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Tisztelt Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

L Tényállás és a diintés tartalmának részletes ĺsmeľtetése :

.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat (továbbiakban: :onkormélnyzat)
Képviselő-testĺilete a|apitői jogkörében eljźrva a I00l20|5. (IV.16.) szźmuhatározatźlvaI tryy döntött,

hogy a JóHír Józsefuárosi Média, Renđezvény és Galéria Központ Kiłzhaszn,íNonprofit Kft. valamint a .

Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. összeolvadással megszűnjenek és Józsefuáros
Köz<lsségeiért Nonprofit Zźtrtköruen Miĺködő Részvény Társaságként (továbbiak.ban: Társaság)

ĺnűködjön tovább, valamint a 19612015. (x.17) szźlmű határozatában döntött anól' hogy a Bárka
Józsefuárosi Szíĺlházi-'és Kulturális Nonprofit Kft. 2O|5. december 31. nappal jogutódlással

megszĹĺnjön, és beolvadjon aJőzseÍvttros Közösségeiért Nonprofit Zrt-be. 
.:

Fentieken tul a Képviselő- testtilet 2OI5. december 3-én a 25912015 (XII.03) számű hatźrozatában
döntött arrőI a Józsefuáros Gyermekek Üdtiltetésééľt Közhasznri Nonprofit Kft., qs a Józsefuáros
Kozbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft., 20|6. augusztus 1.

nappal jogutódlássél megszíínjon, és beolvádjon a Jozsefvttros Közösségeiért Nonprofit Zrt-be, és a
Itovábbi feladatellát źst igy biztosítsa.

A Társaság fentieknek megfelelően elkészítette közszoIgáltatási szerződés 2. mellékle t, vła|amint az

Üzleti terv módosítását.

il. A beteľjesztés indoka

A Józsefuáros Közösségeiért NonprofitZrt. éves tevékenységét aYźľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság
által elfogadott üzleti terv a|apjźlnvégzí.

ilI. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a JKN Zrt. TJz|etí tervének és a közszo|gá|tatási szerződés 2. mellékletének módosítása.
Jelen döntésnek pénzügyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi környezet

A Bizottság döntése a Budapest Józsefuárosi onkormanyzatvagyonáról és a vagyon feletti fulajđonosi
jog gyakorlásźtrő| sző|ő 6612012. (X[.13.) cinkormányzatírende|et 49. $ (3) bekezdésén alapul.. ,,Az (1)

és (2) bekezdésbenfel nem sorolt onkormányzat tulajdonosi résmételével míikodő gazdasági társaságok
tekintetében a tagot megillető jogokat a Városgazdólkodási és Pénzügyi Bizottsĺźg gyakorolja.,,
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F entiek alapj án kérem az a|źbbi hattr o zati j avasl at el fo gadás át.

. Határozatijavaslat

AYárosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

1. elfogadja ahatározat 1. mellékletétké:pezőkozszolgźt|tatźsi szerzódés2. szátmu mellékletének
módosítását

Felelős: polgármester
Hatáľrrdő 20I 6. szeptember 05.

2. elfogađja ahatátrozat 2. mellékletétképező Józsefuáros K<izösségeiért NonproťĺtZrt.201'6. évi
U z|eti tervének módo sítását.

Felelős: polgármester
Hatándij: 201 6. szeptember 05.

A döntés végrehajtásŕú végző szervezeti egység: Józsefuáros Kĺjzösségeiéľt Nonpľofit Zrt.,
Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|őteqesztés előkészítőjének javaslata akozzététe|
mőđjára: . nem indokolt hirdetótáblźln honlapon,r-, /-

,/ //
Budapest, 2o|6.szeptember 6. Áo,,*K-Kłizösségeiéľtł.J Noľtprofit Zrt.

.01-10-048493
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Jozsefváros Közösségeiért Nonprofit árt.
;

ĺ. számú Üzleti terv kiegészítés, Üaĺiltetési divĺzio

2o16. 08. oí.
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Üaiittetesi divízió :

Az ÜdÜttetés divízió a Józsefváros Közcĺsségeiért NZrt. (továbbiakban JK NZrt.1

részét képezi, melynek feladata

a Józsefvárosi tnkormányzat fenntartásában működő nevelési-, oktatási

intézmények tanulóinak Erdei |skola jettegű turnusokban és csoportokban

törtinő táboroztatásának megszervezése, hétvégi, csoportos kirándulások

szervezése, lebonyotítása, és a Józsefvárosi intézmények köztisztvisetőinek és

közalkaImazottaknak Üd üttetése.

l. önkłittségszámítás

Az ÜdÜtési árak köttségszámítása: 1 fólnap cisszköltsége 3050 HUF.

. száttás köttségét, mety 13oo HUF

. reggeli köttségét, mety 450 HUF

. ebéd köttségét, mety 700 HUF

. Vacsora köttségét, mety 600 HUF

A térítési díj össze 59o HUF/f ő/nap. így a támogatás cisszeg e 2460 Ft /fő/nap

!I. Magyarkút

1. Tervezett megvatósulás

Az ÜdÜtő Verőcétőt 4 km-re - a Börzs<iny tábánát -, tiszta és friss levegőjű, festői

környezetben a hegyek között helyezkedik e[. A kivátó elhelyezkedésnek

köszönhetően számos kirándulási tehetőség kínátkozik az oktatási intézmények

számára, így a természet szépségein keresztül kapnak lehetőséget pétdáut az

iskolás gyermekek a tanulásra

z016. ápritis í6-án a JGYÜ NKft. bérteti szerződést kötött a Vác és Vidéke

Nonprofit Közhasznú Kft.-vel az Erdei |skola Üzemeltetésére, melyet a Jk NZRT.

Átvett augusztus 1-től. Ezzel megbízható, kiszámítható kiszotgátást és ettátást

szeretnénk nyújtani résztvevőinknek a magyarkúti telephetyÜnkön.

?

ę



Ugyanitt a JK NZrt. munkatársa a[ka[mazotti jogviszonyban tátja e[ az

üdütőgondnoki feladatokat. A diviziő az iskolai és óvodai csoportok

csomagszáttítását továbbra is ettátja. A bérbeadással nem érintett területeken

(vadászház,egyéb) rezsi k<jltsége továbbra is a JK NZrt._t terheli.

2. Tervezett tátogatói / üdÜlési létszám:

1.2?.8 éj

314 fő

Az Üz|'etĺ tervben előzetesen a tavalyi év jelentkezései alapján 285 diákkat, 29

kisérő tanárral, ptusz a tavalyi év 1O%.os bővütésével számolunk.

A magyarkúti gyermekek számára az Erdei |skol.a szo|'gáttatásait 590 Ft|fő/nap

áron veszik igénybe, mely összeg térítési díjnak minősÜl, s tartalmazza a napi

háromszori étkezés díját ittetve a szállást is. A JK NZrt a bérleti szerződésben

meghatározottak atapján a bértő részére 2.46,0 Ftlfőtnap árat fizet, a

szolgáttatásokért, amel.ý az önköltségi ár .tartalmazza a napi háromszori

étkezést, szá[[ást, a diákok és kísérőik számára.

i.,räJ,ł{#,W,#:
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1 3OO HUF

450 HUF

700 HUF

600 HUF

3 0s0 HUF

ł:I;ŕ ĺrĺřlillLť.tÄffi ł lffi
590 HUF

2 460 HUF

3. Piaci körkép

Az'atábbi tábtázatban hasonló adottságokkal rendelkező, Pest megyei ifjúsági

táborok és szállások árait tÜntettÜk fel. Fontos szempont a Budapesthez való

közetség, illetve a könnyű, gyors és gazdaságos megközelíthetőség.

Az árak minden esetben 1 tőléjatap ńértékegységben értendők, mely a száttást

és napi háromszori étkezést fogtatja magába.



4 9OO HUF

4. Költségvetést érintő változások

A magyarkúti telephelyen nagyobb volumenű áttagmegóvó beruházás az etmútt

10 évben nem tcirtént, ebből eredően a lábazat több hetyen fel van ázva, a

vakolat omladozik, a vizesblokkok burkolata töredezett, az épütet több helyen

beázik. A fagyás, illetve a nagy hőingás fokoződő áttagromtást ĺdéz ető.

Ugyanakkor a divízió nem javasotja a magyarkúti épÜtetegyÜttes átfogó

fetújítását a káptatanfüredĺ ()j í.ldÜtő elkészĺittéig, ezért az előzőekben

részletezett áttagmegóvó munkálatok elvégzését a JK NZrt. idén (2016. év) nem

tervezi végrehajtani.

Terveink szerint a2O16-17.es tanévben az erdei iskotában résztvevő gyermekek

mellett a kísércí pedagógusok kísérői díját a KL|K finanszírozzá.

ilt. Kápta[anfÜred

1. Tervezett megvalósulás

A 2015. évet követően, a f016. évre is megkötöttÜk az egyÜttműködést a

Budapest Főváros X|X. kerÜl'et Kispest Önkormányzattat annak érdekében, hogy

a Nyári Táborozás toÝábbra is elérhető és igénybe vehető legyen a józsefvárosi

diákok, iĺ.tetve idősek számára, biztosítva a magas színvonalú, zavartalan nyári

üdütést a Budapest X|X. kerÜ|.et Kispesti onkormányzat KáptatanfÜredi lfjúsági

Táborának terÜletén.

2. Tervezett látogatói / üdÜlési létszám:

3. Tervezett beruházás egyéb

A Képvisető TestÜlet a 8512015. (lV.í6).

hogy támogatja az MKB.MVM Veszprém

számú határozatában úgy döntött,

Kézitabda Ĺrt.-t (székhety: 8200

/37
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Veszprém, KÜtső-kádártai út 5, adószám: f4118716-z-19) azzal az

egyijttműködési szándékkal, hogy a Zrt. sportfejlesztési programot ad be,

tátvány- csapatsport támogatási konstrukció megvatósítására.

A Képvisető-testĹ]let a 1671fo15. (Vl.25.) számú határozatában további

döntéseket hozott a KáptatanfÜreden tatátható tábor fejl.esztésé re. Azépítkezés

etőkészítő munkálatai várhatóan f016. év végére lezárulnak, ezt követően

kezdődnek meg a tertileten a bontási és tataj.etőkészítési munkálatok.

A munkálatok megkezdésével egy időben szÜkséges minimum í fő jetentéte a

helyszínen, aki biztosítja a tábor terÜletére vató bejutást, valamint fetÜgyeti a

munkálatokat.

4. Piaci körkép

Az atábbi tábtázatban hasonló adottságokkal rendelkező, a Balaton keleti

részén, a káptalanfÜredi régióban fekvő ifjúsági táborok és száltások árait

tüntetjük fet. Fontos kiemelni, hogy egyik tábor sem rendelkezik saját

stranddal, így a napi strandbelépő díját minden esetben a résztvevőknek kÜtön

ki kett fizetniük. Fontos megjegyezni, hogy az alábbi táborok fetszerettsége

messze elmarad a Budapest Főváros.X|X. kerÜlet Kispest onkormányzat ál.tat

üzemeltetett táborétól, valamint kapacitásban sem kínátnak etegendő

férőhetyet.

Az árak minden esetben 1/fő/éj alap mértékegységben értendők, mely a

szállást és napi háromszori étkezést fogtatja magába.

v. Költségvetést érintő változások

2016-os évben a kisérői díjak tekintetében változás történt. Az eddigi gyakorlat

szerint a kcivetkezőképpen atakultak a kísérő pedagógusok megbízási díjai:

Magyařkúton a kísérői díj egységesen 8.300 Ft /főlnap vott; Káptalanfĺjreden az

ető és utószezonban napi 5.555 Ftlfőlnap, főszezonban 9.240 Ft/fő/nap.
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Eztazösszeget 2016. január 1- tőt egységesen mindkét helyszínen 7.500 Ft lfő

/ napra váttoztatta a JGYÜ NKft., amelyet a jövőben a JK NZrt. is alkalmazni

fog. Ezt a változást az egyenlőtlen kifizetésekbőt fakadó feszÜltségek, az

e|'végzett munka egyenlő arányú honorátása indokolta.

Tervezett kisérői tétszám fo16.08. 01-tőt:

5nap->8fő
ó nap -> 6fő
13 nap -> f fő
4 nap .> 18 fő
5nap.>8fő
6nap->9fő
í3 nap ->zfő

V. Központi kiadások

A pénzÜgyi tervezésnét több tényezőt vettÜnk figyel'embe:

. humán erőforrásra vonatkozó gazdálkodás,

ingatlan fenntartás és Üzemeltetés,

, . az idei évben megkezdődő káptatanŕureaĺ beruházáshoz kapcsol'ódó

terhek,

. központi köttségek.

A vidékre rendszerésen járó munkatársak részére utazásĺ köttségtérítés kerül

kifizetésre. S ezonban a kottégák akár napi rendszerességget járnak le

KáptatanfÜredre, Vagy Magyarkútra, ellenőrzés, csoportok fogadása,

adminĺsztratív teendők e|'tátása, itletve más egyéb tennivatók ügyében.

A központi köttségek a[á tartoznak az eszközbeszerzések, külsős szolgáltatások,

bérköltségek, caffeteria és járutékai, Üzemeltetéshez tartozó kö|.tségek,

kikütdetési és egyéb kiadások összegeĺ. Az irodai eszktizök, irodaszerek,

központi el.látmányra vonatkozó összegek, postai, banki köttségek, vatamint az

.egyéb adminisztratív kcittségek.
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