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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismertetése

A Józsefuárosi Közösségi Htlzak Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakbanJKH) az onkoľmányzat
kozszo|gáItatási szerződést kotött a Képviselő-testület 42l20I5. (II.l9.) számu határozata a|apján. Az
onkoľmányzat a szęrzódés 2. számu melléklete a|apján a JKH feladatainak e||túásához 694.ż82'742,-
Ft költségtéľítést biztosított'

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 269120|5. (III.30.) száműhatározat2. pontjában döntott a
kcizszolgáltatási szerződés 2. számű mellékletét képezo, 20|5. évi kĺlltségtérítést megállapító
dokumentum módosításáról, melynek alapján összesęn 698.774'742,- Ft költségtéľítést kap az idei évre
a JKH.

Ezt kovetően a Képviselő-testület ||9l20I5' (V.14.) számu határozatthan úgy döntott, hogy az
üdültetési feladatokat 2015.június 01. napjátó| a Jőzsefvárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Nonprofit Kft.
(továbbiakban: JóGYERM) |átja el.

A JKH-val kötött kozszo|sá|tatási szęrződés f, mellékletének módosítása az alábbiak miatt vźt]lt

szükségessé:

1. A JKH f014. 1l. 06-án gépjármű beszerzésre kapott lehetőséget, melynek a|apján tartós
kĺjtelęzettség vállalássa| (|ízing szerzódés megkĺitésével) 2019. 1 1. 05.ig, szemé|ygépjárművet
szereztęk be a Képviselő-testület 213/20|4. (XI. 05.) l/d pontjában kapott fe|bata|mazás
alapján. Ezek a|apjttn a JKH-I 73 986 Ft havi tcjrlesztő részlet teľheli, mely a CASCo-t is
magában foglalja (8,925,- FĐ. A beszerzéskoľ még a JKH Üdultetési diviziő feladatai közé
tartozott az üdültetési fęladat e||átása, azonban a fenti döntésnek megfelelően a feladatot20|5.
június l-től a rócypnv látja el. A céges autó JóGYERM részére torténő tńadtsához
szükséges a |ízing szęrződés megszüntetése, azonban a JKH je|enlegi koltségvetéSe nem
tarta|mazza eń. az összeget' A lekért adatok a|apjźn a lizing szeruodés megszűnésekor



visszafizetendő összeg 2930416 Ft,'melynek kiegyenlítésękor a JKH tulajdonába keľül a
gépjármu, és ezt követően ćtadhatő a JOGYERM tulajdonába.

A kiegészítő koltségtérítés tartalmazza az autó megvásárlásának az osszegét.

2. A kulturális, kĺizművelődési, tuľisztikai feladatok ellátásán beliil a Jőzsęfvátosi Galéľia
műkĺjdtetéséheztovábbi 150 eFt összegű fedezet kęrült a2015.június 13-án megrendezésre
kerülő, ,,Látogatts a Magyar orökség-díjas Százados úti Miĺvésztelepre'' c. program
szervęzéséhez.

A JKH a fentieknek megfelelően módosítoÍta aközszolgáltatási szerződés 2. számil mellékletét, melyet
elfogadás cé|jáből terjesztek a Tisztelt Bizottság elé.

il. A beterjesztés indoka
A Józsefuárosi KözosségiHázak Nonprofit Kft. éves tevékenységét a Városgazdá|kodási és Pénzügyi
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ilI. A diintés célja' pénzügyi hatása

Jelen dontésnek költségvetési fedezetigénye van, mely 2015' évben egyszeri költséget jelent. A
polgármester a20|5. évi költségvetésről szóló ľende|et 6/f015'(II.20') önkormányzati rendę|etf2. $ g),

h) pontjában biztosított hatásköľében e|járva a fedezet biztosításához szükséges 3 080 416 Ft összeg
átcsoportosításélt jővtlhagyta a 11805 cím önként vállalt fęladat műkodési célú támogatások
ći|amháztartáson kívülr e e|óir ény zatár a.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Bizottság dĺjntése a Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jog gyakorlásáról sző|ő 6612012. (XII.13.) önkormányzati rende|et 49. $ (3) bekezdésén (,,Az (l) és (2)

bekezdésben fel nem sorolt onkormányzat tulajdonosi részvételével míĺkndő gazdasági társasógok
tekintetében a tagot megillető jogokat a VárosgazdáIkodósi és Pénzügyi Bizottsóg g,,akorolja',,) és a
36120|4. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1'l.3. pontján (közbeszerzési üg,,ekben az
eljárás megindítósóróĺ, eredmény mególlapításóról, beszerzési üg1,,ekben az eredmény
megállapítósáról, báľmely onkormónyzati szerződés megkotéséről, módosításáról, megszüntetéséről,
ide nem értve a poĺgármesteri és a kizárólagos képviselő-testületi hatásköľt, kivéve továbbá a 22/20] ].
(IV.12.) önkoľmányzati rendeletben meghatórozott Józsefvórosban műkadő önszerveződő k0z0sségek,
míívészek,źs sportolók pólyázati támogatásóhoz kapcsolódó szeľződések módosítását;) a|apu|.

F ent i ęk a| apj ćn kérem az a|ttbbi h atár o zati j avas l at e l fo gadás át.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörében eljárva, mint a Józsefuárosi
Közösségi HtnakNonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dĺint' hogy

l. elfogadja a határozat 1. mellékletét képezo kozszo|géitatási szerződés 2. mellékletének
módosítását.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: 20l5. iúnius 08.



A döntés végrehajtásátvégzó szervezeti egység: Józsefváľosi KözösségiHázak Nonpľofit Kft.'
Gazdálkodási Ügyosztály

A lakossás széles koľét érinto döntések
módjára: nem indokolt

Budapest, 2015.június 04.

esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a kozzététe|
hiľdetőtáblán honlapon

,1 I ć.
dr. Hęncz Adrienn
ugyosztá|yvezetó
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