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Bu dapest Józsefváľosi onkormá nyzat
Képvĺselő.testĺilete számár a

Előteľjesztő : Sántha Péteľné alpolgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2017. maľcius 09. sz. napiľend

Tárg5r: Javaslat a JőzseÍválrosi Szociális Szo|gáltatĺó és Gyeľmekjólétĺ Ktizponttal kapcso.
latos diintések megho zataliára

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a határozat e|fogadásźůloz minősített szavazattöbbség
szfüséges
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bĺzottság véleményezi x
Embeľĺ Erőfoľrás Bĺzottság véleményezi X
Hatfu ozati javaslat a bizot1ság szźĺnźna:

A Viírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Eľőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-
testĹiletnekazelőterjesztésmeglárgyalását.

Tĺsztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése
1. Az MNP III. projekt keľetében 3 fő Szomszédsági Házfe|igye|ő megbizásĺíra került soľ,
akik 2015. decęmbeľ 31-ig megbizétsi szerződés keretében látták el feladatukat a Budapest VIII.
kenilet, Magdolna utca 12., Nagyfuvaros utca 26. és a Szerdahelyi utca 18. szám alattibétházak-
ban. 1 fo az ÖnkormźnyzatĘal,2fő aJőzsefváĺosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont-
tal kötött megbízási szerzodést. A hazfeltigyelők működésével kapcsolatban kedvezőek voltak a
tapasńa|atok, ezért a Képviselő-testiilet 25012015. (X[.03.) szźlmű hatźtrozatában döntött aľról,
hogy a Szomszédsági HazfeLügyelői tevékenység e||źúását 3 fővel folytada 2016. januáľ 1. és
2016, decembeľ 31' kcizötti icĺőszakban is. A megbízźsi szerzoclések pénziigyi feclezete a Józsęfuá-
rosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Ktizpont 2016. évi költségvetésében keľiilt biztosítás-
ra.
A Képviselő-testület a262l20|6. (XII.20.) számthatźnozatávaI _ a Magdolna Negyed III. pľojekt
keretében vállalt fenntartási kötelezettség teljesítése érdekében _ 2017. évtől hataľozat|an ideig
vá||alta - önként vállalt feladatként - a Szomszédsági Házfelügyelői tevékengĘę#**t1tését is
a Jőzsefvátosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ keretében. Eĺ'

20ll l'ĺÁnľ Ü l|3*ĺ1 ,



A Józsefuĺáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: JGK Zrt.), míĺt ak<tzérő|ag önkoľ-
mányzati tulajdonú ingatlanokhoz kötődő ingatlanszolgźt\tatási (hazfelügyeloi, hánakarítői,liftfe-
lügyelői) feladatok ellátásźt biĺosító taľsaság eddigiekben is szoľos együttmfüödésben kíséľte
figyelemmel a SzomszédságiHźzfelngyelői tevékenységet, ezért javasolt a feladat jĺlvőbeni el|átá.
sanak átadásaaJGK Zrt.tészére2017. április 1. napjától.

2. A Képviselő-testiilet a Magdolna Negyed Program III. pľojekt keľetében a 250/2015.
(XII.03.) számíhatttrozatétban úgy döntĺitt, hogy a FiDo téren lévő FiDo lfiúsági Kĺizpontot, va-
lamint a KáIvźtrla téľen lévő InfoPontot a Jőzsefvźtrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ mfüödési helyeiként térítésmentes használatba adta2016.01. 01. -20|6.12.3|. köztitti
idósza]<ra. AKáIvaria téľi InfoPonton lakossági informáciőszo|gáItatás és difümunka mentorálás
szolgáltatás érhető el, mely abeszerzési eljárás alapjźn kiválasztott nonprofit szervezet általkeľĹilt
ellátásra. A költségvetési szerv c}t munkatarsalátta el a feladatokat a FiDo Ifiúsági Központban. A
Képviselő-testĹĺlet a 262120|6. (XII.20.) szźmí hatźrozatában döntött a lőzsefvárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont áIta| e|Iátandó felađatok érdekében a2016. december 31.
ĺapjáig engedélyezętthatźrozott idejű álláshelyek hatźrozat|an idejű álláshelyľe történő módosítá-
saról.
Javasolom aKá|várla téri InfoPont, valamint a FiDo Ifiúsági Központ, mint a Magdolna Negyeđ
Program III. keretében létrehozott kdzteriileti építrnények további téľítésmentes használatba adását
aJőzsefvátosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részéte műkĺjdési helyeiként 5 év-
ľe.

il. A beterjesztés indoka
A Szomszédsági Hźzfe|ngyelői tevékenység jövőbeni ellátásara, valamint a Magdolna Negyed
Program III. projekt keľetében létrehozott közeruleti építmények téľítésmentes használatba adásźy
ra vonatkozó döntéseket szfüséges a Képviselő-testiiletnek meghozni.

ilL A dtintés célja' pénziigyi hatása
A döntés cé|ja az MNP pľojektek eredményeinek megőľzése.

A szomszéđsági hźzfe|ngyelők megbízási dija a Jőzsefvźtrosi Szociális Szolgáltató és Gyer-
mekjóléti Központ 2017. évi kĺiltségvetésébęn biztosított (havonta bruttó 197.100 Ft + 39.026 Ft
járulék), 3 fiőre éves szinten 8.500.529.- Ft összegben. 2017. ápľilis l-jétől _ iďoarźnyo'sat} _ a
költségvetési szervtől 6.375.397 Ft ( 6.375,4 e Ft) keľiil elvonásra és a JGK Zrt.-nek az AF A-vaL
emelt összegben avagyongazdálkodási kozszolgźltatási szerződés keretében a 20|7. évi kompen-
záciő osszegét sztikséges megemelni. Az AFA összege I.72|.357.- Ft (I.72I,4 e Ft), melynek fe-
đezetéi|javasolom a működési általános taľtalékot megjelölni. A fę|adatźńszervezéssel a kĺivetke-
zo évek költségvetésnek terhére éves szinten 2.295.I43.- Ft előzetes kötelezettségvállalás szüksé-
ges.

A FiDo Ifiúsági Kcizpont és a Kálvariatéri InfoPont JSzSzGyK tészére 5 évre történő térítésmen-
tes használ atba adása pénzngyí fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiiľny ezet
A Képviselő-testÍilet hatáskĺire Magyarorszźę helyi önkoľmĺányzatairő| szóló 201I. évi
CLXXxx. törvény 23. $ (5) bekęzdés 14 és 17 pontjában foglaltakon alapul, mely szerint a keľü-
leti önkormźnyzat fe|adata külĺinösen a saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdźikodás, valamint a
keľĹileti spoľt és szabadidőspoľt támogatása, ifiúsági Ĺigyek.

Kéremazalźlbbihatttrozati javaslatelfogadását.



H,ą,rÁRoza'TI JAvASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a.) a Szomszédsági Hazfeltigyelői tevékenység ellátását a Buđapest VIII. kerĹilet, Magdolna
utca |2., Nagyfuvaľos utca 26. és Szerdahelyi utca 18. szĺím alattibérhźnakban 2017. április
1. napjától váitozatlarľul megbízási szeruódés útjan a Józsefuláľosi Gazđźikodási Központ Zrt.
kozszo|gáLtatásí szetződés kęľetében veszi át _ önként váIla|t felađat - a Józsefuaľosi Szociális
és Gyeľmekj óléti K<izpont költségvetési szervtől.

b) felhatalmazza a Józsefuaľosi Szociális Szo|gáItatő és Gyeľmekjóléti Kĺizpont vezetójét a
megbízási szerzőđések megsziintetéséľe 20|7 . március 3 I. napjáva|.

c) felhatalmazza a Józsefuiáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. ígazgatőság elnökét a megbíztsi
szerzódésęk megkötés ére 2017 . április |. napjźúőI _ 2017 . december 3L. napjáig ugyanazokkal
a személyekkel és megbizási díjakkal.

d) a feladatellátáshoz a kĺiltségvetési fędezet 6.375.397 Ft összegig aJozsefváĺosi Szociális és

Gyeľmekjóléti Központ kĺiltségvetésében biztosított, a|ĺtnyző I.72|.357.- Ft ÁFA összegé-
nek feđezetéül a műkcidési általrĺnos taľtalékot jelöli meg.

e) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Köz-
pont 40l02-03 cím _ önként váLla|t feladat - bevételi ťtnanszírozási mfütidési bevételen belül
az irźnyítőszervi támogatásként folyósított tźlmogatás ťlzetési szźmlrźn töľténő jóváíľása előĹ
rźnyzatźú 6.375,4 e Ft-tal, a kiadás _ személyi juttatás előfuźnyzatźLt 5.32|,7 e Ft-tal, a mrrn-
káItatőtterhelő jaľulékok és szociális hozzájaru|ási adó e|őirźnyzatát|.053,7 e Ft-talcsökken-
ti.

I az onkormźnyzat kiadás l l108-02 cím _ önként vállalt feladat _ mfücjdési finanszírozási
kiadáson bęIldil az ittnyítőszeľvi tĺĺmogatásként folyósított támogatás fizetési szźm|źn töľténő
jőváírása eLőitáĺyzatátőI6.375,4 e Ft-ot, a III07-0| cím mfüödési cél és általanos taľtalékon
be|i| az általanos tartalék _ kĺjtelező fęladat _ elofutnyzatárő| 1.72I,4 e Ft-ot átcsopoľtosít a
1|602 cím _ ĺinként vállalt feladat _ dologi előírźnyzatźlrakompenzáció címén.

g) ahatározatban foglaltak miatt a következő évek költségvetésnek terhéľe évente 2.295,I e

Ft-ra elozetes kĺitelezettséget vźilaI, melynek feđezete az onkormźnyzat saját mfüddési bevé-
tele.

h) felkéri a polgĺíľmesteľt a Jőzsefvźtĺosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-vel kötött vagyongazdá|-

kodási feladatellátás közszolgá|taÍási szetzódés és a 2017. évi kompenzáció módosítására és

a|źirźsfua.

i) felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatźlrozatban foglaltakat a2017. évi kĺiltségvetési rendelet

módosításiínál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester, k<iltségvetési szerv vezetoje,JGKZÍt.igazgatőságelnĺjke
Hatźĺtiđő: a) pont: 2017 . maľcius 09. , b)-Đ, h) pontok: 2017 . marcius 31., g) pont: a minden-
koń költségvetés elfogadása, i) pont: 20117. december 3l-ig

2. a) a Magdolna Negyed Program III. projekt keľetében létrehozott kĺizterületi építményeket a
Jőzsefvátosi Szociális Szo|gáItatő és Gyermekjóléti Kcizpont mrĺködési helyeiként a további-
akban is a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ térítésmęntes haszná-
Iatźha adja 202I. december 3 1 -ig az alábbi funkcióval :



1. Irođa: Cím: FiDo tér (hrsz.:35388); Funkció: FiDo Ifiúsági Központ pľogľamjai.
2.Iroda Cím: Kálvźria tér (hĺsz: infoľmációs épület: 35865l|, játszőtér és illemhely:

3586513); Funkció: InfoPont és a jéĺtszőtér közösségĹszociális programja difü-
munka mentorálás.

b) felkéri a polgáľmesteľt a hasznáIati megállapodás a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont: 2017. máľcius 09., b) pont:2017. máľcius 31.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási
Ügyosztály,PéĺlzligytÜgyosztály, Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt., Józsefuaľosi Szociális
Szolgáltató és Gyeľmekj óléti Központ

Budapest, 2017. februar 22.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimlín Edina

jegyzó
nevébon és mesbizźIsából :l -/Jĺ,,iĺ ĺ(/d/

är. Mészráľ Eíika
aIjegyzó

0--^ę.t[ł
Santha Péteľné
alpolgáľmester
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