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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

55~~ . számú előterjesztés 

a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ által fenntartott európai uniós 
projektekről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 211/2015. (V. 21.) 
KÖKT határozatával döntött a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
önkormányzati költségvetési szerv megszüntetéséről, és a 205/2015. (V. 21.) KÖKT 
határozatával döntött a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Nonprofit Kft.) alapításáról. 

A megszüntetésre került szervezet az alábbi, európai uniós forrásból finanszírozott pályázatok 
projektgazdája volt. 

l. TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 - "Építő közösségek" - közművelődési 
intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális 
és informális tanulás szolgálatában - A hagyományápolás, értékmegőrzés és 
értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel 

Elnyert támogatás: 44 439 545 Ft 

A projekt fenntartása 2018. január 3-áig tart. 

2. TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0017 Kulturális szakemberek továbbképzése a 
szolgáltatásfejlesztés érdekében- Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért 

Elnyert támogatás: 18 856 777 Ft 

A projekt fenntartása 2019. december 27-éig tart. 

3. TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, 
tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása - Kreativitás és 
kompetenciafej lesztés Kőbányán 

Elnyert támogatás: 38 679 999 Ft 

A projekt fenntartása 2017. szeptember 17-éig tart. 

Mindhárom projekt az ötéves fenntartási időszakában tart, amely időszak alatt a 
projektidőszakban elért eredményeket fenn kell tartani. Ennek érdekében előre meghatározott 
programokat terveztek be a pályázatok írói, amelyeket dokumentálni szükséges, és amelyek 
megtartása költségekkel jár. 

A Nonprofit Kft. írásbeli állásfoglalást kért az Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP
TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Köznevelési, Kulturális és Felsőoktatási 
Főosztályától, amely a projektek Közreműködő Szervezete (a továbbiakban: Közreműködő 
Szervezet) arra vonatkozóan, hogy a megalakult Nonprofit Kft. továbbviheti-e a fenntartási 
időszak alatt álló projekteket, vagy a projektgazda ezután csak az Önkormányzat lehet, illetve 
az átadás milyen módon történhet. A Közreműködő Szervezet az alábbi állásfoglalást adta: 



"A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ megszüntető okiratának 2.3. pontja 
alapján a megszüntetés módja jogutód nélküli megszüntetés volt. Ennek megfelelően a 
módosítás csak projektátadásként kezelhető. Továbbá a megszüntető okirat 2. 4. és 3. 3. pontja a 
közfeladatokat és az azokhoz kapcsolódó vagyon további használatát a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.-hez rendeli. Erre tekintettel projektátvevőnek a Nonprofit 
Kft. -t kell tekinteni, ezért nem értelmezhető a Kedvezményezett azon bejelentése, hogy az uniós 
pályázatokat a továbbiakban a Kőbányai Önkormányzat látja el. A Gazdálkodási formakódok 
tekintetében az átvevő Nonprofit Kft. GFO kódja 572, ez a TÁMOP-3.2.12-es projektben 
megfelelő, a TÁMOP-3.2.3-09-es projektben azonban nem megfelelő, ezért kérem 
felülvizsgálni, hogy a TÁMOP-3.2.3-0912/KMR-2010-0009 projektet az Önkormányzat át 
tudja-e venni fenntartásra tekintettel, hogy a Körösi Csoma Sándor Kóöányai Kulturális 
Nonprofit Kft.-nek történő projektátadás nem támogatható. " 

"A TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066-os projekt esetében a Nonprofit Kft. jogosult a 
projekt átvételére. A Pályázati útmutatóban szereplő KSH kódokegy része kivezetésre került, a 
megfeleltetést követően megállapítást nyert, hogy az útmutatóban szereplő 599 kód megfelel a 
jelenlegi 572 Nonprofit Kft. kódnak " 

A fentiek alapján a TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 azonosító számú projekt 
fenntartása 2018. január 3-áig az Önkormányzat feladata. 
Ennél a projektnél a fenntartási időszakban az úgynevezett KUKK- Kőbányai Klubfoglalkozás 
megtartását vállalta a projektgazda a Széchenyi István Általános Iskolában. A klub keretében 
általános iskolások egyebek mellett focizhatnak, sakkozhatnak, társasjátékozhatnak délután az 
iskola területén tanári felügyelet mellett heti 2 alkalommal. A két felügyelőtanár bérköltsége 
8 OOO Ft/alkalom. 

A másik két projekt fenntartásához kapcsolódó feladatok koordinálását a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. folytathatja. 

II. Hatásvizsgálat 

A projekteket a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ valósította meg, ezért a 
fenntartási időszakban célszerű, hogy a közművelődési feladatokat a továbbiakban 
Közművelődési Megállapodás alapján ellátó Nonprofit Kft. koordinálja továbbra is azokat a 
projekteket, ahol ezt a Közreműködő Szervezet engedélyezi. A TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-
2010-0009 a. sz. projekt esetében ez nem lehetséges, ezért az Önkormányzat feladata a 
Kulturális Központ megszűnését követően a KUKK Kőbányai Klubfoglalkozás finanszírozása, 
amely két tanár bérét jelenti havi 4 alkalommal, 8 OOO Ft/alkalom bérezéssel. A projekt 
átvállalásával az Önkormányzat eleget tesz a Közreműködő Szervezet állásfoglalásának, így 
nem kerül veszélybe a projekt fenntartása. 

III. A végrehajtás feltételei 

A fenntartási időszakban a TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 a. sz. projekt fenntartásának 
koordinálását a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály pályázati 
referense végzi együttműködve a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 
munkatársával. 

A felügyelőtanárok bérének fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 9. sora 
(Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) 
biztosítja. 
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A TÁMOP-3.2.12-1211-2012-0017 és a TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 a. sz. 
projekteket az Önkormányzat átadja a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit 
Kft. részére azzal, hogy a projektekkel kapcsolatos feladatokat a fenntartási időszak végéig 
koordinálja. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2015. november ,,t:?•: 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12015. (XI. 19.) határozata 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ által fenntartott európai uniós 

projektekről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a T ÁMOP-3.2.12-
12/1-2012-0017 és a TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 azonosító számú projekteket 
átadja a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. részére azzal, hogy a 
projektekkel kapcsolatos feladatokat a Kőrösi Nonprofit Kft. a projektek fenntartási 
időszakának végéig lássa el. 

2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 
azonosító számú projekt fenntartásával kapcsolatos feladatok az Önkormányzatot terhelik 
2018. január 3-áig. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. és 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletekben gondoskodjék évi l OOO OOO Ft tervezéséről a projekt fenntartási költségeire. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 
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