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Tisztelt Képvise|ő-testület!

L Tényállás és a dłintés tartalmának részletes ismeľtetése

A) S zo ms zé ds dg i Re n dőr p ro g r am Jin an s zír o zds a

2013. január 30-źn a|tlirásra keriilt a ,,Budapest-Jőzsefvźtros, Magdolna Negyed Program III.'' (a

továbbiakban: MNPIII) (azonosító szám: KMOP-1.|.IlB-1f-k-20l2-0001) megvalósításaĺa irányuló

Támogatási Szerződés (a továbbiakban: TSZ) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi

Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynokség, mint tĺámogató képviseletében eljáró Pro Regio

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kor|átolt

Felelősségű Társaság k<jzött.

A Képviselo.testiilet f4flf014,(xll.04') számú határozata a|apjźn az onkormányzatkezdeményezte a

projekt befejezési hatáľidejének 20l5. auguszľus 30-ig történő módosítását. A Támogatási Szerződés

7. sztlm:ú módosítása 2015. máľcius 25-én a|áirásra kertilt. A Képviselő-testtilet a94|20I5.(IV.16.)
szám,ű határozatában döntĺjtt az ,,onźil\őan nem támogatható szoft / Társada|mi, közösségfejlesztési,

bűnmegelőzési, szociálís, képzési és foglalkoztatási progľamok'' megvalósítása során fe| nem használt

támogatás (maradvány) felhasználásáról és szakmai, műszaki Ártalrmárő| a2015. decembeľ 3|-igtartő
időszakra.
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Előteľjesztő: dľ. Kocsĺs Máté polgáľmesteľ

A képviselo.testületi ülés időpontja: 2015. május 14. . sz' napirenĺĺ

Táľgy: Javaslat a Magdolna Negyed Pľogľam III megvalósításához kapcsolódó dtintések
meshozatalára

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a dontés elfogadásához minősített szavazattłĺbbség szükséges.
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Y átospazdálkodási és Pénzüsvi Bizottsás véleménvezi X

Embeľi Erőfoľľás Bizottság véleményezi X

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizottságlBmberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|oteriesztés mestársy a|ását.



A Kéviselő-testü|et af015. április 16-i ülésén hozzájárult a Budapesti Rendőľ-főkapitánysággal (a

továbbiakban: BRFK) f073. ápr1|is l1-én a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed program III.''

megvalósításához kapcsolódóan a szabadidős közbiĺonsági tevékenység finanszíľozására kötött

szerződés és egytittműködési megállapodás (a továbbiakban együtt szerződés) módosításához, a

tevékenység 2015. december 31-ig tartő időszakľa történo e||źtása érdekében és biztosította a
hosszabbításhoz szükséges pénzĹigyi fedezetet. A jelenleg hatályban |évó szeruődés hatálya 2015.

május 30-án lejár.

A JVSZ, mint Projektmegvalósító Szervezet és Rév8 Zrt. megkezđte a szerződés módosításának

egyeńetését a BRFK-val. A BRFK tájékoztatása szerint a rendvédelmi feladatokat ellátó szęrvek

hivatásos á||omtnyának szo|gá|ati jogviszonyárőlr sző|ő f015. évi XLII. torvény alapjttn a rendvédelmi

dolgozók illetménye 2015. július 1-jei hatállyal megváltozik.

A megkötött szerződés 2013. november 14-én módosításra került. A hatályban |évo szerződésben

2015. május 30-i megvalósítási határido szerepel. A meghosszabbított teljesítési idoszak

megvalósíthatósága éľdekében javaslom aszerződés 2. sz. módosításttamegvalósítási határidő 2015.

december 3 l -re történo módosítás a tár gy ában.

A hivatkozott Törvénnyel összhangban lévő egyes állománycsoportoknak, és beosztásoknak

(rendfokozatoknak) megfelelő juttatásokat meghatározó végľehajtási utasítás még nem kertĺlt

kihirdetésére, azonban a BRFK-val kotött szęrződés hatá|ya f0I5. május 30., ezért a
szerződésmódosítás megkötése érdekében avźrhatő illetménynövekmény fedezetének biĺosításáról a
Képvi selo-testiiletnek dönteni szükséges.

A BRFK által nyujtoÍt szabadidős közbiztonsági tevékenység dijazása a munkáltatói járulékot és az

egyéb közterheket is magában foglaló többletszolgáltatás jogcímén kerül e|számolásra' A
szomszédsági járőrök és a szolgálatszewezés feladatainak díjazása a jelenleg hatá|yban lévő szerződés

értelmében az źú|agosan elszámolható bruttó óradíjak figyelembevételével havonta legfeljebb 2.l90
ezer forint.

Af0I5.július l-től váľható illetményemelés miatt a 2015. augusztus 30-ig tartő idószak koltsége

ĺ.314 ezer forinttal, af0I5. augusztus 31. és 2015. decembeľ 3l. közötti idoszak költsége 2.6f8 ezer

forinttal emelkedik. tsszességében a teljes bruttó költségnövekmény 3.94f forint. A kĺiltségek

fedezetét 2015. augusztus 30-ig a pźiyźnati ttmogatás,2015. augusďus 31. és 2015. december 31.

kozött az önkormányzati saját fonás biztosítja. A társadalmi progľamok többlet szakmai tartalmaaz
alábbiak szerint módosul, amelyrol a Képviselő-testiilet döntése szükséges:

MNPIII táľsadalmi pľogľamok ttibblet szakmai taľtalmának tisszefogla|ő táň|ázata

Tdrsadalmi, közösségi, szocilÍIis és bíĺnmegelőzési
alprogram

0s.3 t-
08.30

08.31-
12.31

Osszesen
Elfogadott
(1s.04.16.)

Eltérés

T1
Epiilet felújításhoz kapcsolĺídó' a lakosság
bevonását sesítő nrosľamok

8 15ó 9 037 17 193 17 193 0

1 fő szakmai koordinátor + 4 fő szociális
munkás bér- és irĺruIékköItséee

4 573 6 097 10 670 r0 670 0

3 fő szomszédsági házfelügyelő bér- és
iárulékköltséee

2205 f 940 5 145 5 145 0

T általános projektasszisztens | 378 0 I 378 | 378 0

T2
Kesztyűgyáľ Köziisségi Ház szo|gá|tatás-
bővítés

6 150 740 6 890 6 890 0

T2/1 Kesńy.iigy ár Ktizösségi Ház programjai 5 59s 0 5 595 5 59s 0

KeszĹyugyár Közösségi Hźz eszközok költsége 555 740 1 295 | 295 0

T3 BÍĺnmegelőzési programok 8 091 tl 664 t9 755 15 813 3 942

T3/2 Szomszédsági rendőr program 8 091 11 664 t9 7s5 ls 813 3 942



BRFK jáľőriik megbízási díja 7 590 t0 962 18 552 t4 756 3 796

BRFK-s szakmai kooľdinátor díia 295 427 111 576 146

kommunikációs, konfl iktuskezelési, szociális
i smeretek, tréning szol gálÍatás

206 2',75 481 481 0

Rév8 Zľt. ''))-es busz kísérleti projekt.' és

''Bűnmegelőzési stratégia, csę]ekvési terv
(viktimizációs Survey' antiszoc. Teammunka).'

0 0 0 0 0

T4 SzociáIis pľogramok 7 797 7 539 l5 336 ts 942 -606

T4/2
|ĺtenziv családmegtartó szolgáltatások,
motivációs csomasok biztosítása

I 578 0 I 578 I 578 0

1 fó szakmai vęzęto + l fő szociális munkás + 2

fő háttérmunkás bér- és iárulékköltsése
1 5't8 0 Í 578 I 578 0

T4/3
Családfej lesztési szolgáltatás' motivációs
csomasok biztosítása

4 166 5 555 9 721 9 721 0

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

iárulékköltsése
4 166 5 555 9 721 9 721 0

T4/4 Tehetséggondozás 2 053 | 984 4 037 4 643 -606

Szakmai koordinátoľ il0 0 110 ĺ10 0

Nonprofit szerv ezęt szolgá|Íatás beszerzés I 943 2 590 4 533 4 533 0

T5 Köztisségfejlesztés 10 687 t2 724 23 411 23 4tl 0

T5/1
A Fiumei út és Dobozi utca közötti teľületek
FiDo megúj ít ásához kapcsolódó szociális
Drosram

7 204 9 60s 16 809 16 809 0

1 fő szakmai vezető + 5 fő teljes munkaidős
szociális munkás + 4 fő részmunkaidős
szociális munkás

7 204 9 ó05 16 809 16 809 0

T5/2
A Kálvária tér megrijításához kapcsolódó
szociális program 3 483 3 tt9 6 602 6 602 0

Nonpľofit szęrv ęzęt szolgźůtatás beszerzés 3 483 3 119 6 602 6 60f 0

Szupeľvízió 1 595 2 127 3 722 3 722 0

Osszesen 42 476 43 831 86 307 82 971 3 336

Gazd sá gi, fo gla l k oztatási a lpro gra m, a gazdasá gfej lesztés p roj ektelem ei

GI Képzési pľogľamok t4t7 0 l, 417 | 417 U

G1
A Keszťyűgyár Közösségi Ház G7 programjai
(ezen beliil: készségfejlesztő képzések, l0
o sztályo s fe|zárkó ztató képzé s )

r4t7 0 I 417 | 417 0

G2 Fogla|koztatási pľogramok 6 706 5 0s0 Íl 756 14 219 -2 463

G2

A Keszryĺĺgyár Közösségi HázG2 pľogramjai
összesen (ezen beltil: álláskereső klub, ''Üdv a

klubban'', Női csoport, Alacsony iskolai
végzettsé griek stratégiái)

931 0 931 931 0

G2/4
Karľierut fejlesztés és tanácsadás, diákmunka
mentorálás

| 625 | 62s 3 250 4 132 -882

G2/5
Kiiz(össégi)-hely szociális mosoda 1 fő szakmai
vezętó + 2 fő szociális munkás bér- és

iáľulékköltséee
2 569 3 425 s 994 5 994 0

G2/6
Tarsadalomból kirekęsztętt nők foglalkoztatása
és rehabilitációja

I 581 0 ĺ 581 3 162 I 581

Összesen 8 123 5 050 13 173 15 636 -2 463

Egyéb költségek
EU

támogatás
Saját
forľás Osszesen Osszesen Osszesen



Nonprofi t szol gźůtatő irodák tizemeltetés i
költsése

0 11 294 tt 294 11 294 0

Mindösszesen s0 599 60 175 110 774 109 901 873

KT által 2014.04'|6-án elfoeadott összesęn 49 126 60 115 109 901

Eltérés +8',13 0 +873
*Kesztyűgyár programjai ęsetébęn a bérfinanszírozást a Kft. támogatásatarÍa|mazza.

A 2015.05.31. és 2015.08.30. kozötti időszakban a 873 ezer forint tobbletköltség bińosittsára az
MNPIII projekt támogatása keretében a ',Nonprofit irodák bútorbeszerzéS'' soron rendelkezésre á'|1ő

maradványösszegből sztikséges átcsoportosítani.

B) Programalap

A pá|yázati útmutató előíľásai szerint a Programalapot a pľojekt megvalósítási ideje a|alt, a
felhasználható fonás kimerüléséig folyamatosan működtetni kell. Ennek megfelelően e korábbiakban
4 pá|yázati forduló kerĹilt lebonyolításra. A Képviselő-testü|et a94l20I5. (IV.16.) száműhatározat 79.
pontjában elfogadta a Budapest-Józsefuáľos Magdolna Negyed Program III projekt Programalap
aktua|izá|t MiÍkodési Kézikönyvét, és az egyedi pźiyázati felhívásokat.

A pźiyázati felhívások f0|5. źryri|is 17-én meghirdetésre keri'iltek. A pá|yźnati felhívásokra a beadási
határido 2015. április f] . vo|t.

Az MNP-ilI-PN01'l4 kódszámmal kiíľt pá'|yánat célja: Közösségi Akciók

A pá|yázat benyújtási határidejéig (2015. április f7.) a benyújtott hiánypótlásokat is figyelembe véve
|| db pá|yázat került értékelésre az a|źtbbiak szerint:

1. minĹp ľoj ekt cím e : MtrvE SZKERT-SZÍNEZD Ú JRÁ
pá|yáző szervezet neve: Magyarországi Roma Galéria Egyesület

összköltség:3 000 000 Ft, igényelt támogatás: 3 000 000 Ft, önerő: 0 Ft

mini-projekt konkľét célja: Egyfajta társadalmi kommunikáciő végzésę. Pozitiv értékęk közvetítése
már a ťtata|ok számára. Fő cél tź!ékoztatás adása a fiatal generáciő szttmélra minél széIesebb rétegben a
ga|éria munkájáról, programjáről. Roma Galéria Akció festői; esélyegyenloségi pľogram;
képzőmiĺvészeti pá|yźnat gyerekeknek; fotó, videó, vers a Magdolna utcáról; preventív interaktív
ľendőrségi előadás fiataloknak; gasztľonómiai bemutató; zenei szolgáltatás.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. ker., Magdolna utca

2. minĹpľojekt címe: Iĺp testben _ Ep léIek

pá|yáző szewezet neve: Mozgássa| az egészséges jövőért Egyestilet

összköltség: 2 983 855 Ft , igényelt támogatás: f 983 855 Ft, önerő: 0 Ft

mini-pľojekt konkrét cé|ja: Hátrttnyos helyzetű' ľoma és nem roma közösséghez furtoző fiatalok
életmódjának javítása érdekében töľténő progľamsorozatok létrehozása. A programok az egészséges
életmód kĺjvetésére és a sportolás fontosságára hivja fel a gyeľmekek, fiatal felnőttek figyelmét.
Egyrészt csopoľtosan és egyénre szabottan is foglalkoznak a ťlatalokkal. Cél a hátrányos
megkülonbözteÍés fe|szźtmolása, amely a sporttal és a játékkal, közos szabadidó eltöltéssel könnyen
kivitelezhető a roma és nem ľoma származásűťlatalok korében.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerĹilet, a Magdolna negyed, orczi kert, Jánoshegyi kilátó,
Pilis, Városliget' Csillebérc.

3. minĹpľojekt címe: Disputa Ktir-Csellengő csevegők a Magdolna negyedben

pá|yáző szervezet neve: Ú1 Világ EgyesÍilet

osszköltség: 1 329 l00 Ft , igényelt támogatás: 1 329 |00 Ft, öneľő: 0 Ft

+



mini-projekt konkrét cé1ja: 9 héten keresztül heti 3 őrában Vitakör alkalmakon fejlesztik a fiatalok
érvelési képességüket, vitakultúľájukat. Megvalósul az e|fogadás és az integrźtció a roma és nem roma
f,latalok részvételével. Résztvevők fejlesztik szókincsüket, érvelési rendszerük bővül, kommunikációs
készségi.ik fejlődik. Az érvelés tanításának egy játékos módja a disputa.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület,Lujza u. 5., FiDo tér és más szabad terek a Magdolna
negyedben.

4. minĹpľojekt címe: Táľsasházi udvaľ paľkosítása

p áIy ázó szerv ezet neve : Karácsony S ándor Lakásfenntartó S zovetkezet

összköltség: | 797 679 Ft, igényelt támogatás: I 79,7 679 Ft, onerő: 0 Ft.

mini-projekt konkľét célja: Karácsony Sándor u. 7-7I. szám alatti társasház parkosítása a lakók
bevonásával.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u.7-77'

5. minĹpľojekt címe: olajág Idősek otthona-SZABADTÉRI SZÍNPAD

ptiyáző szerv ezet neve: oLAJÁc oľrHoNor
osszköltség: 370 860 Ft, igényelt támogatás:300 000 Ft, öneľő: 70 860 Ft.

mini-projekt konkrét cé|ja: a közösség bevonásával az önkormtnyzattulajdonában álló telken ta|á|hatő
szabadtéri előadások meglartására alkalmas színpad helyreáll ítása.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerĹilet Mátyás téľ 6.

6. mini-projekt címe: Közösségi keľtben szabadidő hely kialakítása

pá|yźĺző szervezet neve: Józsefuáľosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztľófavédelmi onkéntes
Tűzoltó Egyesü|et

összköltség: f 945 95f Ft, igényelt támogatás: f 945 952 Ft, öneró: 0 Ft

mini-projekt konkrét célja: Rávegye a ház lakóit köľnyezeti.ik megbecstilésére, a közösségi munka
fontosságára. A kozosségi kert |étrehozásának célja az is, hogy a Magdolna utca szűkebb
környezetének minosége javuljon, szépüljön' rendezettebb legyen. Kialakuljon egy olyan közosségi
élet, amely fenntartható és szolgálja a lakók biztonságát.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerĺilet Magdolna u. 24.

7. mini-projekt címe: Táľsasházi |épcsőház festés

pá|yáző szervezet neve: Dankó u.32'társasház

összkoltség: 59| 522 Ft , igénye|t támogatás: 59I sff Ft, önerő: 0 Ft

mini-pľojekt konkrét célja: Dankő v 32. szźtm a|aÍti társashźn |épcsoházának festése a lakók
bevonásával.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerÍilet Dankó u. 36.

8. minĹpľojekt címe: Társasházi lépcsőház festés

ptúyázó szewezet neve: Dankó u. 36. társashźn

összköltség: 55l 090 Ft, igényelttámogatás: 551 090 Ft' önerő: 0 Ft

mini-projekt konkľét célja: Dankő u. 36. szám a|aÍti ttlrsasház |épcsohtzának festése a lakók
bevonásával.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerĹilet Dankó u. 36.

9. minĹpľojekt címe: Táľsasházi udvar paľkosítása

pźiyáző szervezet neve: Dobozi u. 43. társashäz



összköltség: 930 000 Ft , igényelt támogatás: 930 000 Ft, öneró: 0 Ft

mini-projekt konkľét célja: Dobozi u' 43. szźlm a|atti társasház belső udvar, kert parkosítása.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület Dobozi u. 43.

10. minĹprojekt címe: LÉLEK-udvaľ
pá|yáző szervezet neve: Józsefvárosi Szociá|is Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

összkoltség: 700 000 Ft ' igényelt támogatás: 700 000 Ft' önerő: 0 Ft

mini-pľojekt konkrét cé|ja: Az udvar jelenlegi, használaton kívüli terĺiletét közösségi összefogással
megújítani, novények és kerti bútorok segítségével új kozosségi funkciót ellátó terület létľehozásáva|.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület Koszorú u. 4.

Az MNP-III-PA/03/5 kódszámmal kiíľt páł|yázat célja: Spoľt, szabadidő, egyéb lakossági
pľogramok

ApáIyázatbenyújtási határidejéig (20|5. április 27 ') abenyt|tott hiánypótlásokat is figyelembe véve 6
db pá|yázat került értékelésre az a|ábbiak szerint:

11. minĹprojekt címe: Tľéfás spoľtok kavalkádja

p źńy áző szerv ezet n eve : J ózs efu áro s i Közö s sé gi Házak N onprofi t Kft .

összkĺiltség: 327 690 Ft , igényelt támogatás: 299 765 Ft, önerő: 27 925 Ft

mini-projekt konkrét célja: A minĹprojekt konkľét cé|ja a közösségek erősítése spoľttevékenységeken
keresztül. A spoľt által olyan képességek elsajátítatássá a célunk, melyeket a fiatalok használhatnak a
mindennapjaikban. Ezen képességek, készségek a következők:

. ttirelem, a|ázat, elfogadás, jó csapatmunkáľa való készség, állóképesség, koncentráció, figyelem, és
egyéb számos képesség, készség.

. A csapatjátékok alatt erkölcsi fejleszto tevékenységeket tanítunk, például ,,fair play''.

További cél, hogy a játékok alatt fejlődjon az egyén verbális és nonveľbális kommunikációją
együttműkodő képessége, valamint hogy felismeľtessük a lakóközosséggel, hogy a köĺudatban lévő
szabadidős tevékenységi formák pl.: számítógép, játékgépek helyét átveheti a sport.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület Homok utcai sportudvaľ, Keszťyugyár Kozösségi Ház
terei

12. minĹpľojekt címe: Magdo|na negyed helyismereti vetélkedő

pá,|yáző szervezetneve: Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

osszkĺiltség: f99 563 Ft , igényelt támogatás: f99 563 Ft, önerő: 0 Ft

minĹprojekt konkrét célja: Helyismereti vetélkedőt szeľvezése a Magdolna negyedben é|o vagy
tanuló ryeľmekek számára. Tapaszta|aÍaink szerint a fenti célcsopoľt kevésbé ismeri lakóköľnyezetét,
annak történetét és azitt született, illetve ide köthető híres embereket. Cél, hogy lakóhelyük töľténetét
megismeľve aktív részesei legyenek a helyi közösségnek.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület Magdolna negyed

13. minĹpľojekt címe: Tudomány aHázban

ptúyáző szerv ezet neve: Józsefuáľosi Közos ségi Házak Nonprofit Kft .

összköltség: 299 356 Ft , igényelt támogatás: f99 356 Ft, önerő: 0 Ft

mini-projekt konkľét célja: megmutassuk a gyerekeknek a fizika vi|ágźú, me|y az egész világunkat
körbeveszi. Szándékunk' hogy a programon rész|vevok nyissanak olyan előadások, tanulási formák
felé, amely nem a megszokott módon adja źlt számukra az adott ismertet. További elhatározásunk,
hogy ez a fajta tapasztalatszerzés készségeket, ismereteket nýjtson számukľa' Fejlesztheti
aktivitásukat, értelmi képességeiket, ügyességtiket, ítélőképességi.iket és a fantáziájukat. olyan



meghatźLÍozó élméný szeľetnénk átadni a gyermekeknek, amely képessé teszi a tanulókat az ismeretek
szokatlan helyzetekben való fe|idézésére és alkalmazására; tehźt önáIló, rendszerezó gondolkodásra és

tanulásra nevel.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kertilet Homok utcai sportudvar, Keszýugyár Közősségi Ház
terei

14. minĹprojekt címe: Pályaoľientációs nap a Kesztyűgyáľ KözösségiHázban

pá'Iy áző szerv ezęt neve : Józsefu áros i Közös ségi Házak Nonpro fi t Kft .

osszköltség: 283 881 Ft, igényelt támogatás:283 881 Ft, cĺnerő: 0 Ft

mini-projekt konkľét célja: A Pályaorientációs nap célja, hogy a kerület gyermekei minéI több,
népszerĹi szakmával megismerkedjenek' A programmal a tanulás iránti motiváció növelése mellett
szeretnénk olyan foglalkozásokat bemutatni a tanulóknak, ami a mai munkaerő piaci helyzetben is
keresett szakma. A foglalkozás több mint egy előadás, interaktív módon a gyermekeket is bevonva
történik a szakmák ismeľtetése. Közel l0 népszerű foglalkozás képviselői mutatkoznak be, és mesélik
el mindennapjaikat, életpályájukat. A meghívott szakmák képviselőinek segítségével ki is próbálhatják
magukat egy-egy szakma egyszerűbb munkafolyamatában a fog|a|kozáson részľvevők. Ezzelcélunk,
hogy felkeltsük érdeklődésüket a megismert foglalkozás iránt, és motiváljuk őket a tanulásra. A
gyermekpľogramok kiválasztásánál fontos, hogy a szőrakozás mellett nevelő, oktató jellege is legyen a
foglalkozásoknak. A cé| az, hogy a hátrányos helyzetben élo gyermekek is érezzék, hogy ők is
képesek e|émi azt, amit szeretnének, annak ellenére, hogy az iskolában, vagy a lakókörnyezetűkben
gyakľan érik őket kudarcok. A tanulás fontossága és a továbbtanulás iránti motiváció megerősítésével
a kerület foglalkoztatottságának növelése a hosszú távú cél.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület Kesztyugyźlr Közösségi Ház

15. minĹprojekt címe: Fakaná| forgató mulatság

p á|y áző szerv ezeÍ. neve : Jó zs efu áro s i Kö zö s sé gi Házak Nonpro fit Kft .

összköltség:177 972 Ft, igényelttámogatás: |77 97f Ft, önerő: 0 Ft

mini-projekt konkĺét célja: A program konkľét célja, hogy elsősorban a helyi lakosok kikapcsolódva
fejleszthessék saját közösségüket és a családok és a vállalkozó kedviĺek közelebb kerülhessenek a

környezetükben élőkhĺjz egf főző verseny kęretében. A rendezvény további célja, hogy a
veľsenyhangulat megteremtésével minden ľészĹvevő és érdeklődő tapasńa|atot cserélhessen,
vetélkedhessen, és a győztesek a főnyeremény mellé megkaphassák a környéken lakók, és részľvevők
elismerését is. A projekt a városrész komplex fejlesztéséľe is szolgál, hiszen nemcsak a lakók közotti
kapcsolatot hivatott javitani, hanem a csoportokon belüli' és csoportok közötti viszoný is. Egy
főzőveľseny alkalmával a közös munkában minden részľvevő szeľepet tud vállalni, és együtt tud
működni kis és nagyobb |étszámű csopoľtokkal is, ami erősíti a lakók közötti kapcsolatot. A
főzőveľseny során szükségszerűen új kapcsolatok alakulhatnak ki a résztvevők között, a projekt célja
ilyen helyzetek kialakítása.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. keri.ilęt Dankó utcai sportpáIya

16. minĹpľojekt címe: Zeneszoba

p á|y ázó szerv ezet neve : Jó zs efu áľos i Közö s sé gi Házak N onprofi t Kft .

összköltség: 484 f|4 Ft , igényelt támogatás: 299 531 Ft, ĺinerő: 0 Ft

mini-pľojekt konkrét cé|ja: Az elsődleges cél, hogy lehetőséget biztosítsunk olyan zenei pľoduktum
|étrehozására. amiľe a keľületben élő lakosoknak, szociális helyzetükből fakadóan máshol nincs
módjuk. A Magdolna negyedben történeti hagyományai vannak a zenélésnek, ami hagyománý a
modern koľ lehetőségeivel fent kell tartani. A városrehabiltáció szociális aspekĹusa teret ad negyed
lakóinak, hogy a folyamatos megújulással együtt ők is megújuljanak, és a városrész nyújtotta
lehetőségekkel élhessenek.

megvalósulás helyszíne: Budapest VIII. kerület Kesztyűgyár KözösségiHázterei



II. A beteľjesztés indoka

A) S zo ms zé ds ág i Re n dőr p r o g r am Jin an s zír o zĺźs a

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos á||omźnyának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. töľvény a|apján 2015. júIius l-jei hatá'llyal esedékes a rendvédelmi dolgozók
illetményemelése, amely többletkoltséggel jár. A BRFK és az onkormányzat kozott megkötott

szerződés módosítása érdekében a Képviselő-testülęt dcjntése sziikséges.

B) Programalap

A Progľamalap ötödik pźiyázati fordulójának eredményéről a Képviselő-testület döntése sztikséges.

III. A döntés célja' pénziigyi hatása

A) S zo ms zé ds ĺźg i R e n dőr pr o g r am Jin a n s zír o zds a

A Szomszédsági Rendőr program többletköltségének fedezetének biztosításához a Polgármester saját
hatáskörében elj árva az e|őir ány zat átcsoportos ításokĺó l dĺjntott:

- a,'Szomszéđsági rendőr pľogram'' koltségét 3.94f ezer forint osszegben szükséges megemelni, a

1.3|4 ezer forint összegben a 2015.05.31.-2015.08.30. időszakban és a 2.628 ezer forinttal a

20 1 5. 0 8. 3 | .-f0 1 5 .|2.3 1 -ig taľtó idoszakokban.

- a ,,Karrierút fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás'' szolgáltatás kozbeszerzési éľtékhatźrt e|

nem érő beszerzési eljárás eredményéről a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a

4l3lf0|5.(v.04.) sz. határozatában döntött. A szerzodött összeg a becsült összegnél alacsonyabb, így
összességében 882 ezer forint megfakaritás keletkezett, fele-fele részben a 2015.05.01.-2015.08.30-ig

és a 2015.08 .31.-f0|5.|f.31-ig taľtó időszakokban.

- a 20i5.08.31. utáni időszakban a,,Tehetséggondozás'' sort 606 ezer forinttal, a,,Társadalomból
kirekęsztett nők foglalkoztatása és rehabilitáciőja,, sort 1.581 ezer forinttal szükséges csökkenteni.

A módosításhoz sztikséges fedezet a 1160 címen pályźzati fonásból I.3I4 e Ft-ban, onkormányzati
saját forrás 2.6f8 e Ft-ban rendelkezésre áll, csak címen belüli átcsopoľtosításra van szükség.

B) Programalap

A döntés cé|ja a Programalap ötödik pá|yázati forduló eľedményének megállapítása. A
Programalapból felhasznált osszegek fedezetę 100%-ban a pźiyźzati támogatás. A Progľama|ap a
dologi e|őirányzaton szerepel, a megítélt támogatás összegével, 16.789 ezer Ft-ta| a költségvetés

módosítása szükséges, mert egyéb működési célú és ťlnanszírozási kiadásnak minőstil. A pá|yźzatok
elfogadása érdekében a Programa|ap pá|yázati témáinak keretcisszegét módosítani szükséges az

alábbiak szerint:

Páiyázati felhívás témája, kódja Keľetiisszeg Támogatási igény Atcsopoľtosítás

PA-o1 Közossési Akciók z) 003 090 31 695 58'7 +6 692 497

PA-Of Biĺnmeselőzési Akciók 12 000 000 8 949 930 -3 050 070

PA-03
Spoľt, szabadidő, egyéb
lakossági programok 10 000 000 6357 s73 -3 642 42'.7

PA-06
Szociális Lakhatási
Technikai
Sesítsésnyúitás

f 996 9r0 f 996 9r0 0



IV. Jogszabályi ktirnyezet

A Képviselő-testület döntése a Józsefuáľosi Önkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 66lf013. (XII. 13.) onkormányzati rendelet módosításáról szóló f4l2013.
(v .27 .) önkormányzati rendelet 9. $-án alapul.

A Kópvisclő-tcstĹilct döntósc a Magyarország helyi önkormányzatairól 201 1. évi CLXXXX. törvény
23. s (5) bekezdés 14. pontján, a 41. $ (3) bekezdésén és a 101 . $-án alapul.

Kéľjük az a|ábbi határozati javaslat elfogadását.

HarÁnoza'Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet rigy dtint' hogy

1. a T3/2 Szomszédsági ľendőľ pľogľam 2015. évi XLII. töľvénnyel összefiiggésben 2015.
július l-jei illetményemelés alapján fe|merülő 3.942 ezer foľint többletkiiltség fedezetének
biztosítása éľdekében módosítja a 94/f0|5. (N.16.) sz. képviselő-testĺĺleti határozat |.
pontját az a|ábbiak szeľint, és dönt a KMOP-S.1.1'ĺB-1f-k-2012-0001 azonosító számrĺ, a
Budapest-Józsefváros Magdolna Negyed Progľam ltr. pľojekt ktiltségvetésében az

ooÖnáilóan nem támogatható szoft / Társadalmi, közösségfejlesztésĺ, bűnmegelőzési,
szociális, képzési és foglalkoztatási pľogramok'' megvalósítása során fel nem használt
támogatás (maľadvány) és az önkoľmányzati saját foľrás felhasználásáról a következők
szeľint:

Tdľsadalmi, ki)zösségi' szocilźIis és bíínmegelőzési alprogľam
05.31-
08.s0

08.31-
12.31

Osszesen

T1
Epĺilet fe|újÍtáshoz kapcsolódó' a lakosság bevonását segítő
pľosľamok 8 1s6 9 037 t7 r93

l fő szakmai koordinátor + 4 fő szociźllis munkás bér- és

iárulékköltséee
4 513 6 097 10 670

3 fő szomszédsági hazfeliigyelő bér- és járulékJĺöltsége 2fjs 2 940 5 145

T általános pľoj ektasszisztens r 378 0 I 378

T2 Kesztyűgyáľ Kłizösségi H:áz szo|gá|tatás-bővítés 6 1s0 740 6 890

T2/1 Keszly ugy ár Kö zo s s é gi HiŁ pľo gľamj ai 5 595 0 5 595

Keszn1ugy ár Közö s s é gi Hźz ę szközok ktllts é ge 555 740 I 29s

T3 Bűnmegelőzési programok 8 091 tl 664 t9 755

T3/2 Szomszédságí rendőr program 8 091 tt 664 t9 755

BRFK járőrök megbízási díja 7 590 r0 962 18 552

BRFK-s szakmai koordinátor díia 29s 4f7 111

kommunikációs, konfliktuskezelési, szociális ismeretek, tľéning
szo|gá|tatás

206 215 481

Rév8 Zľt. ''))-es busz kísérleti projekt'' és ''Bűnmegelőzési
stľatégia, cselekvési terv (viktimizációs survey, antiszoc.
Teammunka)"

0 0 0

T4 SzociáIis pľogľamok 7 797 7 539 ls 336

T4D InÍeĺzív családmegtartó szolgáltatások, motivációs csomagok
biztosítása

I 578 0 I 578

1 fő szakmai vezeto + l fő szociális munkás + 2 fő háttérmunkás
bér- és iárulékköltsésę

I 578 0 I 578

T4/3 Családfej leszési szolgáltatás, motivációs csomagok biaosítása 4 t66 5 555 9 721



l fő szakmai kooľdinátor + 3 fő szociá|is munkás + 3 fő
háttérmunkás bér- és járulékköltsége 4 166 5 555 9 7fl

T4/4 Tehetséggondozás 2 053 1 984 4 037

Szakmai koordinátor 110 0 110

Nonprofi t szeÍv ezet szolsáltatás beszerzés | 943 2 590 4 s33

T5 Közösségfej lesztés 10 687 t2 724 f3 4tl

T5/1
A Fiuruęi út és Dobtlzi utca kÜzijtĹi Ĺęľületck FiDo llregújĺtás,á|rcz
kapcsolódó szociális program 7 204 9 60s 16 809

l fő szakmai vęzętó + 5 fő tęljes munkaidős szociális munkás + 4
fo részmunkaidős szociális munkás

'7 204 9 605 16 809

T5D A Ká|vária tér megújításához kapcsolódó szociális program 3 483 3 119 6 602

Nonprofit szęrv ęzęt szolgáltatás beszerzés 3 483 3 119 6 602

Szupeľvízió t 595 2 127 a Ť,,,

Osszesen 42 476 43 831 86 307

G1 Képzési pľogramok 1.417 0 I 417

G1
A Keszrytĺgyár Közösségi HázGlpľogramjai (ezen belül:
kés zs é gfej l es úő kép zések' 1 0 o sztályo s fe|zźlrkő ztató kép zé s )

t4t'7 0 I 417

G2 Fog|alkoztatási programok 6 706 5 050 tt 756

G2
A Keszrytĺgyár Közösségi Ház G2 programjai összesen (ezen
beliil: álláskereső klub, ''Üdv a klubban'', Női csoport, Alacsony
iskolai végzettségriek stľatégiái)

931 0 931

G2/4 Karrierut feilesztés és tanácsadás. diákmunka mentorálás | 625 1 625 3250

G2ĺ5
Kĺĺz(össégi)-hely szociális mosoda 1 fő szakmai vezetłj + 2 fő
szociális munkás bér- és járulékköltsége 2 s69 3 425 s 994

G2/6 Társadalomból kirękęsztett nők fo elalko ztatása és rehabilitációi a l 581 0 1 58ĺ

Összesen 8 123 s 0s0 t3 Í73

Egyéb kö|tségek
EU

támogatás
Saját
forľás

Osszesen

Nonpľofit szolgáltató irodák ĺizemęltetési költségę 0 Lt 294 tt 294

Mindösszesen s0 599 60 175 t10 774

KT által 20|4.04.|6-án elfosadott összesęn 49 726 60 175 t09 901

Eltérés +873 0 +873
*KeszLyúgyár progľamjai ęsętében a bérťmanszírozźst a Kft. támogatásatartalmazza.

Felelős: polgármester

Hatáľidő: 20|5. május 14.

2. a) kezdeményezi a KMOP-S.I.1ĺB-12-k-f012-0001 pľojekt ktiltségvetésének módosítását a
2015.05.31-2015.08.30. kiizötti időszakban felmeľĺilő 873 ezeľ foľint fedezet biztosítása
éľdekében a ,,Nonpľofit szolgáltató iľodák bútoľbeszeľzés'' soľľól a T3lf Szomszédsági
ľendő ľ p ľo gľam'' soľľa tłi rténő átcsopoľtosítás tár gy ában.

b) felhatalmazza a Polgáľmestert az a) pont szeľinti Támogatási Szerződés módosítási
kéľelem benyújtására aKözreműködő Szerryezet felé és aTálmogatási Szerződés módosítás
a|áírására.

Felelős: polgáľmester

Határidő: f0|5. máius |4'
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c) az onkormínyzat kiadás 11604 címen beltil - tinként vállalt fe|adat _ beruházálsok _
bútorok beszeľzése - előiľányzatárő| 873,0 e Ft-ot, a dologi _ G2 foglalkoztatási
programok _ e|(ĺirányzatárő| 44I,0 e Ft-ot, a dologi - szolgáltatások _előirányzatárő| _

2.628'0 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb működési célú kiadás - mííködési célú támogatások
á||amháztartáson beliilľe _ e|őir ány zatár a

3. elfogadja a Pľogľamalap kö|tségvetésének módosítását az a|ábbiak szeľint, és fe|kéri a
ľolgáľmesteľt a Működési I(ézikönyv módosításźLra

Pá.Jyá.zati felhívás témája' kódja Keretösszeg
Támogatási

isénv Atcsopoľtosítás

PA-o1 KözössésiAkciók 25 003 090 3t 695 581 6 69f 49'.7

PA-02 Bűnmeselőzési Akciók r2 000 000 8 949 930 -3 0s0 070

PA-03
Sport, szabadidő, egyéb
lakossági programok 10 000 000 6357 s73 -3 64f 4f1

PA-06 Szociális Lakhatási
Technikai Sesítsésnyúitás

f 996 9r0 f 996 9r0 0

Felelos: polgármester

Határidó: 20l5. május 14

4. az MNP-ilI-PÁ/01 kódszámmal, ,,Köztisségi Akciók'' címmel kiíľt minĹprojekt páiyázati
felhívás tárgyában a

. Maryarországi Roma Galéria Egyesület

. Mozgássa| az egészséges jovoért Egyesület

. Karácsony Sándor Lakásfenntartó Szövetkezet

. olajág otthonok
o Józsefuárosi Kozbiztonsági Polgárőrség és Katasztľófavédelmi onkéntes Tűzoltó

Egyesület
. Dankó u. 36. táľsasház

. Dankó u.3f . társasház

o Dobozi u. 43. társasház á|ta| benyújtott ptilytnatok érvényesek.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. május 14.

5. az MNP-[I-PA/0l kódszámma|, ,,Köztisségĺ Akciók'' címmel kiíľt minĹpľojekt pá|yázati
elj áľást eredményesnek nyi|vánítj a.

Felelős: polgármesteľ

Határidő: 20i5. május 14.

6. az MNP-III-PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabadidő, egyéb lakossági pľogramok'' címmel
kií rt m i nĹ p ľoj ekt pá.Jy ázati felhívás tár gy áb an a

o Józsefuárosi Közosségi Hazak Nonprofit Kft.

által benyrijtott 6 db pźiyźĺzat érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 20 1 5. máius 1 4.
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7.

8.

az MNP-III_PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabadidő, egyéb lakossági pľogľamok'' címmel
kiírt m i nĹp roj ekt p á.Jy ázati elj áľást ered ményes n ek nyilvánĺtj a.

Felelős: polgármesteľ

Határidő: 2015. május 14.

ahatározat 4.' 6. pontja alapján támogatási szeľződést köt a

1. Magyarországi Roma Galéria Egyesülettel (székhely: 1051 Budapest, Magyar utca 3.'
adőszám: l8180633-l-41), mely a|apján a ,,Művészkert-színezd rĺjra'' című minĹprojekt
megvalósítására 3.000.000,- Ft vissza nem térítendo támogatásban részesül.

2. Mozgással az egészséges jovőéľt Egyesülettel (székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 8.,
adőszám:187f6390-|-41), mely alapján a,,Ép testben - ép lélek'című mini-projekt
me gv al ós ítá sár a 2 .9 83 .85 5,- Ft vi ssza nem téľítend ő támo gatásban részesül.

3. Ú1 vllĺg Egyesülettel (székhely: 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos utca 4', adőszźtm:
1 870 1 l46- 1-41), mely a|apján a ,,I)isputa Kiir-Csellengő csevegők a Magdolna negyedben''
című mini-projekt megvalósítasára |.329.I00'- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

4. Karácsony Sándor Lakásfenntartó Szovetkezettel (székhely: 1086 Budapest, Karácsony Sándor
utca7-I|', adőszám: 10lf4048-|-4f), me|y alapján a ,,Táľsasházi udvaľ paľkosítása'' című
mini-pľojekt megvalósítására I.79] .679,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

5. OLAJÁG oTTHoNoK onálló egyházi intézménnyel (székhely: i154 Budapest, Bánkút utca
67-69., nyi|vántartási szám: 0005ĺ20If-001, adószám: 18f90079-2-4f), mely alapján a

,,Szabadtéľi színpad'' című mini-pľojekt megvalósítására 300.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban ľészesül.

6' Józsefuárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel
(székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-6]., adőszám: 18398562-1-42), me|y a|apján a

,,Ktizłisségi kertben szabadidő hely kialakítása'' című mini-projekt megvalósítására
f .945.95f ,- Ft vissza nem téľítendő támogatásban részesül.

7. Budapest VIII. kerület, Dankó utca 36. társashźvzal (székhely: 1082 Budapest, Dankó utca36',
adőszám: f888993I-I-42), mely alapján a ,,Táľsasházi lépcsőház festés'' című mini-projekt
megvalósítására 551.090,- Ft vissza nem térítendó támogatásban részestil.

8. Budapest VIII. kertilet, Dankó utca32. társasházza| (székhe|y: 1082 Budapest, Dankó utca36.,
adőszám: f8894894-1-4f), melry a|apján a ,,Táľsasházi lépcsőház festés'' címíĺ mini-projekt
megvalósítására 59|.5f2.- Ft vissza nem térítendo támogatásban részesül

9. Budapest VIII. keľület, Dobozi utca 43. társasházza| (székhely: Dobozi utca 43., adószź'ĺrr:
2890664I-1-4f), mely a|apján a ,,Táľsasházi udvaľ paľkosítás'' címrĺ minĹprojekt
megvalósításáľa 930.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban ľészesül.

10. Józsefuáľosi SzociáIis Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központtal (székhely: 1081 Budapest,
Népszínház utcaf2., adőszám: I579l454-2-4f), mďly a|apjáĺ a ,,LÉLEK-udvaľ'' címiĺ minĹ
projekt megvalósítására 700.000,- Ft vissza nem téľítendő támogatásban részesüI.

I|. Jőzsefvźtrosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.,

cégsegyzékszám: 0|-09-94f6ff, adőszám: ff766117-2-42), mely alapján a ,,Tľéfás sportok
kavalkádja'' címiĺ minĹprojekt megvalósítására 299'765,- Ft vissza nęm térítendő
támogatásban részesül.

1'2. Jőzsefvttrosi K<jzösségi Házak Nonpľofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.,

cégjegyzékszám: 0I-09-942622, adósztm: f2166||7-f-42), mely alapján a ,,Fakanál foľgató
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mulatság'' című mini-projekt megvalósítására |,],7.97f,- Ft vissza nem térítendő támogatásban

részesül.

73. Jőzsefvárosi Közosségi Házak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér |5.,
cégjegyzékszám: 01-09-94262f, adószám: 22766|17-2-4f), mely alapján a o,Pályaoľientációs
nap a Kesztyagyár Közösségi H:ízban,, című mini-projekt megvalósítására 283.881,- Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesül.

74. Jőzsefvźlrosi Kozosségi Házak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.,

cégjegyzékszám:0|-09-9426f2, adőszám: f2766117-f-4f), mely alapján a,,Zeneszoba'' című
mini-projekt megvalósításáraf99.531,- Ft vissza nem téľítendő támogatásban részesül.

15. Józsefuárosi Kozösségi Házak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 1'5.,

cégsegyzékszám: 0|-09-9426f2, adőszám: ff7661|7-2-42), mely alapján a ,,Magdolna
negyed Helyĺsmeľetĺ vetélkedő,, cimu mini-pľojekt megvalósítására299.563,- Ft vissza nem

térítendő támogatásban ľészesül.

16. Jőzsefváľosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.,

cégjegyzékszám: 0l-09-94f6ff, adőszám: f2766|],7-f-42), mely alapján a ,,Tudomány a
IJź'zba.n,, című minĹprojekt megvalósítására 299.356,- Ft vissza nem térítendő támogatásban

részesül.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. május 14.

9. ahatźtozat 8. pontja alapján felkéľi a polgáľmestert a támogatási szeľződések a|á'írására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. május 14.

10. a 8. pontban foglaltak miatt:

a) az Onkoľmányzat kiadáls 11604 címen belül _ tinként vállalt feladat - dologi
előirányzatárő| _ Pľogľam a|ap _ 16.789,3 e Ft-ot átcsopoľtosít az egyéb műkiidési cé|tĺ

kiadás _ mĺÍktidési célri támogatások áÄ|amháztaľtáson kívülľe _ e|őirányzatára 16.089'3 e

Ft-ot,a finanszíľozási felhalmozási kiadásokon be|iil az irányítószeľvi támogatásként

folyósított támogatás kiutalása _ önként vállalt feladat - e|őirányzatára700,0 e Ft-ot.

b) ) A Józsefváľosi Szociális Szo|gáItató és Gyeľmekjóléti Központ 40103 cím - tinként
vállalt feladat felhalmozási finanszírozási bevételen beliil az iľányÍtószervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án ttiľténő jóváírása e|őirányzatát és a
kiad ás beľuházások előiľányz atát 7 00,0 e Ft-tal megemeli.

c) felkéľi a polgáľmestert, hogy a költségvetésľől szóló ľende|et következő módosításánál a

hztározatban foglaltakat vegye Íigye|embe.

Felelős: polgármester

Határidó:a) és b) pontok esetében 2015. május 14., c) pont esetében a költségvetésről szóló

ľendelet következő módosítasa
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: R'év8 Zrt., Józsefuáľosi Városüzemeltetési
Szolgálat, Pénzügyi tigyosztály

Budapest, 201 5. május 8.

duĄ
dľ. Kocsis }NIáté l

polgáľmesteľ Ą.
Ż.

Törvényességi ellenőrzes:
Danada-Rimán Edina

jegyzo
nevében és megbízásából

u'-|k.Ą-LA\

Dr. Bąlla Kątalin
jegzői kąbinetvezető
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