megje|enésének napja: 2015.

rendelkezésére bocsátandó
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Sport, szabadidő, egvéb lakossági programok

Budapest Főváros VIII. keľii|et Józsefvárosi önkormányzat,
mint Kozvetítő Szervezet pá|yázatot hirdet

a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.
(asz : KM OP-s. 1 .L. I B'L2-k'2OL2'OO0 1)

című városrehabiIitációs projekt keretében e|kÜ|önített
Prog rama|ap feI haszná|ásával megva|ósuló

mini-projektek támogatására.
1. A pályázat cé|ja

Lakossági rendezvények, sport és egyéb szabadidős tevékenységek támogatása révén
he|yi közösségek fejIesztése.

2. A pályázók köre

Nonprofit je|tegge! működő szervezetek, akik a te|epÜ|és |akosságáva| kapcso|atban
vannak (a te|epÜ|ésen bármilyen módon je|en vannak, vagy a he|yszínen a korábbiakban
már konkrét akciókat végrehajtottak.
Az a|ábbi non-profit szervezetek pá|yázhatnak:

. Nonprofĺt szervezetek (egyesÜ|et, aIapítvány, koza|apítvány, köztestÜ|et) -
ameIyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs
projektben;

. Nonprofĺt gazdaságĺ társaságok - amelyek konzorcĺumi partnerként nem vesznek
részt a városrehabiIitációs projektben;

. Nonprofit je||eggel működő, közszo|gáltatást megvalósító intézmények, amelyek a

te|epülésen az érintett cé|csoport IakosságávaI közvet|en, napi kapcsolatban
vannak;

. Társasházak, |akásszövetkezetek;

. Szociá|is szövetkezetek _ ame|yek konzorciumi
vá rosrehabi I itációs projektben.

partnerként nem vesznek részt a

Nem nyújthatnak be pá|yázatot az 1989. évi XXXIII. törvény ,,a pártok műkodéséről és
gazdá|kodásá ról,' szó|ó törvény hatá lya a |á ta rtozó sze rvezete k.

3' Támogatható tevékenységek

A pá|yázati kiírás keretében a Program A|ap az időszakonkénti |akossági rendezvények,
sport és egyéb szabadidős tevékenységek megva|ósításához nyújt támogatást
|akóközösségek, Iakossági csoportok, nonprofit szervezetek és intézmények részére.

Elszámolható ko|tségek: kizárólag a mini-projekt sikeres vé9rehajtásához l
megva|ósításához közvetlenÜl kapcsolódó fogyő- és forgóeszközök, eszközbér|ések,
vaIamint szo|gá|tatások számolhatók e| (az útmutatóban rész|etezettek szerint).

A ,,mini-projekt,,-ek megvalósításának kezdő és zárő ĺdőpontja,
projekt megvalósításának ĺdőpontja nem |ehet korábbi, mint a
pá|yázat benyújtását követő 45. naptári nap.

figye|embe véve, hogy a
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A rende|kezésre ál|ó keret:5,542.495 Ft.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100 o/o

Támogatás összege: minimum 100.000 Ft, maximum 300.000 Ft.
A pá|y ázat benyújtásá nak hatá rideje :

MNP-III-PA/03|5: 2015' ápri|is 27. napig

4. Pá|yázat benyújtása

A rész|etes ,,mini-projekt', pá|yázati útmutató |etö|thető a www.iozsefvaros, hu

weboIdaIról.
A pályázatok magyar nye|ven, kizáró|ag a je|entkezési lap kitö|téséve| nyújthatók be.
Kézze| írott pá|yázatok fe|do|gozására nincs Iehetőség.
A pá|yázatot 2 pé|dányban (egy eredeti és egy e|ektronikus pé|dányban (CD/DVD
|emezen)), zárt csomago|ásban, kizárő|ag szemé|yesen az alábbi címen kell benyújtani:

Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi Polgármesteri Hivata|
Polgáľmesteri Kabinet
1082 Budapest, Baross utca 63-67.3O9. iroda

A pá|yázatok csomago|ásán fe| kel| tüntetni a pá|yázati fethívás pontos címét: ,,MNP.III-
PA/03l5 Sport, szabadidő, egyéb lakossági programok',
A je|entkezési lapok benyújtása: 2015' ápriIis 27-ig |ehetséges.

Benyújtásnak az az időpont minőstil, amikor a szemé|yes átadás-átvétel megtörtént. A
Közvetítő Szervezet köte|ezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvéte| során az átvéte|i
dokumentáció minden példányán szerepe|jen az átvétel időpontja azév, hónap, nap, óra,
perc megje|ö|ésével.

A benyújtási határidő e|őtt a pá|yázők kérdéseiket a 06.459-2574-es te|efonszámon Vagy
a szepp@jozsefuaros.hu e-maĺ| címen tehetik fel'

5' A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
1. Jelentkezési lap
2. A|áírási címpéldánya Vagy a|áírás-minta
3. Költségvetést a|átámasztó dokumentumok (a szakmaĺ tartaIom bemutatásával):

a, ÁrajánIatok;
b. kö|tségbecs|ések

A pá|yázati fe|hívás me||ékleteként a pá|yázők rende|kezésére bocsátandó
dokumentumok:

Pá|yázati kiírás
kódszáma

A jelentkezési lapok
benyújtásának várható

határideje

A ,,mini-projekt"
megva lósításá nak kezdő
időpontja !egkorábban

A ,,mini-projekt"
megva|ósításának záró
időpontja tegkésőbb

MNP-rrr-PA/03/5 2ot5' ápri|is 27 ' 2015. május B' 2015. augusztus 30.



MNP-rfi-PA/03/s
szÉcHEľ{Yl 

W
1. sz' mel|ék|et: Pá|yázati útmutató
2. sz' me||ék|et: Je|entkezési |ap
3. sz. me||ék|et: Támogatási Szerződés tervezet
4. sz. me||ék|et: Szakmai beszámo|ó sab|on
5. sz. me||ék|et: Kommunikációs útmutató
6. sz. mel|ék|et: PénzÜgyi elszámolás rész|etes szabá|yai a Programa|ap fe|használásáva|
megva|ósuló mln|-projektekhez

6. Pénzügyi elszámolás
A Közvetítő Szervezet a Támogatási szerződés megkötését követő 30 napon be|Ü| a

támogatott kérésére maximum a támogatás összegének 3Oolo-át előlegként átuta|ja.

A Közvetítő Szervezet a projekt megva|ósításĺ ĺdőszak aIatt 3 aIkaIommaI biztosít
pénzügyi e|számo|ási |ehetőséget, me|ynek keretében a támogatottnak |ehetősége van az
időszakig felmerÜ|ő kö|tségek e|számo|ására és a hozzájuk kapcso|ódó támogatási osszeg
igénylésére.

7. Egyéb információk
A pá|yázők nem tehetnek tobbváltozatú ajánIatot.
A Közvetítő Szervezet a pá|yázők számára nem teszi lehetővé részaján|atok tételét.
A Közvetítő Szervezet a pá|yázatokat a ,,|ega|acsonyabb eĺlenszo|gá|tatás', e|ve szerint
bírálja e|.

A pá|yázati felhívás megjelenésének napja: 2015. '..


