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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

Tényá|lás és a dtintés tartalmának ľész|etes ismeľtetése

A lőzsefvźttosi Közösségi Hénak Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban Társaság) az onkormźlnyzat
kozszo|gtitatási szerződést kdtött a Képviselő-testület 4212015. (II.19.) szám(lhatározata alapjźn. Az
onkormányzat a szerzodés 2. számis, melléklete a|apján a Társaság feladatainak e||átásźhoz
694.282.742,- Ft költségtéľítést biĺosít a Társaság tészére.

A Társaság 20|5. évi üzleti tervét a Yátosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság a 239120|5. (III.16.)
számű határ o zatával el fo g adt a.

Aziđzl'eti terv és aközszo|gálltatási szerződés 2. szětmi:' melléklete is olyan szempontból készült, hogy a
Magyarkúton lévő táboľ a felújítások miatt2015. április 03. napjáig üzemel. A Társaságnak lehetősége
|esz20|5. április 03-át követően béľbeadás útján hasznosítani a táboľt. A bérbevevó 2000.-FtJ naplfő
összegért biztosítaná az e||átást, ezért a Kft.-nek további fedezet biĺosítása sziikséges, melynek
összege bruttó 4.492.000 Ft. A kiegészítő költségtérítés tafta|mazza a gyermekek ellátásához sziikséges
túa|ánydíj összegét, a kísérők díját 201'5 .július 3 1-ig.

A Társaság fentieknek megfelelően módosította aZ üdĹiltetésľe vonatkozó uz|eti tervét, és a
kozszo|gěitatási szerzódés 2. szám,(l mellékletét, melyet elfogadás céljából terjesztek a Tisztelt
Bizottság elé.
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il. A beteľjesztés indoka

A Józsefuárosi Köz<jsségiHázakNonprofit Kft. éves tevékenységét a Városgazdá|kodási és Pénzügyi
Bizottság álta| elfogadott tizleti teľv és akózszo|gźlltatási szęrzodés a|apjén végzi.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása

Jęlen döntésnek költségvetési fedezetigénye van, mely 2015. évben egyszeri költséget jelent. A
polgármestet a20|5. évi költségvetésľől szóló rende|et 6120|5.(II.20.) tlnkormányzati rendelet22. $ g),
h) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a fedęzet biĺosításához szĹikséges 4.492.000 Ft összeg
átcsoportosításźi jóváhagýa a 11805 cím önként vállalt feladat működési célú támogatások
źil|amhánartáso n kívülľ e e|őir ánv zatár a.

iv. Jogszabáiyi köľnyezet

A Bizottság döntése a Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jog gyakorlásáľól sző|ő 6612012. (XII.13.) ĺĺnkormźnyzati ľendelet 49. $ (3) bekezdésén (,,Az (I) és (2)
bekezdésben fel nem soľolt onkarmárlyzat tulajdonosi résmételévet műkodő gazdasógi tórsasógok
tekintetében a tagot megillető jogokat a Városgazdólkodósi és Pénzügłi Bizottsóg g,,akorolja',,) és a
36/20|4. (XI.06.) cinkormányzati rende|et 7. melléklet 1.l.3. pontján (Irozbeszerzési iigłekben az
eljórós megindítósáról, eredm,ény mególlapításóról, beszerzési üg,,ekben az eredmény
mególlapításóról, bármely onkormónyzati szeľződés megkotéséről, módosítósáról, megszüntetéséről,
ide nem értve a polgórmesteri és a kizórólagos kepviselő-testiileti hątóskört, kivéve tovóbbó a 22/20I ].
(IV.12.) onkormányzati rendeletben meghatórozott Józsefvórosban műkodő önszeryeződő kazösségek,
míÍvészek és sportoĺók pólyózati támogatásóhoz kapcsolódó szerződések módosítósóĺ;) alapu|.

F enti ek a|apj án kéľem az alábbi hatźr ozati j avas l at e l fo gadás át.

Határozatijavaslaĺ

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskĺjrében e|járva, mint a Józsefuárosi
Közösségi HázakNonprofit Kft. egyszemé|yes tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja ahatározat l. mellékletétképezo, alőzsefvźľrosi KözĺjsségiHźnakNonprofit Kft.
2015. évi módosított üzleti tervét.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20|5.március 30.

2. elfogadja a határozat 2. me|lék|etét képezo közszo|gő|tatási szerződés 2. mellékletének
módosítását.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: 20|5.mfucius 30.



A döntés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Józsefváľosi KtiztisségiHánakNonpľofit Kft.,
Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesĺés előkészitojénekjavaslata a kozzététe|
módjára: nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2OI5. mźrcius 4.€,
<:::_#

Pénzes Attila
igyosńä|yvezeto
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\ Jozsefvarosi Ki5zössési Hazak Nonprofit Kft.

Üz|eti terv L. számú modosítás

Budapest, 2015. márci us 24.

Józsefvórosi Közösségi Házaik Nonprofit KÍt. módąsított i,jzteti tervet' kívón
:i .

be nyujtani, az U dü ltetési divízi ó mĹi ködéséve I kapcsolatban.

Cégszerű megnevezés: Jozsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.

Székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.

Cégjegyzékszám: 01-09-94262f

Adoszám: 22766117-2-42

BanKzámtaszám: 1 41 00127 - 1 657 t249 - 01000008

Levelezési /Számlázási cím : 1084 Budapest, Mátyás tér í5.
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Telephelyek:

o Káptalanfůĺľed Táboľ u.1.
o Maryaľkút / Verőce oľgonás u.7.

Feladatuk a
. józsefvárosiryermeket
. iinkoľmányzat fenntaľtása a|átartozől kiiltségvetési szeľvek ellátottainak

o iinként vállalt feladatként szabad kapacitás kĺhasználása

Kaptalanfüred

Ti,bb mint 60 éwel a Káptalanfüredi. ijdijlő építése utón megkezdodik ĺi tóbor
teljes körÍj rekonstrukciója. Ennek értelmében 2015 évben megkezdődik az üdijlő
rekonstrukciója, amelyre első ütemben 52 miliĺó ÍorÍnt óIt rendelkezésre az
Önkormónyzat saj át f or rósóbóI.

Ezt az összeget páIyázati pénzek bevonásóval igyekszijnk kiegészíteni. A tervek
kijzött, szerepel az elavult kijzmĺjvek kicseréIése, fetújítósa, a fahózak
rekonstrukciója il|etve a kiszolgáIó egységek modernizitlása. A tervek elkészítése
és az engedéIyezési eljórásokat követően gyors ijtemezésse| kíiánjuk az építkezést
lebonyolítaní, hogy minéI hamarabb meg tudjuk nyitni a tóbor kapuit. A
munkáIatok befejezéséig az tjdijtő zárvg tart.

tł|agyarkút

Beruházósok szül<ségessége miatt a magyark(lti ijdüIő 2015.a.ü.ig tart nyitva, az
általunk f enntartott módon.

Tórsaságunk szerzcidést kíván kötni egy vóItalkozó,vat, mely kapcsón az ijdijtő
terüIetét, épQleteit hasznosításra, gyermek táboroztatásra,kívánja bérbe adni.

.A megáIlapodós tartalmazza a Józsefvórosi iskolások erdei táborának helyszín
biztosítósót. Az ellótással kapcsolatos fizetési kötelezettségük nem váItozna (590, 
Ftt1őt,ap). A tovóbbi köItségek biztosítasóhoz szijkségás ą.żgz.ooo millió Ft.ot; a
fenntartó biztosítanó, ezzel a tanteryben előírt kötelező erdei tábort 2015. jťllius
3.1'.ig meg lehet valősítani.

A szerződés terveink szerint 1+1 évre kötnlénk, mellyel hosszťl távon biztosítva
. Ienne a feladat ellátós.
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