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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése
A Hit Gyülekezetę Szeretetszo|gźiat több éve végez kaľitatív munkát Józsefuaľosban a Budapest
Fővaľos VIII. keriilet lőzsefvźrosi onkormányzat együttműködésével. Ennek keretében az e|miilt
négy évben tĺjbb alkalommal osztottak a keriileti rászorulóknak taľtós élelmiszeľt és ľuhát.

Javasolt, hogy a hosszú távú együttmfüödés megállapodásban keľiiljön meghatározásra. A Szeľetet-
szo|gá|atvá|la|ja,hogy az önkormányzatkozígazgatási teriiletéĺaz ĺlnkoľmiĺnyzatá|tal meghatáro-
zott rászoru|ők részére kaľitatív munkát végez. A karitatív munka keľetében a ľendelkezésére álló
erőforrások figyelembe vételével, az önkoľmányzatta| egyeńetett, előre meghatźrozott időpontban
ingyenesen élelmiszeľt, ruhát adományoz arźĺszoruIők részéľe. Az önkoľmányzat vźi|a|ja'hogy az
előzetes egyeńetés a|apján a szabađ kapacitás teľhére a nemzeti vagyonĺól szo|ő 2011. évi CXCVI.
törvény l1.$ (13) bekezdése a|apjźn azlľĺ4öw. 13. $ (1) bekezdésének 8. a. és 23. $ (5) bekezdésé-
nek 11.a. porrtjában foglalt kozfe|adat el|źtása céljából ingyenesen helyiséget biaosít akozfeladat
ellátásrĺnak fennállásáig a Józsefuaros Közösségeiéĺt Nonprofit Zrt. k|ephelyeként múkĺjdő, 1083
Budapest VIII. kerület, Szigony u. 16./8 sztlm (brsz.:36|28lIlN3;390 m) alatti helyiségben.

II. A beteľjesztés indoka
Az egyittmfüödési megállapodás megkötése érdekében szfüséges az előterjesztés tźngyában a dön-
téshozatal.

III. A dtintés céIja' pénzügyi hatása
Javasolom együttmfütĺdési megállapodás megkötését a Hit Gyiilekezete Szeretetszo|gá|atáva|. Az
együttmfüödési megállapodás arryagi kĺjtelezettségvállalást nem taľtalmaz. A dĺintés pénzügyi fe-
dezetetnem igényel.

IV. Jogszabályi kiiľny ezet
A Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Miíködési Szabźůyzatarő| sző|ő 3612014' (XI.06.) ĺln-
kotmźnyzati renđelet 7. szźnrĹĺmellékletének 1.1.3. pontja a|apjan aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság jogosult dĺjnteni aszerzodés megkĺitéséről. A ĺemzeti vagyonĺól sző|ő2011. évi CXCVI.
törvény 11.$ (13) bekezđése a|apjźn nemzeti vagyon ingyenesen klzarő|agközfe|adat e||átźsa, a
lakosság kozszo|gźitatásokkal való ellátása, valamint e feladatok e|Iátástůloz szfüséges infľastruktú-
rubiztositása céljából az allhoz szükséges mértékben hasznosíthatő, va|amint adható vagyonkeze-
lésbe. A Magyaľországhelyi ĺlnkoľmĺányzatairő| sző|ő f0I1. évi CLXXXX. törvény 13. $ (1) be-
kezdésének 8a. és 23. $ (5) bekezdésének 1 1a. pontja a|apjźn a keľületi önkoľmĺínyzat fe|adata szo-
ciális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében telepĹilési tiĺmogatás źů|apíthatő meg. A Buda-
pest Józsefuarosi Önkoľmrĺnyzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól
sző|ő 66/2012. (XII.13.) önkormĺínyzati rcnde|et 17. $ (1) bekezdés ab) pontja a|apjźn aYźrosgaz-
dálkodási és Pénzügyi Bizottsága a tulajdonosi joggyakoľló a l00 millió Ft-ot meg nem haladó éľ- /
tékű vagyon hasznosítása esetén. *Ť.
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Határozatĺ javaslat

.l20L6. (III.07.) szálm,ÚVaľosgazdálkodási és Pénztigyi bizottsági határozat..

A Váľosgazdálkodásĺ és Pénziiryi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. együttmfüĺidési megállapodást köt a Hit Gyülekezete Szeretetszo|gźt|atával VIII. keriileĹben kaľi-
tatív munka végzése céliából, mely a hatźrozatmellékletét képezi.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. maĺcius 07.

2. a határozat 1. pontja szerinti együttmfüĺldési megállapodás keretében az e|őzetes egyeďetés
alapjan a szabad kapacitás terhére a ĺęmzeti vagyonĺól szóIő 20Il. évi CXCVI. törvény 11.$

(13) bekezdése alapjrĺn a Magyarország helyi önkotmźnyzatairól szóló 20ĺI. évi CLX)oilX.
tĺiľvény 13. $ (1) bekezdésének 8a. és 23. $ (5) bekezdésének 11a. pontjábanfoglaltközfeladat
ellátása céljából ingyenesen helyiséget biĺosít a kozfe|adat ellátásanak fennállásáig a kaľitatív
tevékenység ellátásahoz a Jőzsefvaľos Köz<jsségeiért Nonprofit Zrt. te|ephelyeként működő,
1083 Budapest VIII. keľiilet, Szigony u. 16./8 szám (hľsz,:36128lllN3;390 m2) alatti helyiség-
ben.

Felelős : polgrĺľmesteľ
Hatrĺriđő: 20|6. marcius 07.

3. felkéri a polgiĺrme stert azegyüttmiĺködési megállapodás a|źirásźra.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 20I 6. maľcius 08.

A lakosság széles körét éľintő dĺintések esetén az előterjesztő e|ókészítőjének javaslata akozzététe|
módjaľa

nem indokolt hirđetőtáb1an honlapon

A dĺintés végrehajtásź./-végzó szervezeti egység: Humánszo|gá|tatási Ugyosztály Humankapcsolati
Iroda

Budapest, 2016.maľcius 1.
,,ĺ. s".-p Lĺ-;^ !:
č1ľ. Bojsza Kľisztina\
ĺĺgyosztáIyvezető

xÉszÍľpľrp: HuvĺÁľszolcÁrľłrÁsI ÜcyoszrÁry
LpÍRľe: Rórusp.łrvY-BoDoR GpRcpry HuvÁľrapcSoLATI Inooe (
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I. szźtmű melléklet
ncyÜľľnĺuxonnsr vrncÁr,r'.ł'pooÁs

amely létrejött egyrészĺő| a Budapest ľ'őváľos VIII. keľület Józsefváľosĺ onkormányzat (szék-
hely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester, adősztlm:
1 57 3 57 I 5 -2 - 42, tórzsszám: 7 3 57 1 5' továbbiakb an : onkoľm źny zat)

mástésnő| a
Hit Gyĺilekezete Szeľetetszolgáiata (székhely:1103 Budapest, Gyĺlmľőiilt 69, képviseli: Kovács
Sándor igyvezetó, adőszźtm: |805779|-|-42, nyi|vźntaľtási szám 000|4120|2-008, továbbiakban:
Szeretetszo|gá|at)

(továbbiakban együttesen: Felek) közĺitt.

1. A megállapodás tátgya és célja

Jelen megállapodás targya a Budapest VIII. kerületében é|ő tászorultak megsegítése, életkörĹilmé-
nyeik javítása oly módon, hogy a GyĹilekezet karitatív munkája az együttmfüödés kĺivetkęztében
hatékonyabbá válik.

A megállapodás célja összhangban áI| az onkoľmĺányzat Magyarország helyi önkormźnyzatairő|
szőlő 20Il. évi CLXXXIX. tĺirvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. $ (1) bekezdésének 8. a. és 23. $
(5) bekezdésének 11. a. pontjában foglalt közfeladatrának (szociális szolgáltĺások és ellátások) ellá-
tásźxa|' az egyittmfüĺiđés megvalósításahozzájźrul a helyi lakosság szociális biztonságźůloz.

2. A megállapodás hatáiya
Felek a jelen megállapodást20|6. maľcius 8. napjától hatźrozat|aniđőtaľtamľa kötik.

3. A Gyülekezet vállalja, hog5ĺ
3.1. az onkormźnyzatkozigazgatási teniletén az onkormźnyzat által meghatźtozott rászorulók

részéte kaľitatív munkát végez. A kaľitatív munka keretében a rendelkezéséľe álló eľőforrás-
ok Íigyelembe vételével, az onkoľmźnyzatta| egyezteteÍt, előľe meghatźrozott időpontban
ingyenesen élelmiszert, ruhát aďomźnyoz a rászorulók részére.

3.2. az adomźnyok a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

4. Az Onkoľmányzatvállalja, hogy
4.|. előzetes egyeztetés a|apjan a szabad kapacitás terhére anemzeti vagyonĺól sző|ő 20|1. évi

CXCM. törvény 11.$ (13) bekezdése a|apjźn azMotv. 13. $ (1) bekezdésének 8a. és 23. $
(5) bekezdésének 1la. pontjában foglalt közfeladat ellátása cé|jábő| ingyenesen helyiséget
biaosít akozfe|adat eL|átźsának fennállásźtig a 3. pont szeľinti karitatív tevékenység e|Iáĺá-
sźůloz a Józsefuaros Kciz<isségeiért Nonprofit Zrt. telephelyeként mfüĺjdő, 1083 Budapest
VIII. keľület, Szigony u. 16./8 szám (hĺsz.:36|28l|/N3;390 m2) alatĺihelyiségben;

4.2. meghatáľozza a 3. pont szerinti kaľitatív tevékenységben részesülő ellátotti köľt és az e|(5ze-
tesen egyeztetett időpontot és helyszínt meghirdeti ezen ellátotti köľében;

4.3. a kijelölt ellátotti kcinől tźljékoztatja a Szeretetszo|gźůatot a hatályos adatvédelmi szabályok
Íigyelembevételével.
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5. Kapcsolattartás
Felek rogzítik, hogy folyamatosan tájékońatjak egymást a jelen megállapodás alapjĺán teljesítendő
feladatokĺólésmegszerczhetotapasztalatokľól.

A kapcsolattartćtsra kij elölt személyek
- a Szeretetszo|gźiat részétőL.. Kovács Sándor (e-mail: kovacs.sanđoľ@hit.hu, te|: 20 3121 948)
- az onkoľmźnyzatrészérőI: dr. Bojsza Kľisztina (e-mail: bojszak@jozsefuaros.hu,tel 459-2192)

6. A megállapodás megszüntetése
Jelen megállapođást báľmelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli nyi|atkozatíal, annak
kézheméte|étolszámított 30 napos hataridővel- indokolás nélkül - felmondani.

7. Egyéb ľendelkezések
7.I. Jelen megállapodásban nęm szabályozott, amegáI|apodás teljesítése során esetlegesen fel.

merülő vitás kérdéseket a felek egymással egyeztetik, és erľe vonatkozőan a megállapodást
kĺjzös megegyezéssel írásban módosítj ak.

7.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kéľdésekben a Polgá-
ľi Törvénykönyvről sző|ő 20|3. évi V. töľvény és a vonatkoző egyéb jogszabáiyok rendelke-
zései iriínyadóak.

7.3. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsősorban békés módon, közĺjs egyez-
tetéssel kísérlik meg ľendezłi, aĺrnk eľedménýelensége esetén fordulnak az áIta|źnos sza-

bályok szerint hatáskönel és illetékességgel ľendelkező bíľósághoz.

7.4. Felek jelen megállapodást elolvastfü, éľtelmezték és mint akaľatukkal mindenben megegye-
zőt, 5 e gymás sal e gy ezo példanyban j őv źhagy ő|ag irták a|á.

Budapest, 2016. miírcius

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

Kovács Sándor
ĺjgyvezetó

Budapest Főváros VIII. keriilet Jĺízsefvárosi Hit Gyülekezete Szeľetetszo|gá|ata
Onkoľmányzat Szeretetszolgá|at
onkoľmányzat

Fedezete: '.... Dátum: Budapest,20|6.
Pénzügyileg ellenjegyzem:

Paĺis Gyulĺáné
pénzugyiigyosztá|yvezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészaľ Erika
aljegyzit


