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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
séľ-"-iĺ-"-l8;tggtiil9te'szĄmilra

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának rész|etes ismeľtetése

2013. január 30-án a|źńrttsľa kertilt a ,,Budapest-Józsefuĺáľos, Magdolna Negyed Program III.'' (a
továbbiakban: MNPIII) (azonosító szám: KMOP-1.1.|lB-12.k-2012-000i) megvalósítására irányuló
Támogatási Szerződés (a továbbiakban: TSZ) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefrárosi
onkormanyzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynokség, mint támogató képviseletében eljáró Pľo Regio
Közép-Maryarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felel ősségű Társaság között.

A Képviselő-testĺĺlet a242/20I4' (xII.04.) száműhatározataa|apjánaz onkormányzatkezdeményezte
a projekt befejezési határidejének 20l5. augusztus 30-ig történő módosítását. A Támogatási Szeľződés
7. számű módosítása f0|5. március 25-én a|áirásra került' A Képviselő-testtilet a94/2015, (IV.l6.) és
a 114120|5. (V.14.) szttmű hatérozatában d<jntött az ,,Óná||őan nem támogatható szoft / Táľsadalmi,
közösségfejlesztési, bűnmegelőzési, szociális, képzési és foglalkoaatási progľamok'' megvalósítása
során fel nem haszná|t támogatźls (maradvány) fe|használásáról és szakmai, múszaki tarta|márő| a
20l5. december 3l.ig tartő időszaka.
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E|őteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ; Egry Attila alpolgáľmesteľ; Kaiseľ József képvise|ő;
Balogh István képviselő

A képviselő-testĺileti tilés időpon tja: 20 1 5 . j ún iu s 4' ' sz. napiľend

Tátgy: Javas|at a Magdolna Negyed Progľam III megvalósításához kapcsolódó döntések
meghozata|áľa

A napirendet ny{'|t ülésen kell targyalni, a döntés elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺicvi Bizottsáe véleménvezi X
Embeľi Erőfoľľás Bizottság véleményezi X

A Városgazdálkodási és Pénzijgyi BizottsźrylE'mberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés megtárgy altsát.



T4/4 Tehetséggondozds és G2/6 Kirekesztett nőkfoglalkoztatdsa és ľehabilitdciójafeladat ellátdsa

A Képviselő.testtilet a 11412015. (V.l4.) számű hatźrozatának 1. pontjában döntött arľól, hogy
átcsopoftosítást hajt végre a BRFK részére a Szomszédsági Rendőľ pľogľam többletköltségének
biztosítására, tekintettel ana, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyárő| sző|ő f0l5. évi XL[. törvény a|apjźln 2015. július l-jei hatállyal esedékes a
ľcndvódc|mi dolgozók illetménycmclćsc, amely többlctköltsóggcl jár.

Az átcsoportosítás a T4ĺ4 Tehetséggondozás, és a G2l6 Társadalomból kirekesztett nők
foglalkoztatása és ľehabilitációja projektelemek költsége terhére töľtént, amely szolgáltatások fedezete
összességében2.187 e Ft-tal csökkent af0I5.12.31-ig taľtó időszakra. Mindkét feladatot 2015. május
30-ig a közbeszerzési eljárásokon nyertes Váltó-sáv Alapítvány |źtja e|.

Mindkét szo|gźůtatźs beszerzése kózbeszerzési eljáľás köteles, azonban a k<izbeszerzési eljarás
lefolytatásahoz szükséges idő, és a csökkentett összeg sem teszi lehetővé, hogy a 2015. május 30-ig
megvalósuló szolgáltatások tarta|mź*a| megegyező feladatellátás - uniós finanszírozásban
2015.08.30-ig, illetve ezt követően onkormányzati forrásbó|f015'|2.3l-ig taľtó időszakig vźůtozat|an

taľtalommal megvalósulj on.

Az Önkormányzat a 20I5.05.30-i hatáľidővel a Támogatási Szerződés szerinti eľedeti vállalását
teljesítette. A két projektelem esetében a 2015.05'31-2015.08.30. közötti időszak a szakmai tartalom
bővítését' kiegészítését jelenti, ami lehetőséget ad új szakmai tartalom meghatározásźlra az adott
projektelem keretén beliil.

Javasoljuk, hogy aT4/4 Tehetséggondozás, és a G2l6 Társadalomból kiľekesztett nők foglalkoztatása
és rehabilitációja projektelemek megvalósítási feladatáú a Jőzsefvárosi Közösségi Hĺázak Nonpľofit
Kft . lássa e| az a|źtbbiak szerint:

- T4l4 Tehetséggondozäs: Tehetséggondoző nyátri tábor megvalósítása a 20|5.06.|5.-2015.08.30.
k<jzötti időszakban 2 053 e Ft összegben a Képviselő-testtilet a94lf0|'5.(Iv.l6.) száműhatározatźnak
6.b) pontj ának megfelelően.

- Gfl6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja: a projektelemen 2015.08.30-
ig ľendelkezésre źilrő fonás a Gf/3 keľetében a Józsefüárosi Közösségi Hának Nonprofit Kft'. źL|ta|

megvalósított,,}.Iői csoport'' kibóvített feladat-ellátástůlozjáruljon hozzá a 1.581 e Ft összegben, a

2015.08.31-2015'12.31. közötti időszakban a Tehetséggondozás soľon rendelkezésre álló 1.984 e Ft
foľrás a ,,Női csopoľt'' feladat e||átása cé|jźtra kerüljön átcsopoľtosításra.

A feladat e||átásźthoz kapcsolódóan javasoljuk a pľojekt keľetében 2015.05.30-ig a Józsefuárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ źLlrtal'hasznźůt Budapest VIII. keľ., Dobozi utca 13.

szám a|atĺi önkoľmányzati tulajdonban álló telek Kĺizösségi kert szttmára, a Magdolna u. 47.

(hrsz.:3542|) szám alatti és a Dankó u. 40. (hrsz.:35477) szám alatti helyiségek 2015.06.15.-
2015.|2.31, közötti időszakra történő biztosítasát a Jőzsefvárosi Kĺjzösségi Htnak Nonproťrt Kft.
részére.

T3/3 BíÍnmegelőzési stľatégia, cselekvési terv és T3/4 99-es busz kíséľIeti pľojektfeladat ellátdsa

A Képviselő.testiilet a 9412015.(tV'16.) számú hatáĺozatának 8. pontjában hozzźĄttru|t aZ

onkormányzat és Rév8 Zrt.között a,,Btĺnmegelőzési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs survey,
antiszoc. tęammunka)'' és a,,99-es busz kísérleti projekt'' feladatainak e||źtásźra megkĺitött megbizźsi
szerződésének módosítĺásához a 2015. augusztus 30.i megvalósítási hataridó módosításához.

A Rév8 Zrt. amegbízźsi szerzódés éľtelmében a két projektelem szervezéséért, szakmai vezetésééľt és

külső szervezetekkel történő lebonyolításáért felelős. E tevékenységéért a hivatkozott képviselő-
testĺileti dontése értelmében af015.05.31-2015.08.30. közötti időszakban külön megbízási díjban nem

részesül'



AT3l3 B.ĺĺnmegelőzési stratégia projektelem vonatkozásában a projekt hosszabbítás időszakában még
a lefolytatott közvélemény-kutatás és szakmai egyeztetések alapján elkészített stratégiához kapcsolódó
szakmai hźttére|emzések elkészíttetése és lakossági véleményeztetése szükséges. A projektelem
költségsorán a 9.986 eFt keretösszegből 1'350 eFt áll rendelkezésre. Javasoljuk, hogy a többlet feladat
el|átźsát a2015.05.31-2015.08.30. közĺjtti időszakban Rév8 Zľt. lássa el, amelyre 1.350 ezer forint
dijazásban részesül.

AT3/4 99-es busz kíséľleti pľojektfeladat vonatkozásában a projekt hosszabbítás időszakában mégaz
alábbi komplex feladatok ellátása szükséges:

- tľéningek (buszvezetők, közterület-felügyelők, önkéntesek, kortárs segítok kommunikációs,
szociális, segítő, önvédelmi képzése); Megbízasi díj: bruttó 5.000 e Ft.

- toleľanciát népszenÍsítő akciók, workshopok szervezése, tervezési feladatok, nyomtatás, díjak,
gyártási feladatok; Megbízási díj: 7.918 e Ft.

- 99-es buszmegállókhoz kapcsolódó design feladatok, tervezés, kivitelezés. Megbízási díj: bruttó
2.000 e Ft.

A projektelem költségsorán a 19.109 e Ft keretösszegből 14.918 e Ft áll rendelkezésľe. Javasoljuk a
pźiyźnat elfogađott költségvetése szerint 14.918 e Ft összegű feladat e||átásät a 2015.05.3I-
2015.08.30. közötti időszakban Rév8 Zľt. lássa el, amely feladat e||átásáért 14.918 e Ft díjazásban
részestil.

II. A beteľjesztés indoka

A T4l4 Tehetséggondozás, a G2l6 Kirekesztett nők foglalkoztatása és ľehabilitációja, T3l3
Bűnmegelőzési stľatégia, cselekvési terv és T3l4 99.es busz kísérleti projekt feladat ellátá*ának
módosításához a Képviselő-testület döntése szükséges.

m. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés cé|ja a T4l4 Tehetséggondozás, a G2/6 Kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációją
T3l3 Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv és T3/4 99-es busz kísérleti projekt feladat ellátłásĺának
módosítása. A Rév8 ZrÍ.. több|etfeladatainak e||átásra a költségvetés l i604 cím T3 Biĺnmegelőzési
progľamok eliiirtnyzatáln 12.900 e Ft díjazás áll ľendelkezésľe. A 16.268 e Ft összköltség fedezetének
biztositásátra 3.368 e Ft átcsopoľtosítás szükséges a Nonprofit irodák bútorok beszerzése sorľól a T3
Bűnmegelőzési program ok e|oir tny zatr a.

A Keszt5nĺgyár Kĺĺzösségi}Iáz Gf programjai sztlmára a +1.984 e Ft fedezet biztosítása érdekében a
2015.08.30-tól kezdődő időszakra a,,Tehetséggondozás'' sort 1.984 e Ft-tal szükséges csökkenteni.
Rév8 Zlt. többletfeladatainak dijazásźlnak fedezete I}}Yo-ban EU-támogatás. A fedezet a Támogatási
Szerződés 2, szźmű mellékletében az,,onállóan nem támogatható szoft'' elemeken belül a T3
Bűnmegelőzési programokhoz tartoző Projektmegvalósításhoz igénybe vett egyéb szo|gźůtatások l
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei.

rV. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselo.testiilet döntése a Magyaroľszág helyi önkormányzatairól f01|. évi CLxxxx. törvény
23. $ (5) bekezdés 14. pontjan, a 4l. $ (3) bekezdésén és a107. $-án alapul.

Kéťükaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.



IIĺľÁnoza,TI JÁVASLAT

A Képviselő-testüIet úgy diint' hogy

1. a) T4l4 Tehetséggondozás és a Gf/6 Kiľekesztett nők foglalkoztatása és ľehabilitációja
pľojektelemekvégľehajtásának vá|toztatása éľdekében módosítja a94120|5. Gv.16.) számű
képviselő-testiileti határozat 6. pontját és hozzájátul az onkormányzat és a Józsefváľosi
Közösségi lJázak Nonpľofit Kft. köziitt a pľojektmegvalósító szervezeti feladatokat
tarta|maző F'e|adat.ellátási szerződés módosításához az alábbiak szeľĺnt:

Szolgáltatás 0s.31-08.30 08.31-12.31 Osszesen

G1
A Keszt5nĺgyár Közösség i Hźn G 1

pľogramjai (ezen belül: készségfejlesztő
képzések, 10 osztályos fe|zźrkőnató képzés)

I 417 0* 1417

Gf

A Keszýíĺgyáľ Közosségi Ház G2
pľogľamjai összesen (ezen belül: álláskereső
klub, ''Üdv a klubban'', Alacsony iskolai
v é gzetts é guek straté giái)

931
0łc

931

Női csopoľt +1 581 +I 984 +3 565

T2ll Ke szsigy ár Közö s s é gi Hźz pr o gr amj ai 5 595 0x 5 595

Tfll Ke szýigy ár Közö s sé gi Hźn eszkő zök
költsége

555 740 1295

T4/4 Tehetséggondozás +I 943 0 +I943
*Keszryűgyĺíľ progľamjai esetében a béľťrnanszírozást a Kft. támogattsatarta|mazza,

b) felhatalmazza a Polgáľmestert a 2015. decembeľ 31. napjáig taľtó Feladat-el|átásĺ
szerződés módosításának aláíľásáľa.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. június 4.

c) az a) pontban foglaltak miatt az Önkoľmányzat kiadáls 11604 cĺmen belĺil - önként
vállalt feladat - dologi kĺadások - T4 SzociáIĺs pľogľamok - előiľányzatárćł| 1.984'0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi - G2Foglakoztatáso pľogľamok - előiľányzatľa.

2. módosítja a 94l20t5. Gv.16.) számrł képviselő-testĺi|eti határozat 5. pontját az alábbiak
szeľint, és hozzá'jźru| a Magdolna Negyed Pľogľam III. pľojekt megvalósításához
kapcsolódó alábbi feladatokra kiizbeszeľzési e|jáľások lebonyolításához az a|á.ňbiak
szeľint:

Szo|gáltatás 0s.31-08.30 08.31-12.31 Összesen

T5/2 A KáIvária téri szociális proglam 3 483 3 119 6 602

T á|t Szuperviziő 1 59s f 127 3 722

Felelős: polgármesteľ

Határidő: 2015. június 4.

a) módosítja a Képvise|ő-testĺi|et 94/20|5. (N.16.) számú hatáłrozat 3. a) pontját az a|á.ňbi

két helyiség vonatkozásálban a következők szeľint: az a|á.ňbi önkoľmányzati tu|ajdonban
3.



álló hetyiségeket a meghatáľozott funkciókra és ĺdőszakban téľítésmentesen haszná|atba
adja a Józsefváľosi Kłizösségi lJázak Nonpľofit Kft. számáľa, és felkéľi Kisfalu Kft.t a

használati megállapodás elkészítéséľe.

1.Iľoda: Cím: Magdolna u. 47. (hrsz.:35421); Funkciő: G2ĺ3 Munkába állást segítő klubok -

Női csoport. Időszak: 20I 5.06.1 5.-2015.12.3 I.

2.Iľoda: Cím: Dankó u. 40. (hrsz.:35477); Funkció: T4l4 Tehetséggondozás.; Időszak:

201 5.06. 1 5. -f0r5.r2.31.

b) a Budapest VIII. kerůilet, Dobozi utca 13. szám alatti önkoľmányzati tulajdonban ál|ó

telket 2015.12.3|-ig téľítésmentesen használatba adja a Józsefuárosi Közösségi H;á.zak

Nonpľofit Kft. számáľa közösségi keľt céljáľa és felkéľi Kisfalu l(ft-t a használati
megállapodás elkészítéséľe.

c) felhatalm^aza a JőzseÍválľosi Ktiziĺsségi llázak Nonpľofit Kft. és a Kisfalu Kft.
ügyvezetőjét ahatározlt a-b) pontja szeľint a használati megá|lapodások a|áńrására.

Felelős: a) pont esetén polgármesteľ, Kisfalu Kft' tigyvezeto igazgatója, b) pont esetén a
Józsefuárosi Közösségi HázakNonprofit Kft. és a Kisfalu Kft. tigyĺezetője

Hataridő: a) pont esetén 2015. június 4., b)-c) pont esetén 2015. június 15.

4. a) módosítj a a 9412015. (N.16.) számú képviselő-testületĺ hatátozat 8. pontját az a|ábbiak
szeľint:

megbizza Rév8 Zľt-t a 2015. augusztus 30-i határidőig tartó pľojektidőszakra a ,,T3l4 99-es

busz kíséľleti pľojekt'' és ,,T3/3 Bűnmege|őzési stľatégia, cselekvési terv (viktimizációs
suľvey' antĺszoc. teammunka)'' pľojektelemek fennmaľadó komplex feladatainak teljes
köľű etlátásával a következők szeľint és hozzńjárul az Onkoľmányzat és Rév8 Zrt.közőtt a

feladatainak ellátásáľa megkiitiitt megbízási szeľződés 3. számú módosításához:

T3/3 Bűnmegelőzési stľatégia, cselekvésĺ telv:

- a lefolytatott közvélemény-kutatás és szakmai egyeztetések alapján elkészített stľatégiához

kapcsolódó szakmai háttér e|emzések elkészíttetése és lakossági véleményeztetése.

T3ĺ4 99-es busz kísérleti pľojekt

- tľéningek (buszvezetők, közterĹiletfelügyelők, önkéntesek, koľtárs segítők kommunikációs,
szociális segítő, önvédelmi képzése, konzultációk);

- toleranciát népszenĺsítő akciók, workshopok szervezése, tervezési feladatok, nyomtatás, díjak,

gyártási feladatok;

- 99-es buszmegállókhoz kapcsolódó design feladatok, tervezés, kivitelezés.

b) Rév8 Zrt. a határozat a) pontjában rész|etezett feladatok ellátásáéľt a ,,T3ĺ3
Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési teľv (viktimizációs suľvey, antiszoc. teammunka)''
pľojekt esetében bľuttó 1.350 e Ft, a ,,T3l4 99.es busz kíséľleti projekt'' esetében bľuttó
14.918 e Ft díjazásban ľészesül.

b) felkéľi a Rév8 Zrt-t a megbízási szeľződés módosításának e|készítéséľe és felkéľi a
Polgáľmestert annak a|áírásár a.

Felelős: a)-b) pont esetén polgármester, b) pont esetén Rév8 Zrt'

Határidő: 2015. iúnius 4.



5' a 4. pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás tt604 címen belůil - önként vállalt
feladat _beraházások - bútoľok beszeľzése - előiľányzatńrćil 3.368'0 e Ft-ot átcsopoľtosít
a dologi _ T3 Bíĺnmegelőzési pľogľamok _ e|őiľányzatraanĺvg Zrt. dijazźsa címén.

Felelős: polgáľmester

Hatźtridő:2Dl 5. június 4.

6. c) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következö módosításánál a

hatát ozatb an fo glaltakat ve gye f i gyelembe.
Felelős: polgáľmester
Határidő: a költségvetésről szóló rendelet következő módosítása

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.o Józsefuáľosi Köztisségi lJőzak
NonpľoÍit Kft., Pénzĺigyĺ tigyosztály

Budapest, 2015. május 20.
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Törvényességi ellenőrzés:
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