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Budapest Józsefvárosi Onkormá nyzat
Képviselő.testĺilet e számára

Tisztelt Képviselő-testiilet !

EIőzmény

20If. évben a Józsefvárosi K<jzösségi Házak Nonprofit Kft. (a továbbiakban: JKH Nkft') az
Önkoľmányzat dĺjntése alapján a kerületi szociális, közösségi és kulturális feladatok ellátásában nagy
szerepet vállal. A f0I2' évben került a JKH Nkft. irányitása a|á a Iőzsefvárosi Galéria, a
Zász|őgytljtemény' a Gyermek napkozis ttlbor, a rendszeľes szociális segé|yezettek való kötelező
kapcsolattaľtás, valamint ez év szeptemberétől a H13. Diák és Vállalkozási Központ'

1. JKH N k ft. tö bb l etfeladataiv al i áľ ó ill etmé nv n öv e ke d é s

A JKH Nkft. a Kesztyúgyár Közösségi Ház miĺkodtetése, valamint a Jőzsefuárosi Galéria, és a
Zász|őgylljtemény fę|ađate||átása mellett a H13. és a kĺjzművelődési feladatok e||átása, valamint a
Nyári gyermektábor megszervezése nagyméľtékű adminisztrációs és szakmai többlet feladatokat
jelent.
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Előteľjesztő: ďr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi tilés időpontj a: 2012. augusztus 29. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Jĺízsefváľosi Kiiziisségi Házak Nonprofit Kft.t éľintő tulajdonosi
dii ntés ek mephozata|ár a

A napirendet nyilrtlzárt ülésen kell tźlrgya|ĺi, a döntés e|fogadásához minősített
szav azattobb s é g szük s é g e s.
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Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottságvéleményezi

Humánszolgáltatási Bizottságvé|eményezi .

Hatźfi ozatí j av aslat a bizottsáe számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságl Humánszolgá|tatási Bizottságjavasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteri esztés mestárcv a|ását.



A megnövekedett fe|adate||átással kapcsolatos teendők, valamint a Józsefuárosi közmrĺvelődési
feladatok ellátásért és a szeptemberben induló H13. feladate||źltásáértazllgyvezető bérének havi bľuttó
150e Ft-al történő emelését javaslom.

Az IJgyvezeto javaslata szerint a megnövekedett adminisztľációs és szakmai fe|adatszźtm

kovetkeztében szakirányú végzetÍségupénzugyi munkatársra is szĹikség van, igy státuszbővítéssel 1 fő
pénzügyi végzettségu munkatárs felvételét javasolja bruttó 200 e Ft + cafeteria havi illetményen.

A JKH Nkft. jelenlegi|étszámadatai az alábbiak:
- főállású munkavállaló: |1 fő
- megbízźtsi jogviszonyban foglalkoztatott: 1 fő
- közfogla|koztatott: 24 fő

A tervek szerint H13. Diák és Vállalkozási Kozpont megnyitását követően - a szakmai pľogram
kidolgozása után - 2 fó programfęlelőssel, 1 fő asszisztenssel és 1 fóállású menedzserrel működne. Az
eľedeti elképzelés szerint a Központ vezetője menedzser beosztásba került volna, kevesebb
önállósággal, szoľosan betagozódva a JKH Nkft. vezetése alá. Mivel azonban a H13' funkciójában és

tevékenységében teljesen onálló, a Kft. székhelyétől elhelyezésében is különá||ő, cékavezetőbbnek és

egyben hatékonyabbnak tíĺnik annak élére egy vezetói kvalitásokkal rendelkező, önálló döntéseket
felvállaló és azokért felelősségge| tartoző szakmai vezeto kinevezése. A fentebb leírtak miatt az
eľedeti bérsoľ helyett bľuttó l90e Ft emeléssel 470e Ft vezető státuszú béľsoľt indokolt létrehozni. A
feladatok jellege miatt javasoljuk, hogy az ugyvezető hatásköľében a szakmai vezető részére a Hl3.
esętében biztosítson a szak,ĺlai d<jntések felett önálló aláíľási jogot'

A fent rész|etezett tiibb|etkiiltségek összege 201f . évben négy hónapra szźlmítva jáľulékokkal'
adókkal együtt f ,790 e Ft-ot jelent. Taľtós működési kiitelezettségvállalást jelent, ami egy évre
vetítve a jelenlegi jogszabáIyok figyelembevételével 8.370'0 e Ft-os saját foľľást fog igényelni a
kiivetkező évek költségvetésétől a már e|őzőekben vállaltakon felüI.

Az Onkoľmányzat következő évi ktiltségvetési egyensú|yának megtaľtása éľdekében javasolt
megvizsgálni, hogy a JKII Nkft. a feladatait hogyan tudná kiiltségkímélőbben ellátnio valamint
hogyan tudná saját bevételét megemelni.

2. Alapító okirat módosítása

A Képviselő-testület f7llf\|f. (VII.l9.) száműhatátozatźtnak 3. pontja ľendelkezik alábbiakľól:
,,3. felkéri a Józsefvóľosi Közösségi Hózak Nonprofit Kft. üglvezetőjét az alapító okirat
módosítósának elkészítésére, és felkéri a polgármesteľt az alapító okiľat módosításának
aláíľására.,,A hivatkozotthatározat szerinti határido 20If ' szeptember 01.

Javaslom, hogy a közművelődési és kulturális feladatok ellátásának okiratba való felvétele a H13.
Diák és Vállalkozási Kozpont alapító okirat módosításával egyidőben torténjen.

A kcizművelődési és egyéb kulturális feladatok e||átását a módosítás nélkül is elláthatóak é a
módosítások együttes végľehajtásáva| amegťlzetendő illetékeket csökkenthetoek. Felkérjük a Tisĺelt
Testületet, hogy járuljanakhozzá a módosítás együttes benýjtásához, tekintette| arra, hogy a Hl3.
Diák és Vállalkozási Kozpont átvéte|ét követően szükséges lenne ery újabb benyújtás.



3. onkormdnvzati rendezvény szervezés e

Javaslom, f012. oktőber 3.ára egy önkormányzati rendezvény megszervezését a JKH NKft' által, ahol
az elmúlt időszak kozos értékelésére hívjuk atisńe|t képviselőket és a keľületben lévő intézmények
vezetoit. A rendezvény összköltsége az e|őzetes piackutatás szerint bruttó 980.000,- Ft.

Az előteľjesztés 1. és 3. pontjában jelzett többletkiiltségek _ iisszesen 3.770'0 e Ft _ 2012. évi
fedezetéii| a ktizteľület-foglalás bevételi többletét javasolt megielölni, a következő évekľe
vonatkozóan az łinkoľm ánvzat adóbevételét.

A Képviselő-testülęt döntése a helyi önkormányzatokľól szóló 1990. évi LXV. töľvény 2. s Q)
bekezdésén' a 8' $ (1) bekezdésén és a 10. $ (1) bekezdés d) pontján alapul.

Ké ľem az a|á.}bi határ ozati j avas l at elfo gadás át.

HaľÁnoz,łTI JAvAsL,AT

A Képvĺselő-testĺilet úgy dönt' hogy

!. al a Kft ügyvezetői béľét 20If. szeptember l-jétől bruttó 150e Ft-al megemeli. A többlet
költség jaľulékokkal együtt 20If . évben - négy hónapra számítva . 762 e Ft.

bl a Jőzsefvárosi Kozösségi Házak Nonprofit Kft. adminisztrációs és pénzügyi feladatok
megvalósu\ásához szükséges I fő főá||ású pénzügyi végzettségű munkatźtrs a|ka|mazását
2012. szeptember l-jétől engedéIyezi, havi bruttó 200e Ft + cafeteľia juttatás költség
erejéig. A többlet koltség járulékokkal egyiitt 2012. évben - négy hónapra sztmlítva - 1,016

e Ft-al.| cafeteria 46,8 e Ft-al kiegészíti.

claH13. Diák és Yá||alkozćtsi Központ fęladatellátásához szĹikséges vezetőibért2012.
szeptember l-jétől bruttó 190 e Ft-al megemeli, melynek tĺibblet költsége járulékaival
együtt ebben a k<iltségvetési évben - négy hónapra számítva - 965,2 eFt,

2. felkéri a JKH NKft.-t a 20|f. október 3.-i önkormányzati rendezvény szervezésérę és

lebonyolítására, arendemény ĺisszköltségére bruttó 980,0 e Ft-ot biztosít.

3. a.| az I-2. pontban foglalt többlet költség ĺisszege 2012. évben 3.770,0 e Ft, fedezetének
biztosítása éľdekében az onkormányzat 11404 cím bevételi intézméĺyi működési bevételi
e|oirányzatát 4.787,9 e Ft-tal megemeli, a II404 cím kiadás dologi ezen belül az áfa
befizetés e|őirányzatát I.0I],9 e Ft-tal megemeli.

b.t az onkormtnyzat a 11805 cím kiadás műkĺjdési céIra źúadott pénzeszkoz
á|laĺtháztartáson kívülľe előiľányzattú 3.770,0 e Ft-tal megemeli az I.2' pontban foglalt
kiadások támogatása címén.

c./ felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésľől szóló rendelet ktlvetkező módosításáná|
a hatźtt ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe'

d./ fetkéri a Polgármestert, valamint a Jőzsefvárosi Közösségi Házak Nonpľoťrt Kft.
igyvezetőjét, hogy vizsgá|ja felül, hogy a Kft. saját bevételeit a jövőben milyen módon
tudná megemeli, a kiadásait milyen módon tudná csökkenteni, annak éľdekében, hogy a



4.

3.

hatfuozatbarl tartós műk<jdési kötelezettségvá||a|ás kĺiltségvetési fedezete ĺlnkormányzati
forrás igénybevétele néIkül biztosítható legyen.

e./ amennyiben a d./ pontban foglaltak a\apjźn a taľtós kötelezettségvállalás költségvetési
fedezete nem rcalizéůődhat, abban az esetben a taľtós kötelezettségvállalás fędezetéiI az
önkormany zati adőb evételt j el<ili meg.

felkéri a Jőzsefváĺosi KözösségiHázakNonpľofit Kft' ügyvezetőjét atámogatási szerződés
előkészítéséľe, valamint a Polgáľmestert a szerzódés a|áírásfua.

a Képviselő-testület 27Il20If' (vII. 19) szátmu. határozatának 3. pontjában foglalt alapító okirat
módosításának 20If , szeptember l-jei határidejét meghosszabbítja oly módon, hory felkéri az
igyvezetőt a Hl3. Diák és Vállalkozási Központ működtetésére átadott feladatkörének módosított
határidejéľe készítse e| az a|apitő okirat módosítást.

Felelős: 1-5. pont esetén polgármester
3.dl pont,4. pont esetén Józsefuárosi Közösségi HázakNonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: I-f . pont,3 'a/,3.bl pont esetén f07f . szeptember 1.

3.cl,3.dl,3'elpont esetén legkésőbb f01f . december 31-ig
4. pont esetén f0|2. szeptember 8.

5. pont esetén a H13. Diák és Yá||a|kozási Központ működtetési feladatainak źúadásźń

követően

A diintés végľehajtását végző szewezeti egység: Józsefváľosi Ktizösségi lIázak Nonpľofit Kft.,
Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi tigyosztáty

Budapest, 20If . augusztus29.
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Töľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábóI:
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