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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Hum án szo lgáltatás i Bizottság v é|emény ezi

HaÍ.ár o,ati i av as|at a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénztigy i Bizottsáý Humánszolg źitatásl Bizottság javasolja a

te stĹi l etn e k az e|őteri e srJé s me stársy a|ás át'

Tisztelt Képviselő.testület!

Előzmény
A Képviselő Testĺilet 81l20I2. (III. 01) hatáĺozat 3.5 pontja értelmében a Képviselő Testület

felkérte a JKH Nonprofit Kft ügyvezetőjét a ZászIő Gyűjtemény és a Nyári napközis táboľ

koltséghatékonyabb működésének vizsgálat áĺ a, v a|arĺint j avaslattételre.

A Képviselő Testület 81l20I2, (Iil. 01) hatfuozat 2.I pontja értelmében úgy döntött, hogy a

2OI2' ápri|is l-től a Iőzsefvźrosi Közösségi házak Nonprofit Kft veszi źi. a lozsefuárosi
Ga|éria, valamint a Zászlőmizeum miĺködtetését. A megnövekedett fęladatok ellátásához

szükségesek a költségvetési terv átgondolását követoen a következő módosítások
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Javaslat

Zász|ógyŰljtemény
A beéľkezett látogatói és egyéb szakmai kitekintés, továbbá a Képviselő.testiilet által

elfogadott költségvetési rendelet alapján az önkéntes feladatokat illetően, a

Zősz|őgytijtemény esetében javasoljuk, hogy az éves költségvetésben tervezetĺ - f0I2.
április l-ét követő - 3 hónapľa jutó része kerti[jön biztosításľa.

A továbbiakat tekintve javaslom, hogy 2\I2.június 30-át ktivetően az alkalmazásban álló
Gytĺjtemény vezetője a fenntartáshoz sztikséges kiadási oldal 50yo-át, trímogatói

adománnyal váltsa ki, amely az iizemę|tetéssel kapcsolatos terhek felét fedezni tudja,

mely esetben az LJgyvezető a Képviselő-testĺilet elé előteľjesztést készít a fennmaradó

sziikséges kiadási e|őirényzat biĺosíĺísára vonatkozóan. A jelenlegi számadatok alapján

3 hónapra 1.291.809.Ft a miiködési költség, melyet kériink biztosítani.

IL Nyárĺ napkiizis táboľ
A nyári napktizis tábor esetében az Ügyvezető javasolją hogy a költséghatékonyság
jegyében a tátbort, az e|oző évekkel ellentétben, a Mátyás tér 15., azaz, Keszsigyár
Közösségi hazban rendęzzék meg, továbbá a Dankó utca 18. és a Homok ltca ,I

sportudvaľ hasznéiatőnak biztosítasával.

A Kesztyiĺgyár Közösségi Hráz 2008-ban azza| a céllal nyitotta meg kapuit' hogy

Józsefuáľos egyik leghátľányosabb helyzetu negyedében, a Magdolna Neryedben motorja

legyen a helyi közösség eľősítésének, integľációjának. A helyszín megválasztásának
számos előnye van, többek között a negyedbeli elhelyezkedésének kiiszönhetően

könnyen eléľhető. A megľendezésľe kerĺilő pľogľamokon lehetőség van beszélgetésekre, a

gyeľekekkel való szoľosabb kapcsolattaľtĺĺsra, olyan egyéni problémák feldeľítésére,

amely esetleg kĹilső szakmai segítség igénybevételét teszi szükségessé. Iĺ indiľekt
eszközökkel, példamutatással és egyéb finom technikák a|ka|mazásálva| zaj|ik a fiatalok
konfliktuskezelési készségeinek fejlesztése. A Kiiziisségi Hálz eszköztétrának

köszönhetően lehetőség van sportprogľamok, játékos vetélkedők, kézmíĺves
foglalkozások, Ĺigyességi játékok megvalósításárą melyek a ryeľmekek nyári szabadidő

ęltöltéséhez elengedhetetleniil fontos. A Kesztyíĺgyár Közösségi HrŁban dolgozó ifiúsági
szociális munkások segítségéľe lehetnek a pedagógusok munkájának, oly módon, hogy a

napi munkájukban is alkalmazott technikákat átadjá"/ľ^.

250 000 Ft



1 378 000 Ft

III. Jkh NKft. tiibbtetfeladataĺval járó szolgáltatási illetményniivekedés
A megvalósítandó feladatok mennyiségét tekintve, a megniivekedett adminisztrációs és

egyéb szolgáltatók díjźtrendezni szĹikséges, ezért a Kft-vel szeľződésben álló iigyvédi
szolgáltatás díja 386 e Ft-al növekedik.

A Józsefrárosi Galérią a Zász|őgyújtemény, a f0 fő kulturális segíto foglalkoztatása,
valamint a nyźri napktizis tríboľ működtetése megnövekedett Ĺigyviteli feladatokkal
j{ľĺrat ezért aKft. Ĺigyvezetőjének bérét bruttó 80e Ft-al sziikséges megemelni.

20 If . álpril'is 1 -től ntivekedés

iisYvédi díi 3 479 400Ft

iiswezető is. 9f5 200Ft

IV. Ktizhasznú foglalkoztatás

A Képviselő-tęstiilet a8Iĺ20I2. (III.01.) szźlműhatfuozaténak4.|. pontja a|apján a bér és

járulék iinľészre 859,2e Ft-ot biztosított, mely 2012. március 1. _ 2012. decęmber 31-

között 10 fő, és2OI2. máľcius |.- }}If.július 31. kiizötti időszakľa 10 főt jelent. A
kultuľális segítők esetében a közfoglalkoztatás teľhéľe 2012. augaszfus l-től, további 10

fib kozfoglalkozatásban állót szükséges biĺosítani a fe|adate||áltálslloz, így létszámuk

2012. március 1. és 2012. december 31. kiizött állandó 20 fő.

közhasznú 08-12.-i f27 965 Ft

V. a Képviselő-testiilet 2O|2. március 1-jéne a81l20l2. (III.0I.) határozaténak 5. pontjában

felkéľtę az ugyvezetót az a|apító okirat módosítására. Tekintettel a folyamatosan válltozó
jogszabályi kömyezetre, melyeket az lJgyvezető a cégbírósággal folyamatosan egyeztet és

ezen jogszabáliryivát|tozźlsok további a|apítő okiľat módosítást igényelhetnek, ezért a költségek

raciona|izá|ása érdekében _ kőzzétételi illetékek, stb. - kéri a batźrido módosítást a 20|2.

május 2-ig.

A Képviselő.testiilet diintése a 2006. évi IV. törvény, valamint a helyi iinkoľmányzatokról
sző|ó I99O. évi LXV. tiiľvény 2.s Q) bekezdésén és 10. $ (1) bekezdés d) pontján alapul.

Ké ľem az a|á.},bi határ ozati j ava sla t e|fo ga d á sát.



IIa,rÁnozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testĺilet úgy diint, hogy

1.1. elfogadja a Józsefuárosi KözösségiHánakNonprofit Kft. (JKH Nkft.) iigyvezetojének
a javas|atáú' arta vonatkozóan, hogy a Zász|őgytijteméný április, május, június

hónapra ťlnanszirozza. Ezért az Önkoľmányzat kiadás 11601 cím felújít.ís
e|őftźnyzatőnbeliil a Práter Általános Iskola homlokzatfelújítĺís e|őirányzatát |.29I,8 e
Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejĺĺleg a kiadás 11805 cím működési célľa źúadott

péĺueszköz éillamháztartźlson kívĹilre e|ofufunyzatáúvgyanezen összeggel megemeli.

t.2. felkéľi az iigyvezetőt, hogy a Zősz|őgytijteménnyel kapcsolatos végleges
állásfoglalásélt a20If . júniusi első képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

Felelős: 1 .1 . pont esetén Polgármester
1.2. pont esetén JKH NKft. iigyvezető igazgatőja

Határidő: l.1 esetén 2012. mércius22.
l.2. esetén a Képviselő-testiilet 2012. jinius havi első ülése

a nyéri napközis táboľ új helyszínéiil aKesztyúgyár KözösségiHźnatjelöli meg, a
Dankó utca 18. valamint a Homok utca 7. spoľtudvaľ hasznáiatźxal, továbbá 4.772,0 e
Ft fedezetet biztosít a pľogram sikeres megvalósításálhoz. Ezért az onkoľmányzat
kiadás 11601 cím felújítĺĺs e|íĺirányzatán belül a Práteľ Altalános Iskola
homlokzatfelújítĺís e|őirźnyzatźŃ 4.772, e Ft-ta| csökkenti és ezze| egyidejiĺIeg a kiadás
11805 cím mtĺködési célra átadott pétueszköz ái|amháztartáson kíviilľe e|őirétnyzatź,/.

ugyanezen összeggel megemeli

Felelős: Polgáľmester
Hatĺáľidő: 2012. mőrcius 22.

a JKH NKft-hez kapcsolódó iigyvédi díjat 2012. ápľilis l-től havi 386 000 Ft-al
megemeli, hozzźtjéru| szerződéses összeg véitozźsa miatt, a szerzodés módosításához.
Ezért az onkoľmányzat kiadás 11601 cím felújítás e|őirányzatán belĺ.il a Pľáter
Általános Iskola homlokzatfelújítás e|oirényzatźlt 3.479,4 e Ft-tal csökkenti és ezze|

egyidejĺileg a kiadás 11805 cím miĺködési célra átadott pélueszköz éúlramháztartáson

kívii lľe e|őir źny zatźú vgy anezen ös szeggel m egem el i

Felelős: Polgáľmester
Határidő: 2012. ápľilis 01.

2.

J.



4. a JKH NKft. ügyvezetői bérét 2012. ápľilis l-től havi bruttó 80 000 Ft-al megemeli,
felkéri a Polgáľmesteľt a munkaszerződés módosítás a|áítőséra. Ezért az
onkoľmányzat kiadás 11601 cím felújítás előinĺnyzatán beltil aPráúer Általános Iskola
homlokzatfęlújítás e|oirźnyzatát 925,2 e Ft-tal csiikkenti és ezze| egyidejiĺ|eg a kiadás
11805 cím miĺködési célra átadott pélueszköz ál|amháztartáson kíviilre e|óirźnyzatát
uw anezen összeggel m egemel i.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: 2012. április 0l.

a 81/2012. (III. 03.) szźlmű határozat 4.1) pontjában foglaltakat kiegészíti, és ezze|
egyidejűleg a Józsefuárosi Közösségi Háaak Nonpľof,lt Kft. 2012. évi
közfoglalkozatésőnak önľész költségeit a 20If. évi közfoglalkozatás bérek és
járulékainak önrész keretösszegéből újabb 228, e Ft -ot biztosít a fe|adate||éúásra, ezért
az Önkoľményzat kiadás l1107-0l cím miĺködési általános és céltartalékon beliil a
közfoglalkozÍatźs béľ és járulékainak tinľészelőirányzatált 228, e Ft-tal csökkenti és

ezze| egyidejűleg a kiadás 11805 cím miĺködési célra átadott péĺlzeszkőz
éi|amháztartásonkívülreelroirźnyzatáft ugyanezenösszeggelmegemeli.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20|2, március 22.

felkéri a JKH NKft. iigyvezetojét, hory a módosított költség nemek szerint, készítse
elő a Támogatási szerződések módosítását abatározat l.,2.,5. pontja szetint, valamint
fęlkéri a Polgáľmesteľt a Támogatási szerződések módosításának a|áírősálra.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: 2012, mfucius 22.

7. felkéri a JKH NKft. iigyvezető igazgatőjétt az a|apítő okiľat módosításának
benyújŁísáľa f0 12. május 2 -ig.

Felelős: JKH NKft. iigyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: f012, május 2.

A diintés végľehajtásńt végző szervezeti egység: Polgáľmesteľ, Pénzügyi Ugyosztály'
JózsefváľosĺKiiziisségiHánakNonpľofitKft.

6.



Buđapest, 20L2. március 12.

Törvényességi ellenőrzés:
Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megblz;t'lsából :

J. pĺ+ 
",-'/Dr. Mészár Eĺika ,/a\egyző 

2012 |,1:ARľ, .1í'

2,/ f.ĺ.ő L, .,
BecskeĹKovács Barbara

igyvezetolJKH NKft.


