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Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényál|ás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

20|3. január 30-án a|áirásra keriilt a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.'' (a
továbbiakban: MNPIII) (azonosító szám: KMoP-ĺ.1.1/B-12-k-2012-0001) megvalósitźsára irányuló
Támogatási Szerződés (a továbbiakban: TSZ) a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi
onkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynĺikség, mint támogató képviseletében eljáľó Pro Regio
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesĺési és Szolgáltató Nonprofit Köáasmú Koľlátolt
Felelosségú Társaság közott.

A Képviselő-testĺilet a24flf0|4. (XII.04.) száműhatározataa|apjźnaz onkormányzatkezdeményezte
a projekt befejezési határidejének2015. augusztus 3O-ig történő módosítását. A Támogatási Szerződés
7. szźtmű módosítása 2075. március 25-én a|áiräsra került. A Képviselő-testi'ilet a94/2015. (IV.16.) és

a 1|4/f0|5. (V.14.) szźtmúhatározatźtban döntött az,,Onä||őan nem támogatható szoft / Társadalmi,
közösségfejlesztési, bűnmegelőzési, szociá|is, képzési és foglalkoztatási programok'' megvalósítása
során fel nem haszná|t támogatás (maradvány) felhasználásárő| és szakmai, miiszaki tarta|márő| a

2015. december 3l-ig tartő idoszak'ra.
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármesteľ; Egry Attila alpolgáľmesteľ; Kaiseľ József képviselő;
Balogh István képviselő

A képviselő-testi'ileti tilés idópontja: 2015. június 4. . sz. napirend

Táľgy: Javas|at a Magdolna Negyed Pľogľam ilI megvalósításához kapcsolódó döntések
meshozatalára

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni' a döntés elfogadásához minősített szavazattobbség szükséges.
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Y ár osgazdá| kod ási és Pénzü cyi Bizottsáe vé leményezi

Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi BizottságĺEmbeľi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|óteriesztés mestársvalását.



T4/4 Tehetséggondozós és G2/6 Kirekesztett nőkfoglalkoztatása és rehabilitóciójafeladat elldtása

A Képviselő-testtilet a 11412015' (V.l4.) számú határozatának 1. pontjában döntött arľól, hogy
átcsoportosítást hajt végre a BRFK részére a Szomszédsági Rendőľ program többletköltségének
biztosításĺára, tekintette| arra, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyaról szóIó f015. évi XL[. törvény a|apján 20l5. jrilius l-jei hatállyal esedékes a

rendvédelmi dolgozók illetményemelése, amely többletköltséggel jaľ.

Az átcsopoľtosítás a T4ĺ4 Tehetséggonđozás, és a G2l6 Tarsadalomból kirekesztett nők
foglalkoztatasa és rehabilitációja pľojektelemek költsége teľhére történt, amely szolgáltatások fedezete

osszességében2.187 e Ft-tal csökkent a2015.12.31-ig tartó időszakra. Mindkét feladatot 2015. május

30-ig a közbeszerzési eljárásokon nyeľtes Váltó-sáv Alapítvány látja el.

Mindkét szolgáltatás beszerzése kozbeszerzési eljárás k<ĺteles, azonban a közbeszerzési eljarás

|efolytatásahoz szükséges idő, és a csökkentett összeg sem teszi lehetövé' hogy a 2015. május 30-ig
megvalósuló szolgáltatások tarta|mźtva| megegyezo feladatellátás - uniós finanszírozásban
2015.08.30-ig, illewe ezt kovetően önkormányzati foľrásbő|20|5.|f .31-ig tató időszakig vźůtozat|an

tartalommal megvalósulj on.

Az onkoľmányzat a 2015.05.30-i hatáľidővel a Támogatási Szerződés szerinti eľedeti vállalását
teljesítette. A két projektelem esetében a2015.05.31-2015'08.30. kozötti időszak a szakmai tartalom

bővítését, kiegészítését jelenti, ami lehetőséget ad új szakmai tartalom megbatźrozäsźra az adotÍ'

projektelem keretén belül.

Javasoljuk, hogy a T4l4 Tehetséggondozás, és a G2l6 Táľsadalombó| kiľekesztett nők foglalkoztatása
és rehabilitáciőja projektelemek megvalósítási feladatát a Jőzsefvárosi Közcjsségi Házak Nonpľofit
Kft. lássa e| aza|ábbiak szerint:

- T4/4 Tehetséggondozás: Tehetséggondoző nyári tábor megvalósítása a f0|5,06.15.-20l5.08.30.
közötti időszakban f 053 e Ft összegben a Képviselő-testület a94/f015.$Y.16.) számú hatźtrozatźlnak

6.b) pontj anak megfelelően.

- G2/6 Táľsadalomból kirekesztett nők fog|a|koztatása és rehabilitációja: a projektelemen 2015.08.30-

ig rendelkezésre á||ő forrás a G2l3 keľetében a Jőzsefvárosi Közosségi Hának Nonprofit Kft. által

megvalósított ,Női csopoľt'' kibővített feladat-ellátźsáhozjáruljon hozzá a l.58l e Ft összegben, a

2015.08.3|-2015.12.31. k<izötti időszakban a Tehetséggondozás soron rendelkezésre álló 1.984 e Ft

foľľás a ,,Női csoport'' feladat ellátása cé|járakerüljön átcsoportosításra.

A feladat e||átásához kapcsolódóan javasoljuk a pľojekt keretében 2015.05.30-ig a Józsefuárosi
Szociális Szolgá|tató és Gyermekjóléti Központ tita| használt Budapest VIII. ker', Dobozi utca 13.

szám a|atti önkormányzati tulajdonban álló telek Közosségi kert számára, a Magdo|na v 47.

(hrsz.:3542l) szźtm alatti és a Dankó u. 40. (hrsz.:35477) szám alatti helyiségek 2015.06.15.-

20|5.12.31,. közötti időszakľa töľténő biaosítását a Jőzsefvárosi Közcisségi Házak Nonprofit Kft.
részére.

T3/3 Bíínmegelőzési stratégia, cselekvési teľv és T3/4 99.es busz kíséľleti projektfeladat ellátása

A Képviseló-testület a 94l2015.(N.16.) szźĺmű hatźrozatźnak 8. pontjában hozzájáru|t az

onkormányzat és Rév8 Zrt.közott a,,Bűnmegelőzési stratégią cselekvési terv (viktimizációs survey,

antiszoc. teammunka)'' és a,,99-es busz kísérleti projekt'' feladatainak e||átására megkötött megbízási
szerződésének módosításźłhoza 2015. augusztus 30-i megva|ósítási hatráridő módosításához.

A Rév8 Zrt. a megbizási szerzodés értelmében a két projektelem szervezésééľt, szakmai vezętéséért és

külso szervezetekkel történő lebonyolításáén felelős. E tevékenységéért a hivatkozott képviselő-
testĺi|eti dĺjntése énelmében a 2015.05.3l-20l5.08.30. közotti időszakban kĹilön megbízási díjban nem

részestil.



AT3ĺ3 Bűnmegelőzési stľatégia projektelem vonatkozásában a pľojekt hosszabbítlás időszakában még
a lefolýatott közvélemény-kutatás és szakmai egyeztetések alapján elkészített stľatégiához kapcsolódó
szakmai hźttére|emzések elkészíttetése és |akossági véleményeztetése szükséges. A pľojektelem
költségsoľán a9.986 eFt keretösszegbó| 1.350 eFt áll rendelkezésre. Javasoljuk, hogy a többlet feladat
e||źtásźt a2015.05.3l-20l5.08.30. közötti időszakban Rév8 Zrt' lássa el. amelvre 1.350 ezer forint
dijazźsban részesül.

AT3l4 99-es busz kísérleti projehfeladat vonatkozásában a projekt hosszabbítás időszakábanmégaz
alábbi komplex feladatok ellátása szükséges:

- tréningek (buszvezetők, közterĺilet-feliigyelők, önkéntesek, konáľs segítők kommunikációs,
szociális, segítő, önvédelmi képzése); Megbízási díj: bruttó 5.000 e Ft.

- toleranciát népszerűsítő akciók, workshopok szervezése, tervezési feladatok, nyomtatás, díjak,
gytrtási feladatok; Megbízási díj: 7.918 e Ft.

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

A pľojektelem költségsorán a 19.109 e Ft keretösszegből |4.918 e Ft álI ręndelkezésre. Javasoljuk a
pźůyźaat elfogadott költségvetése szeľint 14.918 e Ft osszegíĺ feladat e||átását a 2015.05.31-
2015.08.30. k<jzötti időszakban Rév8 Zrt. lássa el, amely feladat e||átásáéÍt 14.918 e Ft díjazásban
részesül.

A pľ oj e kt Jizi k ai b efej ezé s i h at óri dej é n e k mó do s ítds a

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźę a 472ĺ2015. (V.04.) számű hatźlrozatában döntött a
,,Yŕůl'a|kozási szerződés keľetében 

',Budapest 
Józsefuáľos Magdolna Negyed Pľogram III'' keretében

önkormányzati lakóépĺiletek és lakások felújítása a KMOP.5.I.I|B-I2-k-2012-0001 projekthez
kapcsolódóan'' elnevezésÍĺ, Kbt. Harmadik Rész (nemzeti értékhattlrt e|éró értékű), Kbt. 121. $ (i)
bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljaľás megindításáró|. A felhívás 2015.05.07-źtn je|ent

meg a Kozbeszerzési Értesítoben 1xÉ-zss3 /2oI5). A pá|yázatok beadási határideje 20|5. május 26'
volt' A kozbeszerzési eljárás keľetében nem nyúljtottak be ajánlatot,ezért eredménýelenül záľult. Új
közbeszerzési eljáľás meghirdetése sztikséges, azonban a munkák elvégzése éľdekében a projekt
befejezési határidejének módosítására van szükség. A költségek szállítói ťlnanszirozás keretében
kerĹilnek elszámolásra. A TsZ 7 . sz. módosítása szeľint a projekt keretében a szźi|ítői finanszírozású
száml.źt,istarta|mazó kifizetési kérelem benyújtĺásának végső határideje 2015. október 31. Erre való
tekintette|javasoljuk a projekt ťlzikai befejezési hataridejét 2015. augusztus 30-ľól 2015. októbeľ 15-re

módosítani. Javasoljuk új közbeszerzési eljrárás feltételes jelleggel töľténő lebonyolítását a Támogatási
Szeľződés módosításának aláírásáig.

II. A beteľjesztés indoka

A T4l4 Tehetséggondozás, a Gfĺ6 Kirekesztett nők foglalkoztatása és ľehabilitációja, T3/3
Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv és T3l4 99-es busz kísérleti projekt feladat ellatásának
módosításához a Képvise|ő-testÍilet döntése szükséges. A Támogatási Szerződés módosítás igényének
j óváhagyás ához a Képvi se lő-testĺilet döntése szükséges'

m. A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés célja a T4/4 Tehetséggondozás, a G2l6 Kiľekesztett nők foglalkońatása és rehabilitĺációją
T3l3 Biĺnmegelőzési stratégia, cselekvési terv és T3/4 99-es busz kísérleti projekt feladat ellátasának
módosítása. A Rév8 Zrt. tiĺbb|etfeladatainak ellátĺásra a költségvetés 1 1604 cím T3 Bűnmegelőzési
programok e|őirányzatźn |2900 eFtdijazźs áll rendelkezésre. A 16.268 e Ft ĺjsszköltség fedezetének
biztositásźra 3.368 e Ft átcsoportosítás szükséges a Nonprofit irodák bútorok beszeľzése sorľól a T3
Brĺnmegelőzési program ok e|őirźnyzatra.



A Keszýűgyáľ Közcisségi Hźn G2 progĺamjai számáta a +|.984 e Ft fedezet biaosítása érdekében a
2015.08.30-tól kezdődő időszakľa a,,Tehetséggondozás'' sort l.984 e Ft-tal szükséges csökkenteni.
Rév8 Zľt. tĺjbbletfeladatainak dijazásźnak fedezete 100%.ban EU-támogatás. A fedezet a Támogatási
Szeľződés f. számű mellékletében az,,onállóan nem támogatható szoff' elemeken belül a T3
Biĺnmegelőzési progľamokhoz taftoző PĄektmegvalósításhoz igénybe vett egyéb szolgáltatasok i
529' Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei. A döntés cé|ja a projekt fizikai befejezési
határidejének módosítása2015.08'30-ról 2015.10.l5-ľe, amelynek pénzugyi hatása nincs.

fV. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarország helyi ĺĺnkormányzatairól 20|1. évi cLxxxx. törvény
23. $ (5) bekezdés 14. pontján, a 41. $ (3) bekezdésén és a I07. $-án alapul.

Kéľjiik az a|źtbbi határozati javaslat e|fogadását.

IIa,ľÁnozłTI JAvÄsLAT

A Képviselő-testiilet r'igy dłint' hogy

1. a) T4l4 Tehetséggondozás és a G2/6 Kiľekesztett nők foglalkoztatása és ľehabilitációja
projektelemek végľehajtásának vá'|toztztása éľdekében módosítja a94/2015. Gv.16.) számú
képvisető-testĺileti határozat 6. pontját és hozzájárul az onkormányzlt és a Józsefváľosi
Közösségi H.ázak NonpľoÍit Kft. ktiztitt a pľojektmegvalósító szervezeti fe|adatokat
tarta|maző Feladat-ellátásĺ szeľződ és m ód osításához az alábbiak szeľint:

SzoIgáItatás 05.31-08.30 08.31-12.31 Osszesen

GI
A Kesz|ytĺgyár Közösségi Ház G| progľamjai (ezen
belül: készségfejlesztő képzések' l 0 osztályos
fe|zźtrkőztatő képzé s)

l 4t7 0{, t4t'7

G2

A Kesztyűgyáľ Közösségi HázG2 programjai
összesen (ezen beltil: álláskereső klub, ''Üdv a
klubban'', Alacsony iskolai végzettségiĺek stratégiái)

931
0t,

931

Női csoport +l 581 +t 984 +3 565

T2/1 Keszýíigy ár Közössé gi Ház pr o gr amj ai 5 595 0łl s s95

T2/1 Kesztytigyár Közösségi Ház eszközök költsége 555 740 1 295

T4/4 Tehetséggondozás +t 943 0 +t 943

*Kesztyrígyár programjai esetében a béľfinanszíĺozźst a Kft. támogatásatartalmazza.

b) felhatalmazz^ a Polgáľmesteľt a 2015. decembeľ 31. napjáig taľtó Feladat-ellátásĺ
szeľződés módosításának a|áíľásáľa.

c) az a) pontban fogla|tak miatt az onkoľmányzat kiadás 1|604 címen belül - iinként vállalt
feladat - dologi kiadások _ T4 Szociá|is pľogľamok _ e|őirányzatárő| 1.984'0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi _ G2FogIakoztatíso pľogľamok - e|őiľányzatra.

Felelős: polgármester

Határidő: 20l5. június 4.

módosítja a 94l20t5. Gv.l6.) számú képviselGtestĺi|eti határozat 5. pontját az a|ábbiak
szeľint, és hozzájáru| a Magdolna Negyed Pľogľam III. pľojekt megvalósításához
kapcsolódó a|ábbi feladatokra kiizbeszeľzési eljáľások lebonyolításához az alábbiak
szeľint:

.,



3.

Szolgá|tatás 05.31-08.30 08.31-12.31 Osszesen

T5/f A Kálváľia téri szociális program 3 483 3 r19 6 602

T á|t Szupeľvízió 1 595 2 r27 372f

Felelős: polgármester

Hatráridő: 2015. június 4.

a) módosítja a Képvise|ő-testĺilet 94/2015. Gv.16.) számrĺ hatńrozat 3. a) pontját az a|áhbi
két helyiség vonatkozásában a kłivetkezők szeľint: az a|á.}bi önkoľmányzati tulajdonban
álló helyiségeket a megbatározott funkciókľa és időszakban téľítésmentesen használatba
adja a Józsefváľosi Ktizösségi }J:ázak Nonpľofit Kft. számáľa, és felkéľi Kisfalu Kft-t a
hasznáIati megállapodás elkészítéséľe.

1.Iroda: Cím: Magdolna u. 47. (hrsz.:35a2I); Funkció: G2l3 Munkába állást segítő klubok -
Női csoport. Időszak: 20 1 5.06. 1 5. -f01 5 .If .3 I,

2.Irođa: Cím: Dankó u. 40. (hrsz.:35477); Funkció: T4ĺ4 Tehetséggondozás.; Időszak:
f0 | 5.06.1 5 .-f0 I s .12.3 1 .

b) a Budapest VIII. keľület' Dobozi utca 13. szám alatti iinkoľmányzati tulajdonban álló
telket 2015.12.3|-ĺ9 téľítésmentesen használatba adja a Józsefuáľosi Közösségi IJá.zak
Nonpľofit Kft. számáľa kiĺzösségi kert céljáľa és felkéľi Kisfa|u Kft-t a használati
megá|Iapodás elkészítésére.

c) felhatalmazz^ a Józsefváľosi Kiiztisségi Házak NonpľoÍit Kft. és a Kisfalu Kft.
ĺigyvezetőjétahatározat a-b) pontja szeľint a használati megál|apodások a|áírására.

Felelős: a) pont esetén po|gármester, Kisfalu Kft. ü5rvezeto igazgatója, b) pont esetén a
Józsefrárosi KozösségiHtuakNonpľofit Kft. és a Kisfalu Kft. üg1rvezetője

Hatĺáridő: a) pont esetén 2015. június 4., b)-c) pont esetén 2015. június i5.

a) módosítja a 94/2015. Gv.16.) számú képviselő-testületi hatźrozat 8. pontját az a|ábbiak
szeľĺnt:

megbízza Rév8 Zľt-t a2015. augusztus 30-i hatáľidőigtartő pľojektidőszakraa,,T3l499-es
busz kísérleti pľojekt'' és ,,T3l3 Bűnmegelőzésĺ stľatégia, cselekvési teru (vĺktimizációs
survey' antiszoc. teammunka)'' pľojektelemek fennmaľadĺó komplex feladatainak teljes
köľű etlátásával a következők szeľint éshozzájárul az onkoľmáłnyzat és Rév8 Zrt.kőzőtt l
feladatainak ellátásáľa megkiitiitt megbízási szeľződés 3. számú módosításához:

T3/3 Bĺĺnmegelőzési stľatégia, cselekvési teľv:

- a lefolýatott közvélemény-kutatás és szakmai egyeztetések alapján elkészített stratégiához
kapcsolódó szakmai háttérelemzések elkészíttetése és lakossági véleményeztetése'

T3/4 99-es busz kíséľ|eti pĘekt
- tľéningek (buszvezetők, közterületfelĹigyelők, önkéntesek, kortárs segítők kommunikációs,
szociális segítő' önvédelmi képzése, konzultációk);

- toleranciát népszeľűsító 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 stľatégĺa, cselelĺvési teľv (vĺktimizációs suľvey, antiszoc. teammunka)''
pľojelĺt esetében bľuttó 1.350 e Ft, a ,,T3l4 99-es busz kíséľleti pľojekt'' esetében bľuttó
14.918 e Ft díjazĺĺsban ľészesÍi|.

c) felkéľi a Rév8 Zrt-t a megbízási szerződés módosításának e|készítéséľe és fe|kéľÍ a
Polgármesteľt annak a|áiräsára.

Felelős: a)-b) pont esetén polgármesteľ, c) pont esetén Rév8 Zrt.

Hatĺáridő: 2015. június 4.

5. a 4. pontban foglaltak miatt az onkoľmányzat kiadás t1604 címen belĺil _ iinként válla|t
feladat _ beruhár;átsok - bútoľok beszerzése - előiľányzatárő| 3.368'0 e Ft-ot átcsoportosít
a dologi - T3 Bíínmegelőzesĺ pľogľamok _ e|őiľányz.atľa a Rév8 Zrt. díjazása címén.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. június 4.

6. felkéľĺ a polgáľmesteľt, hogy a kiiltségvetésľől szóIó ľendelet kłivetkező módosításánál a
határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: poĺgármester

Hataridő: a költségvetésről szó|ó rendelet következő módosítása

7. a) kezdeményezi az MI{PIil pĘekt befejezési haüĹridejének 2015.08.30-ró1 2015.10.15-re

ttiľténő módosítĺísát.
b) a hatáľozat a) pontja alapján kezdeményezi a KMOP-5.l.lĺB-12-k-2012.0001 azonosító

számú, a Budapest.Józsefváros Magdolna Neryed Pľogľam III. pľojekt Támogatási
Szerződésének módosítását.
c) felkéľi a Rév8 Zrt.-t a Támogatási Szeľződés módosítĺĺs dokumentrĺcĺójának
tisszeállítására ós benyújtásáľa a Közreműködő Szeľv ezet fe|é.

d) felkéri a Polgáľmesteľt a módosításĺ kérelem és ahhoz kapcsolódó va|amennyi
dokumentum atáíľĺĹsáľa és Pľo Regio Kiizép-Magyaľországi Regionális Fejlesztési és

Szolgáltató Nonpľofit Közhasznú Kft. ľészéľe ttiľténő benyrijtásáľa.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. június 4.

A dłintés végľehajtását végző szeľvezetĺ egység: Rév8 Zrt., Józsefváľosi Köztisségi H:á.z;ak

NonproÍit Kft., Pénzĺigyi tigyosztály

Budapest,2015. június 0l. /,//lck/t //w
dľ. Kocsis Máté , ET7 Attila

polgáľmesterŕL ďlpolgáľmesteľ

fr'
Töľvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbíásából

képviselő

W*.;r-.

Dr. Bąllą Katąlin
jegllzői kąbinenezető


