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Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság véleményezi tr

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi Etr

Határozati iavas|at a bizottság' számára:

AYtrosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottsáýa Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|óteriesztés megtĺírgyalását.

Tisztelt Képvĺselő.testület!

I. Előzmények

Kĺizfeladat-ellátási szeruőđés megkötésére vonatkozó kérelemmel fordult onkormányzatunk-
hoz a Jézus Tĺĺrsasága Magyarországi Rendtatomiínya.

II. A beteľjesztés indoka

A Rendtartomány tĺIta| szewezett színes programok Józsefuáros kulturális életét bővítĹk, ezért

szĹikséges az előterj es ztés tźr gy a|ása.

III. Tényállási adatok

A jezsuiták a Jézus Társasága katolikus szerzetesrend tagjai, mely szerzetesrendet 1540-ben

alapított Loyolai Szent lgnác. Jézus Tarsasága jelenleg a katolikus egyhźn egyik legnagyobb

szerzetestendje. Világszerte mintegy 18.000 jezsuita él ĺjsszesen |26 oryáęban..Elsősorban
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lelkigyakorlatokkal, neveléssel, oktatással, a médiával, valamint szociális és lelkipásztori
munkákkal foglalkoznak. A szolgálatok a helyi egyházi aktuális kihívásaihoz alkalmazkodik.
A PárbeszéđHáza (Bp., VIII. Horánszky utca 20.) a jezsuiták budapesti lelkiségi és kulturális
központja. AHáz a hit, a kultúra és a táľsađalmi igazságosság területén kibontakozó teľemtő
párbeszédet szo|gźija, ennek érdekében nyújt otthont ľendi intézmények és keresztény világi
kezđeményęzések sztmára.

Az onkormźnyzat a Képviselő-testtilet |30l20I3. (IV.03.) szźlmuhatźttozatz alapjttn közfela-
dat-ellátási szerzóđést kötött a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiummal, valamint annak fenn-
tartóiával a Jézus Táľsasága Alapítvánnyal a Jezsuita Sziget elnevezésii oszi ľendezvénysoro-
zat tekintetében, ezért je|en kĺjzfeladat-ellátási szeruodés nem tartalmazza a Jezsuita Sziget
ľendezvényt.

A Jézus Tĺírsasága Magyarországi Rendtartománya az a|źhbitevékenységei, programjai tekiq-
tetében kíván együttműködni az Önkormányzatta|. A programok nyitottak és ingyenesek á

kerület lakosai szźtmźra:

Feszty Masa Művészeti Műhely - f0|3 szeptemberétől indult a,,Feszty Masa Miĺvé-
szeti Műhely'' a Mária utcai Jézus Szíve templom és a Párbeszéd Háza kozos SZerVe-

zésében. Előzetes jelentkezéshez k<itött a részvéte|. Időtartam: a hónap első és harma-
dik szerdáján délután 17:30 - 19:30 közĺĺtt. Teľvezett tevékenységek: művészeti koľ-
szakok tanulmányoztsamua|kotások szemlélésével és elemzésével; szakszerű vezetés-

sel kísét múzeum és kiállítás |źtogatźs Budapesten és vidéken; több művészeti ágatl

zene, képzőművészet, tźncl egybefogó előadás, perfoľmance egy-egy művészeti kor-
szak jellemző stílusjegyeit hordozó alkotások /kép, kisplasztika, ékszer, míves ťuzet /

létrehozása; kamaľa kiállítások rendezése a létrehozott alkotásokból.
Musica Sacľa kórus, Gregorián Schola (konceľtsorozat).
Ml-rzsiká-ló udvar - Ta.va.szi és őszi esték-ęn koneertęk a templomkertben'
Tánchtn a Pĺírbeszéd Házában havi ľendszerességgel szólít meg minden korosztályt. A
Hencida Népművészeti Egyesület nyár kivételével minden hónapban minimum egy
szombaton (I8-22lf3) őrźtig tart tánctanítással egybekötcitt moldvai és vonós tĺánchá-

zat, arle|yre fiatalokat és időseket egyarźnt várnak.
A Parbeszéđ Hźľ;a kápolnájában egész évben ingyenesen látogatható kiállítások. A
tárlatok hétköznapokon 15 és 18 óra kcĺzott tekinthetők meg, illetve előzetes jelentke-

zés esetén más időpontban is fogadjákakozonséget.
(Idei és jövo évitewęzett kiállítások:
2013. novembeľ Z7-đecember I7.: Belső tó. Véghseő Kláĺa festőművész és Vámos
Istvĺín gľafikus- és festőművész kiállítása.
2O|3, december 19-20l4.januar 17 .: IJdvoztet. Kiállítás Somogyi Gábor festőművész
legszebb tílzzomtnc alkotásaiból.
20| 4-ben tewezętt kiállítĺsok, konkľét dátumok nincsenek:
Januaĺ-februaľ: Csete Ildikó textilművés z kiáI|ítása.
Március: Iktys. Somos Miklós és gyeľmekei kiállítása.
Ápľilis : S inkó Veronika passiósoroz atának bemutatása.
Május: Hús Zoltán kiállítása.
Június: szewezés alatt.
Szeptember: Kiállítás a Szalaális Miivészetek Hetéhez kapcsolódóan.
október-novembeľ : A Magyaľ Festészet Napj ához kapcsolódó kiállítás.
A Római Magy ar Akadémia kiállítása.
November-december : az o|ajág Művészeti Egye sület kiállítása)
Tudomĺĺnyos és ktĺzéleti konferenciiík a táľsadalmi párbeszéd jegyében a Pźtrbeszéd

Házában.
El őadás sor o zatok a P aľb e széd Hźzźh an: F o rró kö nyvek (i smeretterj esztő kozgazdasá-
gi-táľsadalomtudomiínyi sorozat); Kiss Ulľich jezsuita szerzetes angol nyelven frissen
megj elent pľovokatív társadalomtudomĺĺnyi könyveket ismertet.
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f0|4-beĺ teľvezett:
Január 13.: Matthew Kneale: An Atheist's History of Belief: Understanding our Most
Extľaordinary (2013)
Február 10.: Tom Butler-Bowdon: Never Too Late to Be Great: The Power of
Thinking Long (2011)
Marcius l0.: George Fľiedman: The Next l00 Years (2009)
Ápľilis 14.: Joseph E. Stiglitz: The Price of Inequality (20|2)
Május 12.: Robeľt és Edward Skidelsky: Wie viel ist Genug?

8. Ingyenes komolyzenei koncertek egész évben.
9. Pedagógiai műhelyek; ÄzIgnáci Pedagógiai Műhely célja, hogy hirĺnypótló pedagó-

gusképző műhelyként, Szent Ignác lelkiségét követve, a teljes ęmbert megszólítva erő-
sítse meg hivatásukban a pedagógusokat. Alapvető szándék, hogy a lelkiségre, a
szakmai felkészültségre és a kooperációra koncentrá|va a képzésben résztvevő tanĺír
asszertív, kiegyensúlyozott, hitében elkotelezett és komoly szakmai tudássalrendelke-
zo pedagőgussá váljon. Ennek érdekében tervęzett képzések:
Az etikaoktatásban aházasságra nevelésről. Tartja: Tomka Ferenc. Időpont: szer-,ĺezés

alatt.
Iskolai lelki nevelés. Tartja: Rivasz-Tóth Kinga és Nagy Bálint SJ. Időpont:2014, feb-
ruár 13.

,,Érzékeny közösség, közĺĺsségi érzékenység.,, Tartja: Szalóki Mihály. Időpont. 20|4.
október 19.

10. Muzsika-Sző párbeszéde: altematív konceľtsorozat' A PárbeszéđHáza rendhagyó so-
rozata.. a2x45 pęrces kóruskoncerteket 15 perces prőza szakít1a meg, és köti is össze,
új értelemmel egy más médium segítségéve| gazdagitva a hallottakat. Az egyes estek
egy-egy zenei irányzatot képviselnek, soľľendben: gregorián, barokk, klasszikus és

modern. Minden alkalmon más kórust látnak vendégül.
Máľcius Z.Yendég a Magyaľ Rádió Kórusa.
ľlájus 4. Vendég a Kodály Kórusiskola kór.isa.
A további alkalmak szervezés a|att.

1 1. Beszélő képek: miĺvészettörténeti sorozat. Vértesaljai Lźtsz|ó jezsuita szerzetes szemé-
lyes hangvételű vętített képes művészettĺirténeti sorozata. Az alkalmak mindig l8.30-
kor kezdődnek.

12. Nemzetközi amatőr filmszemle és fotópályázat _ minden évben egy fontos tiĺĺsadalmi
kihívás témájában. 20|4-ben 18. éve ľendezik meg tematikus nęmzetkozi arnatőľfilm-
szemlét, és 6. éve ahozzákapcsolódó ťotópá|yazatot. A filmszemle különlegessége az
értékoĺientált tematikus fókusz, valamint apárbeszéd és a személyesség komolyan vé-
tele. Minden évben olyan témát választanak az amatoröknek, amellyel egy aktuális tár-
sadalmi igényre vagy éppen fájő hiányrahívjźlk fel a frgyelmet. A jĺivő év témája a
szerelem. A filmszemle helyszínei a ParbeszédHázaés azUtánia Nemzeti Filmszín-
hźa. T erv ęzett időpontj a: 20 | 4. november I 4 -I 5 .

13. Belvarosi csend: az elcsendesedést, a belső béke megtaláIását segítő pľogľamsoľozat
(előadások, meditáció, lelkigyakorlat, művészęti és kreatív programok) nagybtijttől
pünkĺisdig.

A Rendtartomány vźů|a|ja, hogy tamogatóként felttinteti az onkormźnyzatot rendezvényein,
illetve az azol<rő| késztilt nyomtatott kiadványokon.

Az onkormźnyzat vállalja a Muzsikáló udvar (8.) és aTźncház (9.) esetében, hogy amennyi-
ben igény męrĹil fel és nem ütközik az időpont ĺjnkormányzati szewezésu eseménňyel, díj-
mentesen biztosítja a Lońncz pap tér közterületét 3 alkalomma|, azza| hogy a Rendtaľtomány
16 munkanappal előre je|ziígényét, melyľől aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dĺint.
Az onkormányzatkozzéteszi a Rendtaľtomany rendezvényeit a keľiileti újságban és a honla-
pon.



IV. Diintés tartalmának ľészletes ismertetése

Fęntiek alapján javaslom, hogy az onkormĺĺnyzat kössön közfeladat-ellátási sze'ľződést a Jézus

Társasága Magyarországi Rendtaľtományával.

V. Diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés pénzĺigyi feclezcĹet nellr igérryel, azonban a köĺeľület díjmentes haszná|atba adása

bevétel kiesést okozhat.

VI. Jogszabályi kłirnyezet

A Magyaľoľszág helyi önkoľmányzatafuő|sző|ő2011. évi CLXXXIX. tĺjrvény 13. $ 7. pontja

a|apján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok kcjrében ellátandó

helyi önkormányzatí feladatok különtisen a kulturális szolgáltatás; filmsziÍ1ház, előadó-

művészeti szewezet támogatása, a kulturális öľökség helyi védelme; a helyi kozművelődési
tevékenység támogatása.

Kérem az alćtbbi hatćtt o zati j avas l at e l fo gadás át.

Ha.rÁnoz.ł'Tl JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. közfeladat-ellátási szerződést. köt a JéZus Társasága Magyarországi Rendtaltományá-
val (székhely: 1085 Budapest, Hoľránszky u.20.; képviseli: Foľľai Tamás Gergely taľ-

tományfőnok), azelőterjesztés melléklete szerinti főbb tartalmi elemekkel.

2. felkéri a polgĺírmesteľt a kozfeladat-ellátási szerzódés aláírásźtra.

Felelős : polgiíľmester
Hatěrido: 1 . pont esetében: 2013. dęcembeľ 18.

2. pont esetében: fll4.januáľ l5.

A döntés végľehajtá sátvégz(iszerryezeti egység: Humánszol gáItatásiÜđýo''taly

Budapest,zIl3. december5. o. nĄ \"-t \ä,^Ut* -tw-l
Sĺántha Péterné
alpolgáľmester

Tĺiľvényességi ellenőľzés :
Rimrán Edina

jegyző
nevében ésmęsbizásából: ..|
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1. számrĺ mellék|et
KoZF.ELADAT-ELLÁTÁsr szľnzooÉ s

amely létrejött egyrészró|

Budapest Főváľos YIII. keľiitet Józsefu áľosi oń koľmányzat
székhely: l082 Buđapest, Baross ll. 63-67.
tirzsszám: 7357 |5
adőszźtm: I 5 7 3 57 I 5 -f - 42
statisztikai számje|: | 57357 15-84 1 l -32 t -0 l
szám|ev ezető neve : S berban k Magyarorsz ág Zrt.
szám|aszźtma: l 4 l 003 09 -| 0f|39 49 -0 1 000006
képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester, mint onkormányzat, atovźtbbiakban onkormányzat
másrészről

Jézus Táľsasága Magyaroľszági Rendtartománya (rövidített neve: JTMR)
székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca20.
adószám: |90|4056-f-42
szám|evezeto neve: CIB Bank Zrt.
szám|aszáma: 1 1 l 000 l 0 4-190|4056-3600000 l
képviseletében: Fonai Tamás Gergely, tartományfőnök, mint Közfeladatot ellátó kozött, a
továbbiakban Közfeladatot el |átó

az a|ulírott napon és helyen az a|źbbi feltételek szerint:
I. A Szeľződés táľgya

l. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tźrgya a Budapest Főváros VIII. kertilet
Józsefuáros onkormányzata álta| a Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő fo||. évi
CLXXxx. tv. (Mötv.) rendelkezései szeľint ellátandó helyi közügyek, va|amint helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó he|yi önkormányzati feladatok teljesítésében való részvétel. Az Möw.
23. $ (5) bekezdés szerint a kerületi önkormányzat fe|adata külĺjnösen a helyi k<jzművelődési
tevékenység támogatása, a kulturális örökség he|yi védelme (l3. pont); valamint a kerĺ'ileti sport és
szabadidősporttźtmogatása, i{úsági ügyek ( l7. pont).

2. Felek megáIlapodnak abban, hogy jelen szerződés l. pontjában foglaltak keretében K<jzfeladatot
ellátó feladatźú az alábbi, a fentiek keretében ellátandó k<jzmĺivelodési, tudományos, művészeti
tevékenységek, feladatok, programok ellátása képezik:

a. Feszý Masa Művészeti Műhely - 20|3 szeptemberétőI indul a ,,Feszty Masa Miivészeti Mű-
hely'' a Mária utcai Jézus Szíve templom szervezésében;

b. Musica Sacra kórus' Gregorián Schola; konceľtsorozat;
c. Muzsikáló udvar - Tavaszi és oszi estéken konceľtek a templomkeľtben;
d. Táncház a Prárbeszéd HźnÍban;
e' Kiállítások szervezése (Párbeszéd Háza);
f. Tudományos és közéleti konferenciák a társadalmi párbeszéd jegyében a Pĺírbeszéd Hźnźhan;
g. Előadássorozatok a Párbeszéd Házźtban: Fonó kĺinyvek (ismeretterjesztĺí közgazdasági.

táľsadalomtudományi sorozat); Isten nem halt meg! _ a hívők és keresők koĺi párbeszédrő|;
h. Komolyzeneikoncertek;
i. Pedagógiaiműhelyek;
j. Muzsika-Szó párbeszéde: alternatív koncertsorozat;
k. Beszélő képek: művészettörténeti sorozat;
I. Nemzetközi amatőr filmszemle és fotópályázat _ minden évben egy fontos tĺársada|mi kihívás

témájźtban1'
m. Belvárosi csend: az e|csendesedést, a be|ső béke megla|áiásźtt segítő progľamsorozat (előadá-

sok, męditáció, lelkigyakor|at, művészeti és kreatív programok) nagyböjttől pünkösdig.

3. Közfeladatot ellátó kijelenti, hogy a 2. pontban foglalt rendenényéta VIII. keriilet kozigazgatźtsi
határán belül taľtja meg és biztosítja a VIII. kerületi lakosság részvételét az eseményen.

4. Az onkormtnyzat kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatáľozott, feladatkorébe tartozó feladat
ľészbeni el|átásáva| a jelen szerződésbenrögzített korlátozásokkal' feltételekkel a Közfeladatot ellátót
bízza meg, me|yhez az önkormányzat pénzbeli üĺmogatást nem nyújt.



5. A Közfeladatot ellátó kijelenti, hogy a jelen szerződés keretei kozött meghatározott közfeladatok
teljesítését, a jelen szeľződésben foglalt feltételek szerint és a jogszabályi előírások betartása mellett
vállalja.

II. Jogok és kötelezettségek
6. onkormányzat jogosult a Közfeladatot ellátót, illetve tevékenységét és munkavégzését bármikor
ellenőrizni, a Közfeladatot ellátótól adatot, kimutatást bekérni.

7. onkormányzat vźi|a|ja, hogy Kĺizfeladatot ellátó rendezvényét megjelenteti honlapján, va|amint az
tnkormány zat tĘ ságsźh an.

8. onkormányz,aÍ évente 3 a|ka|omma| (l alkalom 1 napnak fęlel męg) díjmentesen biztosítja a2. c' és

d. pont szerinti rendezvények lebonyolításáúloz az otlkormźtnyzat fenntaľtásában lévő közterület
szĹikség szerinti hasznáIatát a Bp. Vil. kerület Lőrinc pap tér tekintetében azza|, hogy a Józsefuárosi
onkormányzat tulajdonában lévő kĺiĺerületek haszná|atźről és használatának rendjéről szóló 18120|3.
(Iv.24) önkormányzati rendelet a|apján a rendezlĺény előtt 16 munkanappal kcĺztertilet használati
engedélý kér a Józsefuárosi Polgármesteri HivataIYagyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztályán
keľesztiil. A kérelem megtagadható, amennyiben a rendezvény időpontja és helyszíne megegyezik egy

az onkonnányzat áIta| szervezeÍt eseménnyel.

9. Közfeladatot ellátó köte|es az onkormínyzatot mint támogatót feltüntetni a 2. pont szerinti
rendezvényén és az azzal összeÍiiggő kiadványokon.

l0. Közfeladatot el|átó kötelezettséget vállal aľra, hogy onkoľmányzat számára a je|en szerződésben
me ghatár o zott kö zfe l adato kat j e l e n szer zo dés s zeľi nt elv é gz|

l1. A Kĺjzfeladatot ellátó kötelezettséget vá||a| ana, hogy a je|en szerzódésbęn megjelölt feladatok
teljesítése érdekében az Önkormányzatĺa| folyamatosan és e|ózetes en egyeztęt.

|f. AKozfeladatot el|átó a szerzódésben kortilíľt tevékenységet a legnagyobb gondossággal köteles
elvégezni. A munkav'égzés soľán köteles az onkoľmányzat tulajdonában átló berendezések és

felszęrelések állagmegóvásáról gondoskodni, a károsodást e|kerülni, ellenkezo esetben az okozott
káľért felelősséggel taľtozik. Felek rogzítik, hogy vagyon bármilyen jogcímen tĺjrténő átadására,

hasznáIatban adźsára, az egyedi szerződésben rögzített feltételekkel, a nemzeti vagyonról szóló
tcirvény rendelkezései szerint kerü|het sor.

13. Ktizfeladatot ellátó köteles a jelen szerzodés tárgyát kěpező feladatellátásával ĺisszefiiggo
panaszokat kivizsgálni, azok orvoslásában hatékonyan közreműködni.

14. A Közfeladatot ellátó koteles jelenteni az tnkormányzatĺlak a jelen szerzódés szerinti feladatai
elvégzésének akadályát, az akadát|y megszi'intetéséľe tett intézkedéseit. Az Önkormányzat az akadá|y

e|hźn ításáb an köte les közreműkĺj dni.

15. Közfeladatot ellátó je|en szerződésben foglalt tevékenységének ellátásáróI évente a |ezárt évet
követő janutr 3l-igköteles írásban beszámolni az Önkormrányzatnak.

16. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása
érdekében egyĺitľműködnek. Ennek megfelelően időben tátjékoztatjź.lľ. egymást a jelen szerződésben
foglaltak teljesítéséľől és minden olyan kérdésről (tény, adat, körĺilmény), amely a szerzodés
teljesítésére kihatással lehet.

II. A szerződés ideje' felmondása

l7. Felek a szerzódésthatározat|an időre kötik meg.

18. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel és íľásban módosíthatják.

|9, Jelen szerződést bármelyik fél 3 hónapos fe|mondási hataridővel rendes felmondással
felmondhada.



20. Amennyiben Felek bármelyike, a je|en szerződésben foglalt kotelezettségét srilyosan megszegi, a

másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatní a szerzod.ésszegő fe|et a kötelezettségszegés
tartalmáról és az e|vźrt, szerzodésszeľű intézkedés módjáró|. A szerződésszego fél köteles a
szerződéses kĺjtelezettségének ésszerű határidőn, de legkésőbb 30 napon belĺil eleget tenni, vagy a
szęrződ,ésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni.

2l. Amennyiben a szerződésszegő fél kĺĺtelezettségét a felszólítás ellenérę sem teljesíti, a másik fél
jogosult a jelen szerződést a határidő eredménýelen lejártát követően azonnali hatźi|ya| felmondani.

ff. Azonna|i hatályu rendkívĺili felmondási oknak minősíil külonĺjsen:
a. a jelen szerzodésbő| szÁrmaző jogoknak és kötelezettségeknek a másik Fé|hozzájtru|ása

nélkĺil töľténő átuházása,
b. a lényeges szerződési kötelezettségek vétkes megszegése
c. közvetlen károkozást okozó magatartás tanúsítása.

23. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszűnésig
kotelesek egymással teljes körűen eIszámolni, különös tekintettel a Közfeladatot ellátó által
onkormányzattól jelen szerződés idotatama alatt használatra á*ett önkormányzati vagyon
visszaszolgáltatására.

III.. Zár ő ľendelkezések

24. 
^ 

jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénýelensége esetén a szerződés egyéb részei
érvényben maľadnak.

25. Jęlen szerzodés 5 egymással szó szerint mindenben megegyező pé|dányban készü|t, melyet Felek
elolvasás és közos értelmezés után, mint akaratunkka| mindenben megegyezőÍ., jőváhagyő|ag a|áirták.
Az onkoľmányzat képviselő-testülete a jelen szerződés a|áírásźthoz a ............ sz. határozatáva|
hozzájźtru|t.
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