
2/ry
ĺ -ľ_

Budapest Józsefváľosi Onkormá nyzat
Képviselő.testůilet e számár a

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő.testiileti tilés időpontj a: 20|6. decembeľ 0 1 . . sz. napirenđ
Tárry: Javaslat gazdaságĺ társasággal kapcsolatos döntések meghozata|ára

A napirendet nyílt tilésen ke|l tngyalni, a hatĺĺrozat és a rendelet elfogađásĺához minősített
szav azatüöbbség sziikséges.
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Városgazdálkodásĺ és Pénzüryĺ Bizottság véleményezi

Embeľĺ Eľőforrás Bizottság véleményezi

Hataľozati javaslat a bizottság szźtmźtra: -

Tisztelet Képvĺselő-testĺĺlet!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

A Képviselő.testiilet ||9/2015 (V.14.) szźlműhatározatálban úgy dcintött, hogy az tidtiltetés
szervezésével kapcsolatos feladatokat a Jőzsefvźrosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért Közhasznú
Nonpľofit Kft. közszo|galtatas keretében lássa el 20|5.ju1ius 1. napjától, amely tĺáĺsasággal a
kiszszolgźitatási szeruődés megktĺtésre keľült. A Képviselő-testĹilet 259/20|5 (KI.03) és a
92120|6 (tV.21.) szÁmí hatźrozataival döntött a Józsefváľosi Gyermekek Üdtiltetéséért
Köżlasznú NonproÍit Kft. jogutódlassal töľténő megszĹintetéséről, jogutódja 2016. augusztus
l. napjával a Józsefułíros Közösségeiéĺt Nonprofit Zrt. |ett.

Az üdiiltetési feladatokat fenti időponttól a Józsefuráros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt. tÍjźn
Iátja e| az ollkormźnyzat, így mind a tĺĺľsaság alapszabáiyának mind pedig a közszolgźůtatźsi
szeruődésének a módosítasa, valamint a Budapest Józsefuĺáľosi onkoľmányzat vagyonĺĺról és
a vagyon feletti fulajdonosi jogok gyakorlasrĺľól szóló 66ĺ20|2. CXII.13.) önkormanyzati
ľenđeleten (a továbbiakban Rendelet) avźltozások őúvezetése is szfüséges, az a|ábbi indokok
a|apján:
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Mind az a|apszabály módosítasa, mind pedig a közszo|gá|tatási szsrzndés módosítása a
taľsaság ěltal végzett kózszo|gźůtaüásoknak (iinként és kötelezően ellátandó) a Rendelettel, a
Képviselő-testiilet és Szervei Szewezeti és Miĺködési Szabá|yzatarő| szo|ő 3612014 CxI.06.)
önkoľmĺányzati rendelettel (a továbbiakbarl SZMSZ) történő össz}rangianak megteremtése, a
feladat ellátĺási/finanszirozási ľendszeľ átláthatóbbátétete érdekében szfüséges. A Rendelet 3.
melléklete 1411gLknaz'z'a a klzárő|agos joggal rendelkező társaságok és az áltďuk végzett
feladatok felsorolását, amelyet a jogutódlásľa tekintettel szintén módosítani szfüséges.

A Képviselő-testiilet 92120|6 (Iv.21.) szźĺnú hatźrozatźxa| fogadta el a Józsefuaľos
Közösségeiért Nonprofit ZÍt. atapszabá|yźłt' amelynek 5. pontja hatźnozza meg, hogy mely
jogszabályhely alapjĺán végzi a taľsaság a tevékenységét, ezprt az a|apszabáůy ezen tészének
összĺrangban kell lennie az SZMSZ-szel és a Rendelettel. Továbbá az okjrat 8. f) alpontja
rögzíti, hogy az alapito kizaľólagos hataskörébe tartozik a javađa|mazási szabźůyzat
megalkotásą amelyet javasolok _ valamennyi kiiztulajdonban á1ló gazdasági tarsaság
vonatkozísban általĺános jelleggel - a Rende|et 49. $ (2) bekezdésének d) ponttal tiiľténő
kiegészítésével polgármesteri hatáskiirbe delegálni.

A 9tl2016 (Iv.2l.) képviselő-testĺileti döntés alapjan az onkormányzat egyĹittmfüödési
megállapodást kötött a Veszprém Handball Team Zrt-vel a káptalanfriredi gyermektábor
(Balatonalmádi Somfa u. 1.) teriiletén megvalósuló sportfejlesztési progľam sikeres
megvalósítasa céljából. Tekintettel az üdiilő terĺiletén zĄIő benhazĺásra sziikségessé vźit a
projekttel kapcsolatos menedzselési feladatok ellátása is, amely akijzszo|gá|tatasi szerzodés
módosítĺásával bekeľĹil a taľsaság feladatai közé.

A Képviselő.testůilet 1|2/2014. (VI.11) száńú hatźlrozat.a a|apjőn kęrĹilt megkötésre a
Fővaľosi onkoľmanyzat és Józsefuĺĺľosi Önkoľmanyzatkozött létrejött tĺĺmogatasi szerződés,
a ,,JkTszóľÁnsa.r _ II. Jĺínos Pá| pápa ten játszőteľ funkcióbővítő megujítĺĺsď' címú
pá|yźzat megvalósítĺísa tĺírgyában. Ahatfuozat 5. pontja értelmében az önkoľmźnyzatvźů|a|tao
a progľam lezarusát követően 3 évig a II. Jĺános Pá|pźlpa téren a progÍam szerint megvalósuló
csőszJnźlz fenntaľtását, továbbá a jźtszőtérhez kötődő közösség építő programok
megrendezését, és ahatźrozat 6. pontja éľtelmében 20|6.-20|8. évekre évi bruttó 1.000.000'.
Ft összegben vállalt előzetes kötelezettséget.

A program lezźltálséra év végéig fog sor keriilni, ezért javasolható, hogy 20|7. januáľ 1.

napjátő| afenrÍartással kapcsolatos feladatokataZrt. útjan lássa el az onkormźnyzat.

A közszolgá|tatasi szeľződésben vďamint az a|apszabáIyban a módosítasok vastagon, dőlt
bętĺĺvel vannak j elezve.

il. A beterjesztés ĺndoka

A táľsasággal kapcsolatos fulajdonosi döntések meghozatala, valamint az ezze| kapcsolatos
rendeletmódosítĺás a Képviselő.testiilet hatáskciréb e taľtozik.

ilI. A döntés célja, pénzĺiryi hatása

A döntés cé|ją a Jó7''ppfrĺáľos Közösségeiéľt Nonpľofit Zrt. fe|adate||átźlsával kapcsolatos
közszo|gźlltatasi szeľzööüisvalamint a tarsaság a|apszabźilyanak módosítasa, a feladatellátĺás
pontos meghaüíľozása a.io$szabá|yi köľnyezettel való össz}rangiáĺrak megteremtése.

A II. Jrános Pál pápa téren megvalósuló funkcióbővítő feladatok ellátasa a harom éves -
önkoľmĺínyzat á|ta| vá||a|t - fenntaľtasi időszak esetében Q0|7-20t9. évekre) bruttó
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7.000.000,-Ft fedezetet igényel, amelyre tekintettel a 112120|4. (VI.l1) szamú képviselő-
testtileti hatźnozatnak az előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés módosítása is
sztikséges, tekintettel arrą hogy a csőszhźľ- fenntaľtásának költségei és a vĺírható közĺisségi
programok, renđezvények megvalósítása váĺhatóan nagyobb összegÍĺ fedezetet igényel.

IV. Jogszabályĺ rendelkezések

A Képviselő-testiilet döntése a Magyarország helyi önkormanyzataiľól szóló 20||. éví.
Cl-)ooilx. törvény 42. $ 1. pontjĺán és l07. $.án valamint a Polgĺári Tiirvénykönyvről szőllő
20|3. évi V. tv. 3:109. $ szakaszrán alapul, amelynek éľtelmében: 'l legfőbb szervfeladat- és
hatóslöre

(I) A gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerye a legffbb szerv.

(2) A gazdasógi tórsaság leg|őbb szervénekfeladata a társaság alapvető tizleti és személyi
lrerdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli tarvény
szerinti beszómoló (a továbbialrban: beszámoló) jóváhagńsa és a nyereségfelosztósĺźról való
dantés.

(3) A gazdasógi társaság legfőbb szeľve dönt a taggal, a vezető tisztségviselővel, a
feluglelőbizottsági taggal és a tórsasĺźgi k)nywizsgźlóval szembeni lrartérítési igény
érvényesítéséről.

(4) Eg,lszemélyes társasdgnóI a leglőbb szerv hatóskörét az alapító vagl az egłedt;li tag
głalrorolja. A legliibb szerv hatáslôrébe tartozó lrerdésekben az alapító vagl az egłedüli tag
írósban hatóroz és a döntés az üglvezetéssel való lözléssel vólik hatályossó,,'

Fentiek alapjan kéľem az atábbihatarozati javaslat, valamint a mellékelt rendelet elfogadását.

HaľÁnoz.ą,TI JAVAsLAT

A Képviselő.testĺĺlet úry dönt' hory

1. elfogadja ahatźrozat |. szźlmí mellékletét képező lőzsefvźtros Közösségeiéĺ Nonprofit
Zrt.-ve| kötendő KÓzszolgóltatási szerződés módosítását, és felkéri a polgármesbrt az
aláirására.

2. elfogadja ahatźtrozat2. szálmű mellékletét képező Józsefuaros Közösségeiért Nonprofit
Zrt. Alapszabály módosítását, és fęlkéri a polgrłľmestert az a|áírásźra.

Felelős:
Határidő:

Felelős:
Hatźndíĺ:

Felelős:
Hatráridő:

polgiíľmester
20|6. december 1. a|áírás decembeľ 8.

polgĺíľmester
20|6. decembeľ |. aléirás decembeľ 8.

Józsefuiíros Közösségeiéľt Nonprofrt Zrt. igazgatősĘ elnöke
2016. december 1.

3. a ,,JATSZOTARSAK _ II. Janos Pál pápa téri játszótér funkcióbővítő megujításď'
elnevezésű pźlyéaaton vállalt 3 éves fenntaľüási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat
20|7 .janulĺľ |. napjátő| a Józsefuaros Közösségeiéľt Nonpľofit Zrt. |átja e|.
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4. módosítja a Képviselő-testiilet l|2l20|4 (VI.11.) sz,áműhatánozatźnak 6. pontjźt tlgy,
hogy jelen hatźnozat 3. pontjában rogzített feladatokra a20|7..2018. - 20|9. években
(fenntaľt.ási időszak) összesen bruttó 7.000.000,-Ft, évente 2.333.333,-Ft fedezetet
biztosít előzetes k<itelezettség vállalasként a helyi adóbevételek terhére.

Felelős:
Hataridő:

Józsefu ĺĺrosKözösségeiéľtNonproťfi Zrt.igazgatőságelnöke
2016. decembeľ l.

A diintés végľehajtását végző szewezeti erység: Gazdálkodásĺ Üryosztáiy, a Józsefváľos
KtizösségeiérÚ NonproÍitZrt. ] /
Budapest, 20|6.novembęr Źď. l ,/ĺvlfr

dľ.f;ôě'ls Máté
polgármesteľ

Törvényességi ellenőľzés :

Danada.Rimán Edina
jegĺző
nevében és megbízásábĺól /n ł,l l , r' ./k z@r 

"*Ízą-dr. Mészár Erika
aljegyző 20ffi Nov 2 8.
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Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat Képvĺselő.testületének

... 12016. (. . . ) iinkoľmány zati ľendelete

Budapest Jőzsefvárosi Onkormányzatvagyonáľĺól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáľĺól szóló 66120|2. (KI.13.) tinkoľmányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuĺírosi onkormányzat Képviselő-testĹilete az
Alaptĺiľvény 32. cikke (l) bekezdésének a) és e) pontjában és a32. cikke (2) bekezdésében,
a helyi önkormányzatok és szerveik, akońćlĺsasági megbízottak, valamint ęgyes centľális
alárendeltségű szervek felađat- és hatásktireiľől sző|ő I99I. évi XX. tĺirvény 138.$ (1)
bekezdés j.) pontjábaÍI, a lakások és helyiségek bérletéľe' valamint az e|idegenítéstikĺe
vonatkozó egyes szabáIyokól szóló 1993. évi LXXVil. törvény 3. $ (1) bekezdésében és
36. $ (2) bekezdésében, Magyarországhelyi önkotmźnyzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 107. $-ában és 109 $ (4) bekezdésében, azá||anhźztaľtásról sző|ő2011. évi CXCV.
töľvény 97. s Q) bekezđése, anemzeti vagyonľól szőIő20|1. évi CXCVI. t<irvény 5.s (2)
bekezđés b) és c) pontjában, 7. $-ában és 13. $ (1) bekezdésében foglalt fe|hata|mazás
a|apján Budapest Józsefuarosi onkormáĺyzat vagyonaľól és a vagyon feletti tulajđonosi
jogok gyakoľlásáról a kcĺvetkező ľendeletet alkotja:

1. s A Budapest Józsefüáľosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaľól szóló 66/2012. (X[.13.) önkoľmányzati reĺďę|et 3' melléklete helyébe e
rendelet 1. melléklete lép.

2. s A Rendelet 49. s Q) bekezdése az a|źlbbí d) ponttal egészül ki:

,,I(2) A Polgáľmesteľ dĺint az onkormányzattulajdonosi részvételévelmúktjdő többszemélyes
taľsaságoknál a társaság legfobb szervének hatźrozat hozata|át megelőzóen a képviselendő
tulajdonosi álláspont tekintetében, valamint aZ onkoľmányzat tulajđonában lévő
egyszemélyes táľsaság alapítőjának hatáskĺjrébęn a kĺjvetkező kéľdésekben:]

d) j avadalm azásí szab á|y zat me ga|kotás a'''

3. $ Az önkormányzatkozmuvelődési feladataiľól sző|ő 8Il2011. (XII.22.) önkormányzati
ľendelet 1. mellékletének a helyébe e ľendelet 2. melléklete lép

4. $ E rendelet 2016. december 2. napjźn Iép hatáIyba, és a hatáIyba lépést kĺjvető napon
hatá|yátvęsztí.

Budapest, 2016. december

Danada-Rimán Edina
jegyzó

dr. Kocsis Máté
polgármester
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.12016. (...) tinkormányzati ľendelet 1. melléklete

3' melléklet ą 66/2012. (Xil,13.) Ónkormányzati rendelethez

Kizár óiagos j o g ga l ľen d e| kező ii n ko rm á n y zati tá.ľ s as á go k

1. Az önkoľmányzati ingatlan vagyonnal valő gazďźikodźls tekintetébęn, ideértve

hasznosításźł:roz vagy értékesítéséhez szükséges bĺáľmilyen veľsenyeztetési eljaľás

lebonyolítástń, az orzéséróI, üzemeltetéséről való gonđoskodást, a benlhźnási, felújítási
feladatok e||źltását, éľtékesítésének' hasznosításának lebonyolítását (küIönösen az

értékbecslést, a versenyeztetésben, dĺjntés előkészítésben és szerzőďéskĺitésben való
közľemfüödést), műszaki szaktanácsadás és műszaki ellenőrzést a szerzoďésben megjelölt
vagyon elęmek tekintetében : Józsefu aĺo si Gazdálkodási Közp ont Zrt.

2. A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tuIajdonában álló közfoľgalom elől el nem

zárt magźmtakon, valamint teľeken, parkokban és egyéb köĺeľületeken ktjzriti jĺáľmúvel

töľténő vźrakozási (parkolási) kozszo|gźitatás eIlétása tekintetébęn: Józsefuáľosi

G azdá|ko đási Ko zp oft Zrt.

3. Üdtiltetés szervezés a Magyaľkriton található erdei iskola tekintetében - különösen
oktatásĹnevelési intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegű turnusokban töľténő
táboroztatása, a hétvégi csopoľtos kirándulások fogadása, a józsefuárosi intézmények
k<iztisztviselőinek és közalkalmazottainak iidültetése, a káptalarlfiiredi gyermektáboľban
idény jelleggel, a jőzsefvárosi köznevelési intézményekben tanuló gyermekek csopoľtos és

turnusos üdültetésének szewezése, ą józsefuárosi szociális intézmények ellátottjainak
üđtiltetése, a jozsefvźtrosi közalka|mazottak és köztisztviselők családi és felnőtt iidültetésének
szew ezése. F el adatell átźst v é gzi Józs efu aľo s Közci s sé geiért Nonpľo ťlt Zrt.

4. Józsefuaľosi oktatási-nevelési intézmények tanulói ľészére ĺyźri szabadiđő foglalkozás
szervezése étkezés biztosításával. Feladatellátást végzí: Józsefuaľos Kcizösségeiért Nonprofit
ZÍt.

5. Szociális gondoskodás k<jrében az alábbiaktekintetében: a) adományok
gyűjtése, fogadása, osztása

b) foglalkozáselősegítésévelkapcsolatosfeladatokellátása

c) iskolai felkészítés, tanfolyamok

Feladatellát źst v égzí: Józsefuáros Közĺisségeiért Nonpro ťlt Zrt.

6. Kultuľális, k<jzmúvelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok e||átésa kĺiľében az
a|abbiaktekintetében: a) szabaďidő foglalkozás, készségfejlesztés

b) közösségi szíĺtér

c) zász|őgyujtemény működtetése

d) Józsefuárosi Galéria működtetése

e) renđezvények szervezése
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Felađatellát ást v é gzi: Józsefu áľo s Kcizö sségeiét Nonpro ťfi Zrt.

7. Keľületi közéleti lap, önkormtnyzati honlap mfüĺidtetése tekintetében: a)keľĹileti
kĺizéleti lap mfüödtetése

b) cinkormányzatihon'|apműködtetése

c) PR tevékenység, kommunikáció

Feladatellát ást v égzi: Józsefulíľos Kĺiz<isségeiért Nonpr oťlt Zrt.

8. Helyi vá|Ia|kozásfejlesztés segítésével kapcsolatos feladatok. Feladatellátást végzi:
Józsefu aros K<iz<isségeiért Nonpro ťĺt Zrt.

9. Spoľttal és szabadiđős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok eIlátása kcjrében a
helyszín biĺosítása. Feladatelléúástvégzi Józsęfuáros Kĺizösségeiért NonproťÍZrt.

10. Nemzetiségi tigyekkel kapcsolatos fęladatok ellátása körében nemzetiségi
rendezvények, ünnepek részére helyszín biztosítása. FeladatelIátást végzi: Józsefuaľos
Közö sségeiéĺt Nonpro ťlt Zrt.

11. Az önkoľmtnyzati tulajdonban lévő oktatási-nevelési célú intézményí ingďlanok
tizęmeltetésével, fenntäľtásával, karbariartźĺsáva| kapcsolatos feladatok tekintetében:
Józsefuaľosi Gazdálkođási Közp ont Zrt.

12. KözteľĹilet-fenntartással' viĺľosüzemeltetési fęladatok tekintetében Józsefuárosi
Gazđálko d ási Ko zp ofi Zrt.

13. Piac üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok tekintetében: Józsefuaľosi Gazdálkodási
Kozpont 2rt.

14. A város-rehabilitációval és városfejlesztéssel - különösen a program előkészítési és

tanácsadási feladatok' progľam tervezési feladatok, progľaÍIlmenedzsment feladatok, a
teljesítésbe ment projektek követése, és az ezę|<hęz kapcsolódó általános gazdálkodási és

tigyvitel feladatok _ érintő feladatokat a Rév8 Zrt. |átja el Józsefuĺíroskozígazgatási teriiletére
kiterjedően.

^t'(.,.':1 ,-'"ĺ'/



...l20L6. (...) tinkoľmányzati ľendelete 2. melléklete

1. melléklet

Az onkormánvzat áůtal műktidtetett ktizművelődési feladatokat ellátó nonpľofit
gazdzsági táľsašá gok nevesítés e

Az onkoľmányzat a kerületi hagyományokat is Íigyelembe véve jelenleg az aIábbi
közművelődési feladatokat ellátó nonprofit gazđasźąi táľsaságot mfüĺjdteti :

1. Józsęfuaľos Kĺlzösségeiért Nonproťĺt Zrt. (Székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér
15.)

Telephelyek:

Józsefuaľosi Galéľia (1085 Budapest, József kľt. 70.)

Józsefu aĺos í ZászIőgyujtemény ( l 08 5 Budapest, József kĺt. 68.)

8łť
*.-ťĺ



INDOKOLAS

Általános indokolás

A Budapest Jőzsefvárosi onkormáĺyzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 6612012. (xII.13.) önkormanyzati renđelet (a továbbiakban: rendelet)
módosításáľa akizárőLagos joggal bfuő gazđasági táľsaságokat érintő jogutódlásra tekintettel
dönteni szfüséges.

Részletes indokolás

1. $-hoz

A Rendelet 3. melléklete tartalmazza akízérőIagos joggal rendelkező társaságok és általuk
végzett felsorolását, amely a jogutódlásľa tekintettel szintén módosítani sztikséges.

2. $-hoz

A gazdasági társaságok takaĺékosabb működéséről szóló töľvény á|tal eloírt javađaImazási
szabźiy zat elfo gadása p o 1 gárme steri hatásköľbe kerül.

3.S

Az önkoľmányzat közművęlődési feladataiľól szóló 8I|20II. (X|I.22.) önkormĺínyzati
ľendelet mellékeltének a módosítása a rendelet megalkotását kĺjvető átszervezések és
j ogutódlásokľa tekintettel sziikséges

4. $-hoz

Jogtechnikai jellegű rendelkezések, hatályba léptetés éshatá|yátvęsńőrendelkezések.

9
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HATÁSuZSGÁLATI LAP

A rendelettewezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi
CX)o(. törvény 17. $ (1) bekezdése előírja az e|őzetes hatásvizsgáIatot: ,,A jogszabźĺIy

előkészítője _ a jogszabáIy feltétęlezett hatásaihoz igazoďő ľészletességíĺ előzetes
hatásvizsgá|at elvégzésével t.elméri a szabttIyozás vríľható követkęzményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Koľmány tital előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormiínyrendelet esetén a Kormányt, önkoľmányzatí rcĺdelęt esetén a helyi ollkotmányzat
képviselő-testĹiletét tájékońatru kell. Minisztęri rcnđelet rendelkezhet ,űgy, hogy az áItala
meghatźlrozott esetben a közjogi szervezętszabttlyoző eszkoz elkészítője előzetes
hatásvizs gá1 atot v é gez.,,

A hatásvizsgálat során a(2)bekezdésben meghatźltozottakat kęll különĺjsen vizsgálni.

Társadalmi, gazđasźryi, kĺiltségvetési hatása: nincs

Kclľnyezeti és egészségi kĺjvetkezményei : nincs

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem releváns.

4. A jogszabály megalkotásiĺnak szfüségessége, a jogalkotás elmaľadásának vaľható
kovętkezményei : az ĺjnkorm źny zatí ľendeletek ö s szhangj ának me gteremtése,

5. A jogszabály alkalmazásához szfüséges személyi, szervezeti, ttrgyí és pénzügyi
fęltétęlek: adottak. nem ľelevĺíns

1.

2.

10 ,4//
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3.melléklet a 66/2012' (ilI']3.)
ö nko r m óny z at i r e nde l e the z

Kizáľó lago s j o ggal r endelkező
ö nko rmúnyzati tdrs as ágo k

Az tinkormányzati ingatlan vagyonnal
való gazdálkodás tekintetében,

ideértve hasznosításához vągy

értékesítéséhez szülrséges bármilyen
versenyeztetési elj órás lebonyolítását,

az őrzéséről, üzemeltetéséľől való
gondoskodást, a beruházási, felújítási
feladatok ellátását, értékesítésének,

hąsznosításának lebonyolítását
(lĺĺ;ĺonasen az értékbecsĺést, a
versenyeztetésben, datés
eIőkészítésben és szerződéskötésben
való közreműkodést), miiszaki
szahanácsadós és mĺÍszaki ellenőrzést
a szerződésben megielah vaglon
elemek tekintetében: Józsefvárosi
G az dál kn dás i Közp o nt Zrt.

A helyi kÖzutakon, a helyi
onkormányzat tulajdonábąn álló
kozforgalom elől el nem zórt
magánutakon, valamint tereken,

parkokban és egyéb kt)zterületeken

kazűt járművel ttjľténő várakozási
(parkolósi) kozszolgáltatós ellátása
tekintetében: Józsefvárosi
Gazdálko dási Kozpont Zrt.

3' Udaltetés szervezés, eľdei iskala
tekintetében: Józsefvárosi Gyermekek
Üdalrctés éért Kozhas znú Nonpr ofit Kft.
A Magyarkúton taláĺható ingatĺan-
együttesekben az onkoľmányzat
fenntartásában miÍködő oktatási-nevel,ćsi
intézmények tanulóinak Erdei Iskolą jellegű
turnusokban töľténő táboroztatása, a hénégi
csoportos kirándulások fogadósa, a
ózsefvárosi intézménvek koztiszniseĺőinek és

3.melléklet ą 66/2012. (nI']3.)
önkor mányz ati r ende lethez

Kizúró lagos j o g g al ľendelkező
ö nko rmdnyzati tdrs as úgok

]. Az onkormónyzati ingatlan
vaglonnal való gazdálkodás

tekintetében, ideéľtve

hasznosításához vag,, értékesítéséhez

szĹilrséges bármilyen versenyeztetési

eljórás lebonyolításót, az őrzéséről,

üzemeltetéséről vąló gondoskodást, a

beruházási, felújítósi feladatok
ellátását, értékesítésének,

hasznosítósónak lebonyolítását
(kulanżsen aZ értékbecslést, q

versenyeztetésben, dĺ;ntés

előkészítésben és szerződ.źskötésben

való kozremííkĺ)dést), műszaki

szahanácsadós és miÍszaki

ellenőrzést a szerződésben megjelalt

vag/on elemek tekintetében:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt.

2. A helyi közutakon, a helyi
önkormónyzat tulajdonóban dlló
kozforgalom elől el nem zárt magónutakon,

valamint tereken, parkokban és egyéb

kozterületeken kazűi jármiivel toľténő

vóľakozósi (parkolási) közszolgóltatás

ellótósa tekintetében: Józsefvárosi
Gazdálko dás i Kozpont Zľt.

3. Üdĺiltetés szervezĺts a Magyarkúton
található erdei iskola tekintetébe4 -
külonosen oktatási-nevelési intézmények
tanulóinak Erdei Iskola jeĺlegű turnusokban
történő táboroztatása, a hénégi csoportos
kiľóndulások fogadása, a józsefvárosi
intézmények koztiszniselőinek és

kazalkalmązottainak üdültetése, a
káptalanfüredi gyermektáboľban idény

t.

2.
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kôząlkalmazottainąk üdültetése, továbbó a
káptalaffiredi głermektóborbąn idény
jelleggel, a józsefvárosi oktatási
intézményekben tanuló gyermekek csoportos
és turnusos üdültetése, a józsefváľosi
közalkalmazottąk és köztiszniselők családi és

felnőtt t;dultetése.

4. Józsefvárosi ohatási-nevelési
intézmények tanulói részére nyári szabadidő
fo glalkozás s zeľv ezé s e étkezés bizto s ítós óv al
tekintetében: Józsefvárosi Kôztjsségi Hózak
Nonprofit Kft.

5' Szociális gondoskodás korében az
alábbiak tekintetében a Józsefvárosi
Kozosségi Házak Nonprofit Kft'
a) adomónyok gyűjtése, fogadása,
osztása
b) foglalkozós elősegítésével kapcsolatos
feladatok ellátása

6. kulturáIis, kozművelődési és
turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása
karében aZ alábbiak tekintetében:
Józsefvárosi Kozosségi Házak Nonprofit Kft.
a) szabądidő
hźszségfejlesztés

foglalknzás,

b) közösségi színtér
c) zószlógyűjtemény
d) Józsefvórosi Galéria m{jkaúeftse
e) rendezvények szervezése

7. kerĺileti kazéleti lap, önkormónyzati
honlap mĺĺkaúetése tekintetében:
Józsefvórosi Kozosségi Házak Nonprofit Kft.
a) kerületi kĺzéleti ĺap m{ikodtetése

b) önkormányzati honlap miÍkodtetése
c) PR tevékenység, kommunikáció

8. helyi vállalkozásfejlesztés segítése
tekintetében Józsefvórosi Kozosségi Házak
nú tt

jelleggel, a józsefvórosi kĺjznevelési
intézményekben tanuló gyermekek csoportos
és turnusos ĺidalrctésének szervezése, a
józsefváľosi szociólis intézmények
ellótottjainak üdültetése, a józsefvárosi
kozalkalmazottak és koztiszniselők csalódi
és felnőtt tłdĺ;ltetésének szervezése.
Felądateĺlátást végzi Józsefváros
Ko zo s s é ge i ér t No npr ofit Zrt.

4. Józsefvórosi ohatási-nevelési
intézmények tanulói részére nyári szabadidő
fo gl aLkoz ás s z erv e z é s e étke zé s b izt o s ítás áv aI.

Feladatellátást végzi: Józsefváros
Kaza s s é ge iért N onpr ofi t Zr t.

5. SzocióIis gondoskodás körében az
alóbbiąktekintetében:a) adományok
glűj té s e, fo gadás a, o s ztás a

b) foglalkozós elősegítésével
kap c s o l ato s fel adat o k e ll át ás a

c) iskolai felkészítés, tanfolyamok

Feladatellátást végzi: Józsefiáros
Kozo s s é geié r t N onpr ofit Zrt.

6. Kulturális, kozművelődési és

turizmussal kapcsoĺatos feladatok ellátása
karében az alábbiak tekintetében: a)

szabadidő
készségfejlesztés

b) közösségi színtér

foglalkozás,

c) zászlógłíÍjtemény műkódtetése

d) Józsefvárosi Gąĺéria műkodtetése

e) rendezvények szeľvezése

Feladatellátást végzi: Józsefvóros
Ka za s s é ge i éľ t N onpr ofit Zrt.

7. Keriileti kozéleti lap, onkormányzati
ho nl ap míík1 dt e t é s e t e kint e t é b e n : a) ke r ťjl e t i
kazéleti lap műkaúeftse

b) önkormónyzati honlap miÍkodtet,ćse

c) PR tevékenység, kommunikáció

Feĺadątellátást végzi: Józsefiáros
Kozosségeiéľt Nonprofit Zrt.

8. Helyi válĺalkozásfejlesztés segítésével
kapc s ol ato s fel adatok. F eladatellátást vé gzi :

T2
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9. sporttal és szabadidős
rendeményekkel kapcsolatos feladatok
ellótása korében az alábbiak tekintetében
Józsefvárosi Közosségi Házak Nonprofit Kft.
a) helyszín biztosítása

10. nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos
feladatok ellátása karében az alábbiak
tekintetében Józsefvóľosi Kozösségi Házak
Nonprofit Kft.
a) nemzetiségi rendemények, ünnepek
részére helyszín biztosítása

11. Az onkormónyzati tulajdonban lévő
oktatósi-nevelési célú intézményi ingatlanok
üzemeltetésével
karbantaľtásával knpcsolatos feladatok
tekintetében: Józsefvárosi Gązdálkodási
Kozpont Zrt.

]2. Közterület-fenntartással,
városüzemeltetési feladatok tekintetében
Jó zs efv ár o s i Gąz dál ko dás i Kt) zp o nt Zrt.

] 3. Piac üzemeltetéssel kapcsolatos
feladatok tekintetében: Józsefvárosi
Gazdálko dási Kozpont Zrt.

14. A város-rehabilitációval és

városfejlesztéssel - külonÔsen ą program

fenntartósával,

előkészítési és
program

tanócsadási feladatok,
tervezési feladatok,

programmenedzsment feladatok, a
teljesítésbe ment projelctek kovetése, és az
ezekhez knpcsolódó általános gazdálkodósi és
ügyvitel feladatok - érintő feladatoknt a Rév8
Zrt. lótja el Józsefváros kozigazgatási
terül etér e kiteľi e dő en.

Józ s efv ár o s Kö zö s s é ge iért Nonpľ ofit Zľt.

9' Sporttal és szabadidős
rendezvényekkel kapcsolatos feladatok
ellátása korében a helyszín biztosítása.
Feladatellcitcist végzi: Józsefváros
Kt)z ö s s é geiért Nonpr ofi t Zrt.

I0. Nemzetiségi üg,,ekkel knpcsolatos

feladatok ellátósa karében nemzetiségi
rendezvények, ünnepek részére helyszín
biztosítása. Felądatellótást végzi:
Józ s efv ár o s Köz o s s é ge iér t Nonpr ofi t Zrt.

]]. Az önkormányzati tulajdonban lévő
oktatósi-nevelési célú intézményi ingatlanok
üzemeltetésével' fenntartósával
knrbantartósával kapcsolatos feladatok
tekintetében: Józsefvárosi Gazdálkodósi
Kozpont Zrt.

]2, Kazterület-fenntartóssal,
városüzemeltetési feladatok tekintetében
Józ s efv ór o s i G az dálko dás i Ko zpo nt Zrt.

I3. Piac üzemeltetéssel kapcsolatos
feladatok tekintetében: Józsefvórosi
Gazdálkodási Kozpont Zrt'

] 4' A város-rehabilitációval és
városfejlesztéssel - kulanasen cł program
előkészítési és tanácsaddsi feladatok,
proSram tervezési feladatok,
pľogrammenedzsment feladatok, a
teĺjesítésbe ment projektek kovetése, és az
ezekhez kapcsolódó áltaĺónos gazdálkodósi
és ügnitel feladatok - érintő feladatoknt a
Rév8 Zrt. lótja el Józsefváros kôzigazgatási
terül etér e kiterj e dő en.

49. $ (f) 
^ 

Polgármester dĺjnt az onkorml
tulajdonosi részvételével műkĺjdő többszer
társ as ágokn áI a tźtt sasźĺg l e gfőbb szervének hat
hozatalát megelozoen a képviselendő tulajĺ
álláspont tekintetében, valamint az Önkormi
tulajđonában lévő egyszemélyes tá
alapítőj źnak hatásköľéb en a következő kérdé s e

Đ az igazgatőság és a felügyelóbizottság

49.$ (2) A Polgĺáľmester dönt az onkormi
tulajdonosi részvételével mfüödő többszeľ
táľsaságoknál a táľsaság legfőbb szeÍ
hatátozat hozatalźń megelőzően a képvist
tulajdonosi álláspont tekintetében' valami
onkormányzat tulajđonában lévő egyszęn
táľsaság a|apítőjźnak hatáskcirében a kövĺ
kérđésekben:
a) az igazgatőság és a feliigyelőbizottság

l3
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tagjainak, az ugyvezeto, a kĺinywizsgáló
megvá|asztása, visszahívása, megbízása,
megbízásának vi sszavonása és díjazása;

b) a taľsaság vezérigazgatőjźnak,
igyvezető igazgatőjanak megbizása,
megbízásźnak visszavonása és dijazásának
megállapít ása, a vezéigazgatő, ĺĺgyv ezeto
igazgato személyét érintő egyéb
kéľdésekben.

c) a székhely, telephely létesítése,
me gsztinteté se, mó đo s ítźsa tár gy áb aĺ.

tagjainak, az igyvezető, a kĺinywizsgáIő
megvá|asńźsa, visszahívása, megbizása,

me gbízásźlĺak visszavonása és đijazása;

b) a társaság vezéngazgatőjźĺnak,
igyvezeto igazgatőjźnak megbízása,
megbízźsźlnak visszavonása és

đíjazásźlnak megáIlapítása, a

vezérigazgatő, ügyvezető igazgatő
szemé|yét éľintő egyéb kérdésękben.

c) a székhely, telephely létesítése,
me g szĹinteté se' mó do s ítása tár 97ł áb an.

d) j av adalmaz ás i s z ab ólyz at me galkot ás a

l. melleldet

Az onkoľmánvzat ź./ltal^ műktidtetett
kiizmiĺvelődési intézmények és nonprofit
gazdasági táľsaságok nevesítése

Az onkoľmźnyzat a kerületi hagyományokat
is figyelembe véve jelenleg az alábbi oktatási
és kĺizművelődési feladatokat ellátó
intézményt és nonprofit gazdasági
tarsaságokat működteti :

1. Lakatos Menyhéľt Józsefuáľosi
Általános Művelődési Kĺizpont
(Székhely: 1086 Budapest, Bauer
Sándor u. 6-8.)

2. Józsefuárosi Kulturális és Sport
Kiemelten Kozhaszniĺ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Tĺíľsaság
(Székhely: 1089 Budapest, Orcry
út 1.)

Telephelyek:

Józsefuarosi Galéria (l085
Budapest, József krt. 70.)

Józsefuárosi
Zász|őgyujtemény (1085
Budapest, József kľt. 68.)

3. Józsefuarosi Kclzosségi Házak
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (Székhely: 1084
Budapest, Mátyás tér 15.)

l. melleKlet

Az Onkoľmánvzat á.JtaI. műktidtetett
közmíĺvelődésĺ - feladatokat ellátó
nonpľoÍit gazdasági táľsaságok nevesítése

Az onkoľm źnyzat a kerĹileti hagyományokat
is f,rgyelembe véve jelenleg az alábbi
kĺjzművelődési feladatokat ellátó nonprofit
gazdasági tiíĺsaságot mfü ĺjdteti :

l. Józsefuaľos Közösséseiért
Nonprofit Zrt. (Székhely: 1084
Budapest, Mátyás tér 15.)

Telephelyek:

Józsefuárosi Galéľia (1085
Budapest, József krt. 70.)

Józsefvárosi
Zászlőgyújtemény (1085
Budapest, József krt. 68.)
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l<,özszor,cÁr,ľl.ľÁ sr s zEnzoľÉ s

(mĺĎdosításokkal erységes szerkezetben a 2015. március 4. napján a|ńírt ktizszolgáltatásĺ
szeruődéssel)

amely létrejött egyrészről a

Budapest ľ.őváľos VIII. keľĺĺlet Józsefoárosi onkormányzat (székhe1ye:1082 Budapest,
Baľoss u. 63-67: adőszźlma: 15735715-2-42; törzsszĺím: 7357|5;
bankszĺámlaszźtm:... ....; statisztikai szĺím: |57357|5.84||.32|-01; képviseli:
dr. Kocsis Máté polgármesteľ), mint Közfe|adatGazda, - atověbbiakban: ,,Megbíző,)

masrészľől a

Jĺózsefváros Közösségeiért NonpľoÍit Zrt. (cégegyzékszźlm: 01-10- 048493; adőszźtm:
25313433-2-42, bankszźtm|aszźml: ...... képviseli: Kovács Baľbara
igazgatőság elnöke), mint kĺizszo|gá|tatőlmegbizott (a továbbiakban: Kozszolgźltató), a
továbbiakban: Kiizfeladat Szolgáitatő,

a továbbiakban egyĹittesen ,,Szerződő ľ.elek'', között az a|źtbbi feltételek alapján:

nĺőzĺĺÉI{YEK

1.1 Az onkormdnyzat célja, hogl a helyi iinkormlúnyzatokról sruíhí 2011. éví CDffi(D(
törvěny 23. s (5) bekezdésében foglalt turíłnussal, germekjólétí szolglűltatásokkal,
közmíÍvelődésí feladatokkal, keriileti sport és szabadidősport tdmogatdsdval, valamínt
nemzetÍségí ügłekkel kapcsolatos önkormónyzatífeladatokat a Kiizf,eladat SzolglíItató llűssa
eL A Köqfeladat Szolglúltató ezen köazolglúltatósi felaďatokat a Budapest Jtőzsefvdľosí
onkormónyzat vagĺonáról és a vaglon telettí tulajdonosí jogok głakorldsóról szóló
66/2012. (ruIfi.) iinkormdnyzatí rendelet 3. melléklet alapján kízórólagos joggal látja eL
Ezen túlmenően a Kiizf,eladat SzolgtűItató az ijnkormdnyzat kijzmíÍvelődésifeladataíról szlíllĎ
8l/20l1. (XII.22.) önkormónyzatí rendelet 1. melléklete alapjdn kijzmíívelődésífeladatokat
ellótő g azdas ógí tdrsasdg.

t.2 E közszolgá|tatási feladatok általanos gazdasági érdekíĺ szo|gźitatźtsnak minősiilnek.
Felek riigzitik, hogy jelen megállapodĺáslkat az Európai Unió múködéséľől szóló szerződés
106. cikke (2) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vétele mellett kötik meg, úgy,
hogy jelen Szeľződés megfeleljen azabban előíľt követelményeknek.

1.3 Felek ňgzitik, hogy a je|en szeruődés taľtalma és tngya megfelel aMagyarorszźlg
helyi önkorményzatairól szóló 201-t. évi CLX)O(IX. tĺirvény (a továbbiakban: Mötv.), a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLil. törvény (a továbbiakban: Kbt.) az
źtllanháztartźsról szóló 201|. évi CXCV. töľvény, az egyesülési jogról, a kĺiz}rasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséľől és tĺĺmogatasárő| szó|ő 20t|. évi
CL)O(V tv, és a Polgĺáľi Ttirvénykönyvľől sző|ő 2013. évi V. törvény előírásďnak.

,Y/
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1.4. Felek e jogszabályok rendelkezéseivel össztrangban ktitik meg aSzerzodést.

sZF'Rt,oDÉs ľÁncy,ł.

2.I. Felek rögzí.tík, hogl a jelen szerződés tárgła az aldbbi önkěnt vóllalt és kötelező

feladatok elldtds a (egl ĺittes en Kii4feladat) :

2.I.1. tĺdnhetés szervezés a Maglarkúton található erdei ískola tekíntetében _ küliinijsen
oktatdsí-nevelésí íntézměnyek tanulóínak Erdeí Iskola jellegűí turnusokban tiirténő
tóborozÍatdsa, a hětvégí csoportos kírándullűsok fogaddsa, a jóaefvdrosí íntézměnyek
kiiztÍsztviselőínek és közalkalmazottaínak iidiiltetése, a kdptalanfüredí glermektdborban
idény jelleggel, a jóaefvórosi kiiuevelěsi íntézményekben tanulő glermekek csoportos és

turnusos iidültetésének szervezése, a jóaefvdrosí szocilúlís intézmények ellátottjaínak
üdíiketése, a jóaefvdrosí közalkalmazottak és köztísztvÍselők csalúdí ěs felnőtt
üd ültetés é n ek s zerv ezés e.

2.1.2. Ióaefvdrosí oktatdsí-nevelési íntézmények tanuhíi részére nydľi szabadídő

foglalkozds szervezése étkezés bízÍosítlÍsdval

2.1.3. Szocitúlis gondoskodlŕs kiirében a következők tekíntetében:
a) adomónyok glűíjtése, fogaddsa' osztása,
b) foglalkoztatds elősegítésével kapcsolatos feladatok ellótása,
c) ískolai felkés zítés, tanfolyamo k.

2.1.4. Kulturdlís, közműívelőĺIésí és turízmussal kapcsolatos feladatok ellótása kijrében a
köv etkezők tekínteté b en :
a) s zabadidő foglalko7lús, késu égfejlesztěs'
b) közösségí színtér,
c) zúszlógy űíjtemény' mííkiidtetése,
d) Jóuefvórosí Galéría műíköďtetése,
e) rendezvények szemezése

2.1.5. Keriiletí kiizěleti lap, iinkormdnyzatí honlap műíködtetése tekíntetében:
a) keriiletí kijzéleti lap míÍkiidtetése,
h) PR tevékenység, kommunikácílő.

2. 1.6. Helyí vlźllalkozlúsfejlesztés segítésěvel kapcsolatos feladatolĺ

2.1.7. Sporttal és szabaďi'dős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellútósa kiirében a
helyszín biztosítdsa

2.1.8. Nemzetíségí iigłekkel kapcsolatos feladatok ellútdsa kiirében a nemzetíségi
rendezvények, iinnepek részére helyszín bíztosítósa"

2.t.9. onkormdnyzati honlap mííködtetése, a jozsefvaros.hu honlap folyamatos
íize me lt et é s e, fej l e s zté s e.

2.1.10. Klŕptalanfĺiredi iiďiilő teriiletén megvalósullí fejlesztéssel kapcsolatos
projektmenedamentí feladatok elldttís, a kívitelezésí munkólatok Jígelemmel kísérése a
s zíiks éges nyilatkozato k megtétele.

Yĺ/x ," ;?*,
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2.I.11. rÉnroz-B jelíĺfővárosi pdlydzaton elnyert tdmogatds alapjdn II. Júnos Pól pdpa
téren a program szerínt megvalósult csőszhliz fenntartása, a játszótěrhez kötődő közössěg
ép ítő p ro g ramo k meg r endezés e.

2.2.Felekrögzítik,hogy Megbízőtorvénybeĺrögzített feladatainak teljes kiirĺĺ megvalósítĺása
érdekében, Közfeladat Szolgáltatót bizz-a meg a jelen szerződés 2.| pontja szerinti
szolgáltatasi feladatoknak Y'tzárő|agharmadik személyek részére történő teljesítésével.

2.3.Közfe|adateltátasihelye,ésellátasiterülete

Felek riigzítík, hogĺ Közf,eladat Szolglźltató afenti Kö4feladatok ellátlúsdt Budapest Fővóros
WII. keríilet kiizigaęatdsí teľiiletén végzi, az erdei iskola, üdültetés elnevezésűí tevékenység
kívételével Az erdei iskola, iidiiltetés elnevezésűí tevékenység végzěsěnek helyszíne
Balatonalruídí-Klúptalanfüred (Balatonalmddi Somfa u 1. 0114/5 hrcz' Balatonalmódí
Siróly u 8. 272I/16 hrsz) ílletve Verőce-Maglarkút (1302/2 hľsa 091/1 hrsa 090/6 hrsa,
090/3 hrsa, 1305/45 hrsz) helység teriiletére terjed kí"
A közfęladat nyújtása nemkjzźrőlag a VIII. keriilet lakosaira terjed ki.

2.4. A Közfeladat Szolgáltató fudomrísul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt
Közfeladat ellźĺtasához hasznźiatźba vett vagyonnď a Megbíző Önkoľmĺĺnyzat mindenkori
vagyonÍendelete a\apján megktitött hasznźiati szeľződésben meýlatźlrozott jogok illetik,
illetve kötelezettségek terhelik.

A közfeladat ellátlísahoz szĺikséges vagyonelemeket lNíegbíző kiilön használati szerződéssel
adjaaKözfeladatSzolgáltatóhasznźl|atźlba.

3. Felek Íogzítik, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodasuk a Kbt. 9.$ (1) bekezdés k)
pont ka) / kb) alpontjríban foglalt rendelkęzések a|apjźn nem minőstil ktizbeszetzési eljáľas
köteles tigyletkötésnek.

KoZsZoLcÁr,ľĺ.ľÁ sI FELADAT oK ELLÁTÁsÁľ.ł.r
FINANSZÍRoZÁsA

4.| Az onkoľmźnyzataZ.I pontban meghatarozottfe|adate|IźúźsźúlozszĹikséges pénzügyi
fedezetet kompenzáció (fonasátadás) formájábanbinosítja Ktizfeladat Szolgáltatő részére az
alábbi feltételekkel:

4.2. A szerződés 2. szĺmú mellékletében elfogadott feladatok kĺizött nincs
keretťtnanszírozźls. A feladatokra jóvahagyott költségtéľítés módosítasa a Megbízó dtintését
igényli.

4.3. A Közfeladat Szolgáltatő Kozfe|adat e|Látása ellenében a Megbíző á|tal ťlzetett
ktiltségtéľítést úgy kell meghataľozli, hogy az nyújtson fedezetet a Közfeladat Szolgáltató
je|en szerződés taĺgyátképező feladatainak elláŁĺsa soráĺr felmerülő összes indokolt közvetlen
és megfelelően aľányosított közvetett ktĺltségeire, a szolgétltatźts folyamatos ellátásához
szfüséges és indokolt mfütidéshez sziikséges beľuhazási költségeire (továbbiakban:
Közfeladata ellátás Kiiltsége).

q/
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4.4 A Ktiltségtérítés méĺékét je|en szerződés f. Számú Mellékletében (KöltségÍéľítés
szĺĺmítási módszeľe) foglaltak szerint, forintban kell meghatáľozni. A kiiltségtérítés tisszege
2017. évtól 12 havi egyenlő összegÍĺ utalással töľténik tźrgyhćl 05. napjáig a Közfeladat
Szolgáltató K&H Banknál vezetett 104033875052678t.70851009 bankszámlaszámlőra.

4.5. Közfeladat Szolgáltató a Ktiltség1érítést kizaró|ag a Közfeladat ellátas kiiltségének
ťlĺanszírozásara jogosultéskötelesfelhasználni.

5.1. A nem a Közfeladat e||źúas Költségének finanszírozásfua felhasznált, a Megbiző
költségvetése terhére kifizętett Költségtérítés tekintetében a Közfeladat Szolgáltatót
visszďizetési kötelezettség terheli (olyan méľtékig, amilyen méľtékben a Kifizetett
Költségtérítés nem a Közfeladat e|látźs Költségének finanszírozźlsáľakerĹilt felhasználásrĄ.

5.2. A nem szeľződésszergen felhasznált összeget Közfeladat Szolgáltató aN'ĺegbiző á|ta|i
tényleges kifizetés és a K<izfeladat SzolgáItatő általi tényleges visszaťlzetés között eltelt
időszakra felszámított jegybanki alapkamattal növelten köteles visszafizetni.

5.3. A taľgyévben felnem használt költségtéľítés összegét a Közfeladat Szolgáltató köteles
visszautalni aMegbiző bankszámlaszáriájara, atárgyévet követő év máľcĺus 31. napjáig az
elfogadott éves j elentés alapj ĺán.

6.1. Felek a Közfeladat Szolgźitatőjavaslata alapjĺán a jelen szerzóđés 1. számú mellékletét
képező ,,Szolgáltatási Leírás'' elfogadása érdekében folyamatosan kötelesek egyeztetru.
Megbiző _ a javaslat ismeľetében és annak kézhęnĺételétól számított 30 napon beltil _
jogosult kjegészíto adatokat, összehasonlító adatokat kéľni, ftiggetlen szakéľtőket, illetve
könywizsgálót igénybe venni.

6.2 Megbiző köteles a Kiizfeladat Szolgáltató 6.l. pontban rögzitett írĺásbeli javaslatanak
elfogadrásaĺól, és a költségtérítés összegéľől legkésőbb a tngyévet megeIozó év december 31.
napjźtig dĺinteni - a mindenkoľ hatályos vagyonľendeletében szabźt|yozott hatáskiiri
szabályokľa figyelemmel -, és döntéséről köteles a KözfeladatSzo|gá|tatőttajékoztatni.

6.3 Amennyiben Megbízó a jelen szerződés 6.2 pontjában meghatráľozotthatźlmapig nem
dönt, illetve a döntésľől elmulasztja a Közfeladat Szolgáltatót íľásban tajékoztatn, űgy
Kĺizfeladat Szolgaltatő jogosult a térgyévben a tÄrgyévet mege|őző Szo1lgźltatasi Leírások
a\apjan a közfeladat elllátźtst folytatni azza|, hogy az időaľányos teljesítést fe|tételenĺe a
konigált Költségtérítésľe jogosult.

ľ.ELEK rozoľľI ELszÁMoLÁs, ľ ÄĺÉ'xozrATÁsl KoTELEZETTSÉG

7.1. Megbíző a fulajđonostól elvarható gondossággal az a|źtbbiakban szabźiyozza a
Közfeladat Szolgáltatóval kapcsolatos fulajdonosi joggyakorlás ľendjét, megkövetelve a
feladatellátas folyamatos biztosítĺĺsát.

7.2. A Közfeladat Szolgáitatő tźrgyévet mege|őző év november 30. napjáig előzetes i,lz|eti

teľvet köteles készíteni, mely tĺíjékoztató információkat tartalmaz az źttmeĺeti gazdálkodás
idejére. A Megbíző targyévi költségvetésének készítéséhez az adatokat tźlĺgyév január 05.
napjáíg köteles megadni a Megbíző önkormrányzat tészére. A végleges iizleti teľvet tźrgyév
februĺár 28. napjáig késziti el, melynek elfogadásaról a Megbízó onkoľmrányzat legkésőbb
maĺcius 3|. napjáig dönt. A Kĺizfeladat Szo|gáItatő az ilz(eti tervének pénngyi ľészét jelen
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szerződés 3. szźlmű mellékletében foglďt taľtalommal, az ilz|eti terv szĺiveges részét a jelen
. szerzőďés 4. szźtmű mellékletét képező éves jelentés taľtalmi elemeivel összľrangban köteles: elkészíteni.

7.3. A Közfeladat Szolgáltató feléves besziĺmolót , a fé|évet követő hónap 25. napjáĺg az
iizleti teľwel azonos taľtalommal, a tervezett adatok és a tźrgyéví térryadatok
összehasonlítźsźxal kötęles beszámolót készíteni a jelen szeľződés 2.2 pontjőlban foglalt
feladatok telj esítéséről.

7.4. A Közfeladat Szolgáltató kdteles a számvitelében elkĺilönített nyilvĺántartást vezetĺi a
je|en szerződésben foglalt, źita'ra teljesített szo|gěitatashoz kapcsolódó eszközĺĺkről és
fonásokľól, bevételekľől és ľiífordítasokról, a sziímviteli törvény a|apjan meghataľozott
szamviteli politika szeľint. A számviteli nýlvantarkísában az egyéb feladatait elkĹilönítetten
köteles nyilvantartani.
Az elkiiltinített nyilvĺántaľtĺásban biztosítani köteles:

ajelen szetződésben foglaltfe|ađate||áúás költségeinek és bevételeinek feladatonkénti
bemutatasát.

a ktiítsegtérítésnek a feladatonkénti fe1hasznźůásźú,

A Közfeladat Szolgáltató fentiek figyelembevételével kiiteles a szĺímvitelí szabźůyzatait a
je|enszerződésselösszhangban és szĹikség szerint folyamatosanakfia|izá|nt.

7.5. A KözfeladatSzolgźůtató a féléves és az éves besziímolóval egyidejĺĺleg tĺájékoztatja

Y",,,,t3T^ł::lłffi:]*követelésekről,
. 60 napon tuli, lejáľt kĺitelezettségekľől, kiemelve a Nav és az alkalmazottak felé
fennálló, |ej art tntozasokat,

atfu gyieszközökallomźnyáĺő|,azana|itikusnyilvántaľtĺásalapján,

: ľľJffi,ffi"ffiT:řľľ**okró'aperértékéről.

7.6. A Közfeladat Szolgáltatő a je|en szerződésben foglalt feladatokkal összeftiggésben
éven fuli kötelezettséget csak aMegbíző előzetes döntése a|apjánvállalhat.

7.7. A Közfeladat Szolgáltató teljesíti a koľmányzati szektorba soľolt eryéb
szeruezetekľe vonatkoző adatszolgáiltatátsĺ kiitelezettségét a MegbÍző és az Avr..ben
m eghatáro zott címzett r észér e.

KoZREMurono IGEIYYBEvÉľnr,n

8.1. A Közfeladat Szolgá\tató jogosult ara, hogy a jelen szerződésben foglalt közfe|adat
ellátasi kötelezettségek teljesítése érdekében egy vagy több ktizremfüödőt (továbbiakban:
Közremíĺködő) vegyen igénybe, ha ęzźita| a szo|gá|tatźsi kötelezettségek teljesítésének
hatékonyságą illetve minősége javul és/vagy kiiltségei csökkennek.

8.2. Közfeladat Szolgáltató a Kĺizľemfütidő teljesítésééľt úgy felel, mintha saját maga
teljesített volna.

8.3. Közfe|adat Szolgáltató és a Közremfüödők ktizötti szerződések rendelkezései nem
lehetnek ellentétesek a jelen szerzódésben foglaltakkal.

\ .".,4
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8.4. Közľemfüiidő igénybevétele nem növelheti a tamogatást.

l.5. A Közfęladat Szolgáltatő a Közremiĺködőt a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően,
Beszerzési Szabćlyzata szerint köteles kiválasĺani.

livĺs JELENTÉ's

9.1. Közfeladat Szolgáltató minden targyévet követő máľcĺus 31-ig köteles a jelen
szeľződés tźlrgyát képező Közfeladat e||źttźsźttő|, leljesítéséről jelen Szeľződés 4. Számtl
Mellékleteként csatolt éves jelentést (továbbiakban: Eves Jelentés) készíteni,

9.2. Az Éves Jelentésnek tarta|maznta kell kiilĺinösen a felek között atźngyéwe vonatkozó
írásbeli közfeladat meghataľozáshoz képest ttiľténő tényleges teljesítés adatait (tényleges
ktiltségeket, teljesített vagy folyamatban lévő beľuhĺázasokat, fejlesztéseket), az attő| valő
eltéľések bemutatasát' kĺilönös tekintettel az esetleges hiĺĺnyokra.

KoZFELADÁ.T szoLcÁr,ľ^ł.ľó xoľrr,nzBTTsÉGEI

10.1. A Ktizfeladat Szolgáltató köteles gazdálkodasát a to|e elvaľható gondosságga|, a
költséghatékonyságot szem előtt taĺfrła folytahi.

10,2. A Kiizfeladat Szolgáltató nem folytathat ĺisszességében veszteséges egyéb' nem a
Közfeladat ellátása körébę tartoző egyéb tevékenységet (továbbiakban: Egyéb Tevékenység).

10.3. A Közfeladat Szo|gźltató Egyéb Tevékenysége nem veszé|yeńetheti a Közfe|adat
e|Látasźfi, ugyanakkor Közszo1lgáItatő törekszik a renđelkezéséte álló személyi állomĺány és
eszközök minél teljesebb és hatékony k'lhaszná|źlsfua;

|0.4. A Kiizfeladat ellátásbó| szźrmaző bevételek tervezett szintnél ďacsonyabb realizźiő,sa
esetén Közfeladat Szo|gá|tatő köteles az ésszeruen lehetséges legľtividebb időn beltil
intézkedési tervet készíteni és aztMegbiző részére ź.ŕĺadnt.

ELLENORZES

11.1. Megbízőjogosult (illetve jogszabáIyban meghatarozott esetekben köteles) Közfeladat
Szolgáltató jelen Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését _ saját maga vagy szakértő
bevonasával - ellenőrizni.

||.2. A Kĺizfeladat Szolgáltató köteles az e|lenórzés soľĺĺn Megbízó képviselőivel (ideértve
Megbiző által Megbizott szakértóket is) együttműködni, számukra minden az el|enőrzés
elvégzéséhez ésszerűen szfüséges illetve jogszabályokban előíľt jogok és kötelezettségek
e||źtásáůloz sziikséges információt és üímogatast megadni.

1 1 .3. Az ę|Ienőrzést végzó személy köteles:
- a he|yszíĺll e||enotzést annak megkezđése előtt legďább 3 nappal szóban vagy írasban
bejelenteni a Közfeladat Szotgá|tatő vezetőjének, kivéve, ha az éľtesítés veszé|yeńeti az
ellenőrzés eľedményességét,
- amegbízó levelet bemutatni,
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- megállapítĺásait tárgyszeríien, a valóságnak megfelelően e||enőtzési jelentésbe foglalni és a
: jelentéstervezetet, valamint _ a Kĺizfeladat Szolgá|tatő vezetője źital' ajelentéstervezete tett: ésaevételeinek egyeztetését követően _ a végleges jelentést a Megbízőnak és aKözfeladat
l Sz-o|géůtatővezetojének megkiildeni,

1, Azellenőľzést végző személy jogosult:
l - az e|Ienőrzés taľgyrĺhoz kapcsolódó iľatokba és más dokumenfumokba, elektronikus
] udathordozón tĺĺrolt adatokba - kiilön jogszabályokban megllatfuozott adatvédelmi előírások
; betartasávď - betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni,
l - a Közfeladat Szolgáltató vezetíĺjétőI éslvagy báľmely alkalmazottjától írasban vagy szóban
l felvilágosítast, információt kérni.

lI.4. A Közfeladat Szo|gźitatő vezstője, illetve dolgozója jogosult:

megtagadni.: - aze||enőrzési tevékenységnél jelen lenni,

. ĺ,e,u*1"đ,1ľ'äffi"ľ;ľ#ł?:ffä1"ffi-treľni, 
a jelentéstervezetre a helyszínen vagy

köteles:

; . az e||enótzést végzo kéľésére, a ľendelkezéséte bocsátott dokumentació teljességéľől

r nyilatkozni,
. - az e||enorzés megĺĺllapítźsai, javaslatai ďapjĺĺn köteles intézkedési tervet készíteni,

melynekvégrehajtlásnő|aMegbizőttájékoztatni.
j

l l l.s. A Megbízót közvetlenül, a Ktizfeladat Szolgźltatőtkĺizvetetten éľintő külső ellenőrzés
esetére a Közfeladat Szolgáltató kötelezettséget vá||a| a jelen szeruódéstárgyźlva| összefüggő
adatszo|gá|tatźsra, információnyújüísra. Tudomásul veszi, hogy kiilső ellenőrzés sorrán őltala
5zo|gźitatandó adatok, infoľmációk nyujtlísáffi., az á|ta|a szolgáltatott adatok, infoľmációk
valódiságáéľt, teljes könĺségééľt a felelőssége a Megbízó mellett fennáll.

KAPCsoLATTARTÁs

12.t. Jelen Szerződéssel, illetve annak teljesítésével összeftiggésben Felek nyi|atkozataikat
rövid úton kézbesítve vagy postai úton írásban, illetve a Szerződésben meghatźrozott
esetekben elektľonikus úton, e-mail foľmájában kötelesek közölni. A Szerződéssel
kapcsolatos nyilatkozatokat Felek az a|á.ŕbi képviseleti címľe kötelesek eljuttatni:

Megbíző részéro|:
Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuaros Önkotmányzatinak címeme, a Polgármesteri
Hivatal Gazdĺĺ]kodĺísi Ügyo szĺíl y źůloz
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
gazdalkodas@j ozsefuaros.hu
Közfeladat S zol gáltató Észér ő|:

Józsefuĺĺros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt-ĺek címene
1084 Budapest, Mátyás tér 15.

titkaľsag@jkn.hu

|2.2. Kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Megbíző részérő|z Gazdálkodási Üryosztáiy vezetője
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elektľonĺkus elérhetőség: gazdalkodas@jozsefvaľos.hu
tel.szám: 459-2294

Szolgáltató részéről: Szolgáltató igazgatősátgának elntike
elektľonikus eléľhetőség: titkarsag@jkn.hu
tel.szám: 788-t344

13. Szerzőđo Felek telefonon, illetve szóban ktizĺilt nyilatkozatokat csak kivételes,
inđokolt esetben tekintik szęrzodésszeľĹinek. A szóban közölt nyilatkozatok kĺizlésének tényét
a nyilatkozattęvő köteles szfüség esetén bizonyítani, igazolni.
13.1. A Közfeladat Szo|gá|tatő részére meghatlírozott adatszolgáltatĺísi, besziĺmolási és
elsziímolási kĺitelezettségek teljesítését a Megbíző kapcsolattartiísra kijeliilt személyen
keresztiil teljesíti.

szERzoDEs TDoBELI TTATALYA, MODOSITAS

|4.|. Felek jelen Szerződést (szolgáltatas időtaľtama) hatźrozott időtaľtamľa hozzźklétre,
2019. szeptember 30. napjáig. A szolgáltatáskezdó napja: 20|5. marcius 1.

|4.2. ASzerzođés kizĺírólag Felek közö's megegyezésével, íľasban módosítható.

|4.3. Ha jogszabályváitozás miatt a Szerződés vďamely rendelkezésének vagy
rendelkezéseinek módosítĺĺsa válik szfüségessé, akkoľ Felek kötelesek anól késedęlem nélkiil
taľgyalásokat kezdeni.

sZB'Rx]őDÉ s nĺn'cs zÚľľnľÉ sn

15. A Szęrződést bríľmelyik Fél jogosult legalább 60 napos felmondasi idő tíĺzésével
rendkívüli felmondás útjan felmondani, ha a másik Fél a jelen szerzóđésben vállalt
kötelezęttségét súlyosan séľti (szerződésszegés). Súlyos szerződésszegésnek tekintendő:
- a Közfe|adat Szolgáltató a szerzőđésben vállalt kdtelezettségét nem teljesíti, és e
mulasztását aMegbíző fe|szőlítasátől számított 30 napon belül nem oľvosolja
- a Közfeladat Szolgáltató nem a szerzodés 2.2. pontjában foglaltak e||áńásárahasznáIja
fel a költségtérítést
- haľmadik személy kérelmére a bíróság előtt a Közfeladat Szolgáltató ellen csőd.,
felszĺímolĺási vagy cégtiirlési elj ĺĺnás indul,
. aMegbíző a szerződésben vállalt ťrzetési kötelezettségét annak esedékességekor nem
teljesíti, és ez aKözfeladat Szolgáltató kĺitelezęttségeinek teljesítését ellehetetleníti.

Tekintettel a szol'gźitatások folyamatos fenntaľtĺásához fllzodó táľsadalmi éľdekekĺe, a
Közfe|adat Szo|gá|tatő kd,telezęttséget vá|Ia| arrą hogy a rendkíviili felmondĺás joganak
bĺírmely fél- részétől való gyakorlása esetén tĺáľgyalĺásokat folytat, és megállapodik a
Megbízóval a minimálisan elégséges szotgźůtatźlsok nyújüásaról, annak feltételeiről. A
minimálisan elégséges szolgá|tatźsokat olyan ésszeríĺ hatáľidőn keresztiil teljesíti, mely
elegendőaMegbizőszźllnźlraamegszííntszerzodéshelyettesítéséľe.

B.
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16. Egyik Fél sem jogosult a másik Fél előzetes írasbeli hozzźĄźru|źtsa nélkiil a
Szerzőđésből eredő jogait engedményezni vagy a Szerződésből eredő jogait és

kötel ezetts égeit átnhazłĺ.

|7. ASzetződésre, valamintazazza|kapcsolatos jognyilatkozatokraés egyéb közlésekľe a
Inagyaľ jog u irányadó. Felek megállapodnak abban, lrogy a je|en szerződésből eredő vitás
kérdések rendezésében közvet|en egyeztetést kísérelnek meg elsőként, majd fiiggetlen
szakértt5 véleményét fogadjak el, amely szakértó kijelölését egyiittesen teszik meg.

18. Felek a jelen szeruőđésben nem szabtiyozott kérdésekben a Polgáľi Ttirvénykiinyvľől
szóló 2013. évi v. törvény, Magyaľorszag he|yi önkoľmanyzatairő| szőIő 201|. évi
CL)oo(x törvény, az egyesiilési jogról, aközhaszĺltljogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről szóló 2011. évi CL)O(V töľvény és az źiLanhźztartásľól sző|ő 2011. évi CxCv
töľvény rendelkezéseit tekintik iranyadónak.

|9. A Felek rögzitik, hogy a Képviselő-testiilet .....szźtmű d<intése értelmében jelen
szerződésben foglalt módosítasokkal egységes szerkezetbe foglaltak a2015. mĺáľcius S.napjan
a|áírtközszolgá|tatási szerződést. A 2015. mĺĺľcius S.napján a|őtírtkłizszolgáltatĺísi szerzodést
pedig jelen szerzódés alźńrźsźxa| hatĺĺlyon kívĹil helyezik.

20. Felek jelen szerzőđést ęlolvastfü, s mint akaľafukkal mindenben megegyezőt
jóvahagyó|ag íríźk. alá 5 egymással egyező példanyban.

Budapest, 2016. december Budapest, 2016. december

Budapest Fővĺáros VIII. kęľület
Józsefu aľo si Önkoľm ány zat

képviseletében
dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

Megbiző részéró|

Fedezet:ail"t'.B*H..tcímen.Dáfu m:Budapest,

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Prĺľis Gyulríné
gazdaságivezeto

Jogi szempontból ellenj egyzem :

Danada.Rim arl Edna j e gy zľł
nevében és megbízásából

dr. Mészĺĺr Eľika
a|jegyző

Józsefu iíľos Közösségeiéľt
Nonproťrt Zrt.

képviseletében
Kovác s Barbaĺa igazgatőság elncike

Közfeladat Szolgáltató ńszétő|
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1. számú melléklet

SZoLGÁLTATÁsI LEÍRÁS

1. tidtiltetés szen,ezés, erdei ĺskola (iinként vállalt fetadat)

A Magyaľkúton található ingatlan-együttesekbeÍI az Önkormanyzat fenntaľtasában múkiidő
oktatasĹnevelési intéznények tanulóinak Erdei Iskola jellegiĺ furnusokban tĺirténő
tźtboroztatźsa, a hétvégi csopoľtos kirandulások fogadása, a józsefuarosi intézmények
kĺiaisztviselőinek és közalka|mazottainak üdültetése, továbbá a káptalanftiredi
gyeľmektĺĺboľban idény jelleggel, a józsefuárosi oktatasi intéz.nényekben tanuló gyeľmekek
csoportos és tuľnusos üdiiltetése, a józsefuaľosi közalkalmazottak és köztisztviselők családi és
felnőtt iidültetése.

Magyaĺkút ktizremúködő igénybevételével tt'ľténik

Minimum létszám: 200 diák, 20 kísérő

Üduesĺ napok száma: 250 nap

Káptalanftired: közremíĺködő igénybevételével töľténik

Minimum létszĺím: 150 diak, 15 kísérő

Üdtilesĺ napok szárna:75 nap

2. Jĺózsefvárosi oktatási-nevelésĺ intézmények tanulĺĺi ľészére nyári szabadĺdő
foglalkozás szervezése étkezés biztosításával (önként vállalt feladat)

- nyári szabadidő fog|a|kozźts szeľvezése, bonyolítźsa étkeztetéssel: a nyán időszakban
(iskolazĺáľástól 10 héten kereszttil) minđen munkanapon józsefuarosi oktatasi.nevelési
lntézméĺyek tanulói részére szewezett foglalkozás, arészvételi díj ingyenes.

Részvételi arźny: a tabor teljes idejére minimum l00 Íti

3. Szociálĺs gondoskodás

a) adományok gyűjtése, fogadasa, osztźsa(önként vállalt feladat)

rÉrBr progľamhoz kapcsolódó adomany gyujtés, raktźrozźs. A szolgáltatás felajĺánlás
a\apján fo lyamato san bizto sított.

b) foglalkozáselősegítésévelkapcsolatosfeladatokellátĺása(ktitelezőfeladat)

- fogtalkoztataselősegítésétcéIzőprogramok:

Számítastechnikď képzések, Hátľányos helyzehl nők integľáciőját cé|ző program' tréningek
heti rendszeľességgel, alkalmanként min. 6 fő

- á||áIsbörze szewezése:

évi l alkalom, alkalmanként min. l00 fő részvételével biztosított rendezvény
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álláskeresői klub mfüödtetése:

l treti minimum l alkalommal, állaskereséshez szfüséges eszkĺizök biztosítása szakmai
; tanácsadiással, alkalmanként min. 6 fő
t,

i mentoľ progľÍIm:

i hétköznapokon naponta fe|zaĺkőztató, valamint magántanulói statuszban lévő gyeľmekek
1 ÍIlentoľálasa, heti min. 15 fő
i

| - közfoglalkoztatźsbanva|órésmétel (kiilön megállapodas alapjan)

közérdekÍí munka fogadása (folyamatos, a felmeľĺilt igénynek megfelelően)

4. kulturális, kiizmíĺvelődésĺ és tuľĺzmussal kapcsolatos feladatok ellátása

a) szabadidő foglalkozás, készségfejlesztés (önként vá||a|tfeladat):

mindęn hétköznap délutan a lakosság számźra biztosított kézmiĺves, sport és kĺizösségi
progľamok biztosítĺísa, min. 10 fő

b) közösségi színtér (ĺinként váilra|t feladat):

heti egy alkalommal renđenĺéĺyek, nyitott progľamok biaosítrísa aKeszýigytĺľ Köztisségi
héaban,min. 30 fő

c) zász|őgyűjtemény (önként vállďt feladat):

ingyenes, barki számĺáľa nyitott kiállítĺás, Közszo|gźitatő fe|adata a k'lźi|ítas népszeľíĺsítése,
csopoľtok szervezése (évi min.10 csopoľt)

d) JózsefuaľosiGalériamúkĺjdtetése(kcitelezőfeladat):

kiállítások szervezése lebonyolítasa évi minimum 5 alkalommal,

egyéb lakossági közösségi rendezvények szewezése (például gyeľmeknap, kaĺácsony)
alkďmanként minimum 30 ftĺ

e) onkoľmĺínyzati ľendezvények szeľvezése: ftötelező és önként vĺíllalt feladat)

ĺíllami iinnepek, min 4 alkalommal

önkormányzati tinnepek: min 6 alkalom

ágazati tinnepek min. 4 alkalommal,

kitÍintetéshez kapcsolód ő rendezlłények szeľvezése: 4 alkalom

ľendezvények szervezése (önként vźl|a|t feladat): lakossági nagyľendezvények kertileti
központi rendezvények biztosítasa minimum 4 alkalommal.

5. keľĺileti kiizéletĺ lap, tinkoľmányzati honlap míĺktidtetése

ôr
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. a) keľĹileti közéleti lap mfüĺidtetése (önként vállalt feladat)

i evi legalább 40 ďkalomma|, |6 oldal terjedelemben, 52 000 db újság keľiil terjesztésre
i

i b) önkotmányzatihonlap mfüödtetése (kĺitelező feladat)
i

i jozsefuaros.hu honlap folyamatos iizemeltetése, fejlesztése

i c) PR tevékenység, kommunikáció (ĺinként vállalt feladat)
Ii központi kommunikáció, lakossĺági tajékoztató fiizetek, online tajékoztatők, facebook, online
i egyéb feliiletek, plakátok, molinók, kiadványok (a felmeľült igényeknek megfelelően)
I, 6. helyi vállalkozásfejlesztés segítése (önként vállalt feladat)

. Vállalkozásoknak a vállalkozas elindításával összefüggésben ľendemények, progľamok
! szervezése, helyszín biztosítĺísa arendenłényeh'hez.

. Inkubációs programok, évi l0 rcndenłény, min 30 fő

' közösségi programok évi 10 alkalom, min 30 ffi

| 7. spoľttal és szabadĺdős ľendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása (kłitelező
feladat)

a) helyszín biztosítása Mátyás tér l5., Dankó utca 18., Sport udvar nyitva tartĺísa

8. nemzetiségi ĺiryekkel kapcsolatos feladatok el|átása (kiitelező feladat)

a) nemzetiségi rendezvények, tinnepek részére helyszín biztosítása

Jelentkezés a|apjan folyamatosan biaosított

9. Káptalanfiiľedi üdülő teľületén megvalósulĺí fejlesztéssel kapcsolatos
pľojektmenedzsmenti feladatok ellátás, a kĺvitelezési munkálatok Íiryelemmel kísérése a
szükséges nyilatkozatok megÚétele.

10. ľÉn.roz B jelű főváľosĺ páiyázaton elnyeľt támogatás alapján II. János Pál
pápa téľen a pľogram szeľint megvalósult csőszház fenntaľtása, a játszőltérhez kötődő
kiizösség építő programok megľendezése.
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4. számű Melléklet

EVES JELENTES MINTAJA

I. Á|talános bevezetés
7a13,|11ez.z'a azokat a piaci hatasokat (pozitív és negatív egyaľarrt), amelyek hatĺással
voltak a tevékenységľe.

II. Naturáliák bemutatása (elvégzett szo|gáitatálsok szĺĺmának bemutatasa)
EIőző év azonos időszaka vs. tény adatok illetve időaranyos terv vs. tény adatok
viszonylataban. Gľďrkonokkal, tablazatokkal és rövid szĺiveges ismeľtetéssel,
indoklĺással.

III. Eredmények bemutatása(aze|ozoekben leíľt bazis adatok figyelembe vételével)
Táb|őaatokka|, gľafikonolĺt<al, szöveges elemzéssel, ďtol számszeľíĺsíthető a
tevékenységre ható pozitiv és negatív téĺy ezők szźtmszeru bemutatasával.

ry. Éľtolĺelés és várhatő adatok pľognosztwátása.

V. Ktivetkező évre vonatkozó ĺizleti terv előirányzat.

VI. ľ.ĺiggeléket amelyek részletesen bemutatják a tevékenység számszeľű adataĺt.

-14 7l
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AZ EGY szBvmryBs zÁnrronÚBN mÚrooo NoNPRoFIľ nÉszvÉľyľÁnsasÁc
ALAPSZABÁry,ą.

Alapszabály

Alulírott részvényes a Polgári Törvénykönyvľől szóló f0I3' évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
rendelkezései, valamint az egyesülési jogľól, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerv'ezetek

műkodéséréről szóló 20II' évi Clxxv. törvény (a továbbiakban Civil tV.) a|apján nem
jövedelemszerzésre irányuló kozös gazdasági társaság (a továbbiakban táľsaság) a|apszabźůyźú az

alábbiakban állapítom meg.

1. A táľsaság cégneve, székhelye, telephelye (i)' fióktelepe (i)

1.1 ' A társaság cégneve: Józsefuáros Közösségeiért Nonpľof,lt Zźńköruen Műkodő
Részvénýársaság a társaság rĺjvidített cégneve: Józsefuáros Közösségeiért Nonproťrt Zrt.
I.2. A társaság székhelye: 1084 Budapest Mátyás tér 15., mely egyben a központi ügyintézés helye
is.

1.3. A társaság telephelyei:

1083 Budapest, Szigony u. 16/B.

1085 Budapest' Hoľánszky u. 13.

1086 Budapest, Dankó u. 18.

1081 Budapest, Homok u. 7.

1085 Budapest, Józsefkľt. 51-59.

1085 Budapest, József kľt. 70. félemelet 3.

1085 Budapest, Józsefkrt. 70. fszt. 4.

1085 Budapest, Jőzsef V'rt.70' fszt. 5.

1085 Budapest, Józsefkľt. 68.

1087 Budapest, Magdolna u. 47.

1086 Budapest, Dankó u.40.

8220 Balatonalmádi' Somfa u. 1'

26fI Verőce, oľgonás u. 7.

1084 Budapest, Mátyás tér |4.

2. A táľsaság ľészvényese

Név: Budapest, VIII. kertilet Józsefuárosi Önkormányzat
C é Ą e gy zékszám (nyi lv źntartási szźtm) : 7 3 5 7 I 5

Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67 ,

Képviseletre jogosult neve: dr. Kocsis Máté, polgármester

Lakcím: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. I0. fsz. I/a.
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3. A táľsaságjogállása

3.1. A Társaság tevékenységét a Civil törvény szerinti közhasznú nonproťlt záĺtkoruen műkĺjdő
részlłénýársaságként lrátja el. A Társaság nonprofit jelleggel miĺkĺjdik.
3.2. A Tĺársaság nem folýat közhasznűtevékenységként olyan tevékenységet' amely a Civil tv.

ręnĺlęlkezéseibe ütközik.
3.3. A Táľsaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete páľtoktól ftiggetlen és azoknak
anyagi támogatást nem nyrijt.

3'4. A Tĺársaság a gazdźikodása során elért eľedményét nem osztja fe|, azt a létesítő okiratában

me g}latár ozott k<jzhasznri tevékenysé gre fordítj a

3.5 A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adataiÍ.aCégkoz|önyben teszikozzé,
továbbá a kertileti önkormányzati újságban is nyilvánosságrahozza'

3,6 A Trársaság vá||a|ja a Civil tv. szerinti kĺizhasznúsági feltételek teljesítését.

4. A Táľsaság célja

a) a lakosság szociális ellátásának bővítését szo|gá|ő tevékenységek ellátása,

b) időskoľúak gondozása

c) segíto há|őzatok működtetése

d) azővodárő| és az alapfokú nevelésről, oktatásról szóló feladatok ellátása

e) anemzeti és etnikai kisebbségek jogai

a Magyarország he|yi ĺĺnkormányzatairő| sző|ő 2011. évi CLxXxx. tv' 13. $-ban és 23.$ (5)

bekezdésében meghatározottfe|adatkörökbol fakadó egyes társadalmi kĺjzös szükségletek kielégítésére, a

Budapest Józsefuáľos Önkormány zatának az e cé|ből a jelen nonprofit táľsasággal k<itött megállapodásban

fo glaltak telj esíté se.

5. A Táľsaság tevékenységĺ kiiľei:

A Táľsaság tevékenységi körének tagoződása a Civil N ' 34. $(1) bekezdése alapján:

- kozhasznú tevékenységek

- TEÁoR szerint megjelölt cél szerinti kĺjzhasznú tevékenységek

- aközhasznu tevékenységekhez kapcso|ődő gazdasági-vállalkozási tevékenységek

5.1. A Táľsaság közhasznú tevékenységei:

- kozösségi, társadalmi tevékenység

- kulturális képzés

- egyéb oktatási tevékenység

- szociális tevékenység

- időskorúak gondozása

- oktatást kiegészíto tevékenység

- egyéb szociális ellátás

- vállalkozásfeilesztés

//
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A Táľsaság e tevékenységeket a Magyaľoľszág helyi önkoľmányzatairő|sző|őf0|1. évi CLXXXIX.
tv. 13. $-ban és a 23.$-ának (5) bekezdésében a7.11. 13. 17 és 19. pontjaiban foglaltak' a szociális
igazgatásről és szocĺális ellátásokľól szóló 1993. évi. III. tv, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti
és Mĺíkiidési Szabályzatárő| sző|ő 36/2014 (xI.06.) tinkoľmányzati rendelet 4. mellélĺ|etében
foglaltak, valamint 

^z 
önkormányzat kłizművelődési feladataiľól szóló 8|lf011. (xII.22.)

önkoľmányzati ľendelet alapján a ktizfeladat ellátás éľdekében végzi.

Ezen feladatok megvalósítására az Alapítóval kozszo|gáItatási szerződést köt.

A Társaság közhasznú szo|gá|tatásaiból bárki ľészesülhet.

A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei:
Főtevékenység: 9499 M'n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység,

közhasznú tevékenység

Tevékenységi ktiľiik 8552 Kulturális képzés

8559 M.n.s. egyéb oktatás

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A Társaság e tevékenységeket a szociális és gyermekjőléti szo|gáltatásokhoz' mint közfeladathoz
kapcsolódóan végzi (a szociális igazgatásrő| és szociális ellátásokról sző|ó 1993. III. tv.).

4I I0 '08 EpĹiletépítési proj ekt szerv ezése

4299 '08 Eeyéb m.n.s. építkezés
431 I '08 Bontás
4it2'08 ipítési terület előkészítése
4321 '08 Villanvszerelés
4339 ',08 Esvéb befeiező építés m.n.s.

4391 ',08 ľető fe dé s, teto szerkezet- ép íté s

4399 '08 Eevéb speciális szaképítés m.n.s'
4741 ',08 Számítő gép, periféria, szoftveľ kiskereskedelme
4742 '08 ľelekommunikációs termék kiskeľeskedelme
4761 '08 Könw-kiskereskedelęm
4762 ',08 Uj ság-, papírfuu- kiskereskedelem
4764 ',08 Sportszer-kiskere skedelęm
4765 ',08 Iáték-ki skere skedelem
4778 '08 Eeyéb m.n.s. úi áľu kiskereskedelme
4791 ',08 3somagkiildő, inteľnetes kiskereskedelem
4799 '08 gyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
,520 '08 Üdtil ési, e gyéb átmeneti szál láshely- szolgźůtatás
,530 ',08 Kempingszo|séL|tatás

,590',08 B sYéb szál láshęlv- szo|zá|tatás
J610 ',08 Bttermi, mozgóvend é g|é|tás

J621 ',08 Rendezvénvi étkeztetés

,629 ',08 syéb vendéslátás
,630 ',08 ta|szo|sáL|tatás

,81I '08 Könwkiadás
,812',08 J ímtár ak, l eve lező. j e g y zékek ki ad ás a

,814 ',08 ]olvóiľat" időszaki kiadvánv kiadása
19 ',08 !b kiadói tevékenység
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ý82] ,08 )zámítő sépe s i áték kiadása
191I '09 m-, videó-, te|ev íziő műsor-gyártás
,912'08 m-, videó gy ártás, televíziós miĺsorfelvétel utómunkálatai
,91 i '09 m-, videó és televízió pľogľam terjesztése
t914 '09 mvetítés

alkozási tevékenységel

5.2. A

Taľs
aság
gazd
asági
-váll

,, l,
{-,' ).:' r'
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,920 ',08 ĹIansfelvétel készítése. kiadása
5010 '08 Rád iómíĺsor- szo l sáltatás
í020 '08 f e lev íz i ó mű s o r ö s sze ál l íüĺs a, szo|gźitatása
í201 ,08 Jzámitő eépe s pro gramozás

5312'08 Viláeháló-portál szolgáltatás
í399 ,08 Vl.n.s. egyéb információs szolgáltatás
5820 '08 saját tulajdonú' béľelt ingatlan bérbeadása, iizemeltetése
í832 '08 nsatlankezelés
7021 '08 PR. kommunikáció
7022 '08 J z|ewite|i, egyéb vezetési tanácsadás

Tlll'08 ]pítészméľnöki tevékenység
7I l2 '08 vIémöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7311 '08 leklámüsynöki tevékenység
7312 ',08 vĺédiareklám
7320 '08 )iac-. közvéleménv-kutatás
7490 '08 W.n.s. egyéb szakmai tudományos, miĺszaki tevékenység
7740 '08 mmateriáIis iavak kölcsönzése
7810 '08 Vĺunkaközvetítés
7820 '08 t4unkaerő kölcsönzés
7830 '08 i ey éb e mbe ri erő foľľá s - e l |źtást, - gazdálko dás
7990 '08 ]evéb foelalás
3110 '08 ł'p ítményijzem e I teté s

9130 '08 Zöldterület-kezelés
921I '08 Jsszetett adminisztratív szolgáltatás
9230 '08 (onferencia- kereskedelmi bęmutató szervezése

9291 '08 (övetelésbehajtás

9299 '08 v1.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgźitatás
9532 '08 jzakmai középfokú oktatás

955I ',08 ]port. szabadidős képzés
9s60 '08 f ktatást kiesészítő tevékenység
q00I '08 ]lőadó-miĺvészet
?002 '08 jlőadó-művészetet kiegészítő tevékenység
q003 '08 Ą.lkotóművészet
q004 '08 VIuv észeti létesítménvek működtetése
?l0I '08 (önyvtári, Ievéltári tevékenység
qI02 '08 vlúzeumi tevékenység
qIB',08 förténelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
931 I ',08 športlétesítmény működtetése
9312 ',08 jportegvesületi tevékenység
?319',08 ]evéb sporttevékenység
?329 ',08 vI. n. s. e gyéb szőr akoztatás, szabadidő s tevékenysé g



A Társaság gazdasági-vá||a|kozźsi tevékenységet kiegészítő jelleggel, csak közhaszĺu, vagy a létesítő

okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenységek elérése érdekében, azok megvalósítását nem

veszé|yeztetve végez.

A Taľsaság befektetési tevékenységet nem végez.
Az a|apitő tudomásul veszi, hory a Társaság az engedé|yhez kĺjtött tevékenységeket csak a szükséges

engedély, illetve munkaválla|őja iÍjźn biztosítható szakképzettség birtokában folýathat. A vonatkozó

engedély megszerzését a Cégbíľóságnál is be kell jelenteni, annak kiadását követő 30 napon belül.

6. A Táľsaság mÍĺkiidésének időtartama

A Tĺársaság időtartama: határ ozat|an.
A Társaság üzleti éve megegyezik anaptári éwel.

7. A Táľsaság alaptőkéje

7.I. A Társaság alaptőkéje 5.000'000,- Ft, azaz ötmillió foľint, amely 5.000.000, - Ft azaz ötmillió
forint készpénzbő| áll, amely aza|aptoke I00 szźna|éka'

Ebből az a|apitáskor befizetésre keľült 5.000.000,-Ft a Társaság pénzforgalmi szám|źĘttra, és, amely 100

száza|ékaazáŃennivá'||a|trészvényeknévértékének.
Részvények száma.. apénzbe|ihozzájáru|ás után: 100 db

7 '2. A Társaság alaptőkéje 100 db 50.000 forint névéľtékű névľe szóló tcjrzsľészvényből ál|.

7.3. A részvények eloállításának módja: demateľializált módon történik.

7.4. A részvények kibocsátási értéke megegyezik arészvények névéľtékével.

8. Az alapítói (ľészvényesi) batározat

A közgýlés hatáskörét az a|apltő gyakorolja. Aközgyu|és hatáskĺjrébe tartoző kérdésekben az A|apítő
vezető szerve (az Önkormányzat Képviselő-testtilete) írásban hatźroz és a döntés azigyvezetéssel való
közléssel vá|ik hatályossá. Az alapítói ülés nyilvános' azon hallgatóságként bárki részt vehet, amely

nyilvánossá g jogszabźůyban meghat ározott esetekben korlátozható.

Aza|apítókizárő|agoshatáskĺ jrébetartozik:

a) a mindenkori Számviteli tv. szerinti beszámoló és a kĺjzhasznűsági melléklet jővźthagyźsa. A

Tráľsaság éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáľó| az A|apító - a számviteli

tv-ben foglaltak betartásáva| - köteles gondoskodni. A számvitelit w. szeľinti beszámolóľó| és az adőzot1

eredmény felhasználásárő| az a|apító legfóbb szeľve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének

b i nokáb an hatźlr ozbat.

b) pótbefizetéselľendeléseésvisszatérítése;

c) elővásárlásijoggyakorlásaatársaságá|ta|;

d) az e|ővásár|ásľa jogosult személy kijelölése;

e) az igazgatőság tagainak megvá|asztása, visszahívása és díjazásźtnak megá||apitása;

Đ a felügyelőbizoÍtsitg tagjainak megvá|asńása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

ügyľendj ének j óváhagyása

g) a könyvvizsgáló megvá|asrtása, visszahívása, és díjazásának megállapítása;
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h) minden olyan ügyletről vagy kötelezettségvállalásról való döntéshozata|, amelynek értéke az

5'000.000 Ft értékhatárt meghaladją

i) o|yan szerződés megkötésének jőváhagása, amelyet a Társaság sajźlt tagával, ügyvezetőjével

vagy azok közeli hozzźúartozőjáva|, ill. élettársával k<it;

j) az igazgatősági tagok a felüryelőbizottsági tagok, ill. a konyvvizsgźiő elleni követelések

érvényesítése;

k) a táľsaság beszámolójának, igyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgźiő által történő

me gv izsgźůásának elrendelése;

l) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az ura|mi szerződés teľvezetének

tartalmáról való döntés, az ura|mi szerződés tervezetének jőv źthagyása;

m) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának e|határozása;

n) az a|apszabály módosítása;

o) az a|aptőke felemelésének és leszáll ításának e|hattrozćsa;

p) az a|aptőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;

q) a Társaság és a társadalmi k<izös szĹikséglet kielégítéséért felelős szerwel kötött szerződés

jőváhagyása,

r) továbbá mindazon ügyek, amelyeket jogszabá|y, vagy az a|apitő okirat a legfóbb szerv

kizárólagos hatáskörébe utal.

s) a Civil tv.37 . $-ának a (3) bekezdésében meghatározott belső szervezeti és működési szabá|yzatot

jőváhagyja,

Đ szabźiyzat alkotása avęzető tisztségvise|ő(k), felügyelőbizottsági tagok, valamint az}ĺ{t.208. s

hatźilya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megsziĺnése esetére biztosított

juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszerérő|. A szabźiyzatot az elfogadásátó| szźtmitott

harminc napon belül a cégiratok ktizé letétbe kell helyezni, (a köztulajdonban á||ő gazdasági társaságok

takarékosabb működéséről szóló f009. évi CXXil' törvény 5. $ -ának (3) bekezdése)

9. Azigazgatőság,vezérigazgatő,képviselet

9.1. A Társaság ügyvezetéseként igazgatóság működik és az igazgatőság tagjai képviselik a
társaságot.

Az igazgatóság a részvénýźrsaság ügyvezető szerve, jogait, fe|adatait testületként gyakorolja. A
munkáltatói jogokat az igazgatőság elnöke egyedĺil gyakoľolja. Képviseli a társaságot haľmadik
személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok elótt, kialakítja és irányítja a rész-,łénýźtrsaság

munkaszeľvezetét.

Azigazgatőság tagiai:

Név: Kovács Baľbaľa
Lakcím: 1051 Budapest, Nádor u. 5. 3. em' 5la.
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A megbízatás határozott idoľe, 5 évre szól.
Amegbízatás kezdő idöpontja: 2015' augusztus 01.
A megbízatás lejárta: 2020. július 3l.
Avezeto tisztségviselő atársaság ügyvezetését megbízási szerződéssel látja el.

Név: Muháné Pál Enĺkő
Lakcím: 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 8-10.
Amegbízatáshatározott időre, 5 évre szól.
Amegbízatás kezdő időpontja: 2015. augusztus 01.
Amegbízatás lejrírta: 2020. július 31'
Avezető tisztségviselő a táľsaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

Név: NyeľgesZo|tán
Lakcím: 1026 Budapest, Endrődi S.u.f9la.
Amegbizatźshatározott időre, 5 évre szól.
Amegbizatás kezdő időpontja: 2015. augusztus 01.
A megbízatás |ejárta:2020. július 31.
A v ezető tisztségvise|o a tźtrsasźę üg;rvezetését megbízási j ogviszonyban |átja e|.

Név: Zékány Zo|tán
Lakcím: 1024 Budapest, Káplrár u. 10/a.
A megbizatźs határozott időre, 5 évre szól'
A megbizatás kęzdo időpontj a: 20 1 5. augusztus 0 1 .

A megbizatás |ejárta:2020. július 3 1.

Avezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

Cégvezető

10.1. A társaságnźi cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

lt. Cégiegyzés

11.1. Azigazgatőság elnöke önállóan, kétigazgatősági tag együttesenjogosultak acégsegyzésre'

|2. Felügyelőbizottság

|f.I' A társaságnál felügyelőbizottság vźúasztására sor kertil mely háľom tagból áll. A
Felügyelőbi zottság tagj ai soráb ő| v álaszt elnoköt.

Iz.f . A Felügyelőbizottság hattlrozatképes, ha a tagjainak kétharmada jelen van, hatátrozatá,ŕ" egyszeríi

szótöbbségge|hozza. Az üléseit a felügyelőbizottság elnöke hívja össze írásban (e-mailben) az ülés napját

legalább 8 nappal megelőzően, ennél rövidebb határiđót afelügyelő bizottság elnöke állapíthat meg. A
felügyelo bizottsági tilés összehívását - az ok és a cél megjelĺjlésével - a feltigyelő bizottságbármely tagja

kérheti írásban a felügyelő bizottság elnokétől, aki a kérelem kézhez vételétől számitott 8 napon belül

köteles intézkedni a felügyelő bizottság30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha a feli'igyelő

bizottság elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a felügyelő bizottsäg tagsa maga jogosult az i|és
ĺjsszehívására. A felĺ'igyelő bizottság üléseire tanácskozási joggal meghívható szakértők és mindazok,

akiknek jelenléte a napirend érdemi tárgya|ásához szükséges' Kotelező osszehívni a felügyelő bizottság

ülését a könyvvizsgáló jelentésének kézhezvéte|étő| szźffiított 15 napon belĺil, illetve, ha azt a

könywizsgáló kéri. Ezekben az esetekben a könyvvizsgá|őtaz ülésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló

napirendi érintettségtől Íiiggetlenül bármely felügyelő bizottsági ülésľe meghívható. A felügyelő bizottság

tilései nyilvánosak, de a felügyelő bizottság elnöke a felügyelő bizottság bármely tagsźtnak indítványára és

bárme|y napirendi pontra néme zźlrt ülést rendelhet el' Azárt ülésen a felügyelő bizottsźry tagjai és a

10.



felüryelő bizottság eln<jke által meghívott személyek vehetnek ľészt. A záľt ülésről külön jegyzőkönyv
késztil, amelyet a felügyelő bizottságelnĺjke által kijelölt felügyelő bizottsági tagvezet, ajegyzókönyvet a
felüryelő bizottsźry minden tagsa a|áirja. A felügyeló bizottság tagjainak a meghívót és a napirendekhez
kapcsolódó írásos anyagokat posťán, illetve e-mailen vagy telefaxon kell megkü|deni azülés előtt legalább
8 nappal, ennél ľĺjvidebb hatráridőt a felügyelő bizottság eln<ike á||apithat meg. A meghívóban meg kell
jelölni az ülés helyét, időpontját és napirendjét. Amennyilben azülés osszehívása a rendelkezésre álló idő
rövidsége, vagy báľmely más ok miatt nem lehetséges, űgy a feliigyelő bizottság íľásos szavazást
ľendelhet el' Ebben az esetben a felüryelő bizottság tajgai szavazaílkatjogosultak és kötelesek az
elrendelésben meghatározott időn belül írásban megküldeni, amely a felügyelő bizottság elntjke
rendelkezésétől fiiggetleniil telefax, vary elektronikus levél formájában történhet. A tagok szavazatźnak
beéľkezését követően, a felügyelo bizottság elnöke megá||apitja a meghozott határozatot, és annak
tarta|márő|tájékoztatźst ad a Taľsaság igazgatőságának' szükség szerint az A|apítőnak és gondoskodik
arľól, hogy a következő ülésen a feltigyelő bizottság alakszerű határozatát jegyzőkönyvben rögzítsék.

|2.3 ' Ha a Felĺ'igyelőbizottság tagjainak száma az a|apszabályban meghatározott |étszźtm alá csökken,
vagy nincs, aki az ülését összehívja, a társaság igazgatősága a Felügyelőbizottság ľendeltetésszerű
működésének helyľeállítása érdekében köteles értesíteni az a|apitőt.

A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok e|végzésével bármely tagját megbizhatja, i||efie az
ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tajgai között. Az e||enórzés megosztása nem érinti a
felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a feltigyelő bizottság
ellenőrzési feladatköľéb e tartoző tevékenységre i s kiterj es sze.

A feltigyelőbizottsági tagok megbízatásának időtaltama eltérhet attól az időtaľtamtól, amelyre
vonatkozóan a társaság a|apitőja a vezető tisztségviselőket megvá|asztotta

|2,4. A felügyelőbizoÍtságellenőľzi a kcizhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során
avezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, tovźtbbá' a kozhasznű szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A
Felügyelőbi zottság tags ai az a| ap ító ülésén tanácskozás i j o ggal részt v esz.

1f .5, A Feli'igyelőbizottságköteles azintézkedésre jogosult a|apitőttájékoztatni,és annak összehívását
kezdeményezni,ha anő| szercz tudomást, hogy

a) a szervezet működése soľán olyan jogszabálysértés vagy a szervezet éľdekeit eryébként

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megsztintetése vagy következményeinek

e|hźlrítása, ill' enyhítése azintézkedésre jogosult vezető szerv döntésétteszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalap oző tény merült fel;

c) ha közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerzódés megszegését észleli.

Az intézkedésre jogosult alapíto vezető szervét a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől

szźlmított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidó eredménýelen eltelte esetén a vezető szerv

összehívására a feltigyelő szerv isjogosult.
Ha az arľa jogosult szery a torvényes műkodés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszimeg, a feltigyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felüryeletet ellátó szeľvet.

1f.6. A felügyelő bizottsägi tagok - aPtk.3:f8 $ és 3:123. $ szerint - aze||enórzésikote|ezettségtik
elmulasztásáva| vagy nem megfelelő teljesítéséve| a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel
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okozott károkért való felelősség szabźůyi szerint felelnek a Társasággal szemben.

I2.7. A táľsaságnál nem ĺigydöntő felügyelőbizottság mÍĺködik.

I2.8. A felügyelőbizottságtagsai:

Név: Hajcser Anna
Lakcím: 1052 Budapest' Petőfi Sándor utca l0.
A megbízás határozott időre szól.
A megbízás kezdó időpontja: 2015. október 01.

A megbízás lejźlrt:2020. szeptember 30.

Név: dr. DabasiAnita
Lakcím: 2370Dabas' József Attila u. 70.

A megbízás határozottidőre szól.
A megbízás kezdő időpontja: 2016. január 0I.
A megbízás |ejźrt: 202I 'december 3 i.

Név: dr. Dénes Margit
Lakcím: 1087 Budapest, Hős utca 1' fszt'.líZ|.
A megbízás hatátrozot1időre szól.
A megbízás kezdő időpontja: 2015. november 01.

A megbizás |ejárt: f020. október 3 l '

13. Kiinywizsgáló

Az A|apitő rész-łéĺýársaság ügyvezetésének ellenőľzésére könywizsgálót jelöl ki. A gazdas ági tźrsaság
legfőbb szerve á|ta| vźúasrtott könywizsgźůő feladata, hogy gondoskodjon a számvite|i törvényben
meghatározott könywizsgálat e|végzéséról és ennek során mindenekelőtt annak megállapítasárő|,hogy a

gazdasźąi társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabźiyoknak, továbbá
megbízható és va|ós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi he|yzetéró|, működésének eredményéről.

A könywizsgźiő nem nyrijthat a gazdasági tźlraság részére olyan szolgtitatást, amely a fenti
kĺjzéľdekvédelmi feladata tárgyilagos és fiiggetlen módon történő e||źttásátveszélyeztetheti.

A társaság könyvvizsgálój a:

Cégnév: Kasnyik és Társa Számviteli Szolgáltató Kft.
Cégsegyzékszám: 01 09162846 Székhely: 1164

Budapest, Beniczky Tamás u. 12. B. ép.

A könyvvizsgálat e|végzéséért személyében felelős természetes személy neve: Kasnyik János
Kamarai nyi|v ántartźtsi száma: 000 l 85

Lakcím: 1164 Budapest, Beniczky Tamás u. 12. B. ép

A megbízás kezdő időpontja: 2015. augusztus 01.

A megbizás |ejárt: f0I7 . december 3 1.

|4. Táľsaság közhasznú, ĺlletve nonpľofĺtjellegével tisszegfiiggő egyes ľendelkezések

|4.|. A Társaság szervezeteinek döntéseit a nonprofít Társaság ugyintéző szeľve nyi|vántartja a
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határozatok tźrź.ŕlan. Ebben fel kell tüntetni a döntések tarta|mát, időpontját, hatá|yźú a támogatók és

ellenzők számarźĺnytúvalamint - nyílt szavazás esetén - személyét.

Az igazgatőság gondoskodik a nonprofit Társaság dontéseinek érintettekkel való kozléséról írásban,

igazo|hatő módon.

A nonpľofít Társaság működésének módjáról szolgáltatási igénybevételének módjáról valamint

beszámolói k<jzléséről a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán éslvagy honlapján tźĄékoztatja a

nyilvánosságot.
A Társaság igazgatősága gondoskodlk az Alapító dĺjntéseinek nyi|vántartttsáľól, míg ezt a fe|adatot a

Felügyelő Bizottság tekintetében annak elnöke |źttja e|'

A testiileti ülésekĺől készített jegyzőkonyvekben fel kell ttintetni az ülés időpontját, annak helyét, a

megjelentek szźtmát, és a határozatképességľe vonatkoző megá||apítást, valamint, hory az ĺilés
összehívása a ttirvényeknek, illetve az a|apszabźllynak megfelelt-e.

A jegyzőkönyvnek tarta|maznia kell a napiľenden kívül az ott e|hangzott nyi|atkozatokat, szükség szerint

szó szerint, ill. az ülésen hozott határozatokat is.

Ahatfuozatok tartalmán tű| rogziteni kell annak batáiyźlt, ill. a dontést támogatók és ellenzők részarźtnyźú

(ha lehetséges személyét) is, továbbá az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságrahozata|i módját

is.

I4.f . A Társaság' amennyiben azá|ta|anyújtott szolgáltatásokat azok jellege miatt nagyobb létszámli -

legalább 50 -jogosult veheti igénybe, űgy a szo|gáltatások igénybevétele ľendjét és annak feltételeit helyi
lapjában tesziközzé.
14.3. Nem lehet a felügyelő bizottság eln<jke vagy tagsa, il|etve a Társaság könywizsgá|őja az a
személy, aki
a) a Táľsaság részvényesének elnöke vagy vezető tisztségviselője,
b) a Társaságga| amegbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha jogszabály másképp rendelkezik,

c) közhasznú nonprofít Társaság cél szerinti juttatásából részesül . kivéve a báľki által megkötés

nélktil igénybe vehető nem pénzbe|iszo|gá|tatásokat - illetve

d) az a)-c) pontban meghatátrozott személyekhozzźńartozőja(Ptk.8:l$-ának (1) bekezdés 2. pontja)

|4,4. Nem lehet a Táľsaság vezetó tisztségvise|ője az a szemé|y, aki olyan közhasznú vagy nonprofít

szewezetnél töltött be - annak megszűntét mege|őzo két évben legalább l évig - vezető tisztséget a

szervezet megszúnését követő háľom évig
- amely jogutód nélkĺil sziĺnt meg rigy, hogy azźů|ami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és

v źlmtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az á||ami adó- és vámhatóság jelentős összegĺĺ adóhiáný tártfe|, amellyel

szemben az źilrami adó- és vámhatóság uz|et|ezárźs intézkedést a|ka|mazott, ÝdE! uz|et|ezźttźst

helyettesítő bírságot szabottki,-amelynekadőszámźltazá||ami adó- és vámhatóság azadőzźs rendjéről

szóló törvény szerint felfiiggesztette v agy törö lte.

A vęzető tisztségviselő ill' erľe jelölt személy koteles valamennyi érintett nonprofít vagy közhasznú

Társaságot előzetesen tájékoztatni aľról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más nonprofit vagy kozhaszntl

Taľsaságban is betölt.

14.5. Ahatározatok meghozata|źlbannem vehetrésztazaszemé|y sem' aki, vagy akinek hozzźúartozőja

(Ptk.8:l. $-ának (1) bekezdés 2. pontja), ahatźlrozat a|apjźn

a) köztelezettség vagy felelősség alól mentesü|,vagy

b) bármilyen más előnyben részesĺil, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem

minősül előnynek atźtrsaság cél szerinti juffatásai keretébén a báľki által megkötés nélkĹil igénybe vehető

nem pénzbeli szolgáltatás.

|4.6, A közhasznű szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet a
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Trársaság székhelyén, minden hónap első hétfőjén 9-15 óra között. A betekintéstazigazgatőság valamely

tagja biztosítja. Amenny\beĺ az adott nap nem munkanaP, riEY betekintésre a következő munkanapra eső

nap van mód.

A Társaság minden dolgozója koteles felvilágosítást adni a közhasznú tevékenységgel, azok

igénybevételének módjával, tbltételeivel kapcsolatosan.

A közhasznúsági mellékletet a Társaság a Civil tv. 46. $-ának (1) bekezdésének megfelelően köteles

elkészíteni, a Cégbíróságnál letétbe helyezni és kozzétenni. A kĺjzhasznúsági mellékletekbe bárki

betekinthet, ill. abból saját költségére másolatot készíthet.

I4.1. A Társaság szotgźitatási igénybevételének módja:

A Társaság ktjzhasznú szolgáltaLásaitazana jelentkező bármely természetes személy, vagy atermészetes

személyeket foglalkoztató jogi személyiséggel ľendelkezős és jogi személyiséggel nem rendelkező

társaságok, egyestiletek vehetik igénybe.

A Társaság vagyonának célszerinti felhasználásárő| az éves munkaprogram elfogadásáva| az A|apitó, a

konkľét ügyekben minden esetben a Társaság igazgatősäga dönt.

Az źń|amháztaĺĺás alrendszeľeiből esetlegesen kapott pénzeszkoz felhasználása - a noľmatív támogatást

kivéve - úgy töľténik, hogy azigénybe vehętő szo|gá|tatásokat, azok feltételeit a Társaság nyilvánosan

közzéteszi.

14.8. A Társaság k<jzhasznú tevékenységéľől szóló beszámoló

A táľsaság igazgatősága legkésőbb a számvitelről szóló törvény rendelkezésęi á|ta| meghatározott évęs

mérlegkészítés idopontját mege|őzo hónap utolsó munkanapjáig köteles a társaság közhasznú

tevékenységéľől szóló mellékletet készíteni.

Az írásos beszámolót azigazgatőság koteles a Felügyelő Bizottsźrytagjainak megküldeni, s a beszámolót a

Felügyelő Bizottság az a|apítő részére - írásban- véleményezi.

AzIgazgatőság a táľsasság éves közhasznú tevékenységről szóló melléklet elfogadását köteles legkésőbb

az éves beszámolóval egytitt elfogadás végett előterjeszteni.

A Társaság Alapító által elfogadott beszámolója és akozhaszntlsági melléklet nyilvános, azt a Tráľsaság -

az egyesülésijogról' akozhasznűjogállásról, valamint a civil szęrvezetek miĺködéséľől és

támogatásáľól szóló 201 1. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban Civil w.) foglaltaknak megfelelően - a

tárgyévetkövető évben közzéteszi, akozzététe|i kötelezettség kiteťed a Társaság saját hon|apján történő

elhelyezésre is.
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15. A Társaság megszűnése

A Társaságjogutód nélküli megsztĺnése esetébęn atartozásokkiegyenlítése után a részvényes részére csak
a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a résményes vagyoni hányadának teljesítéskori
énéke eĘéig. Azezt meghaladó varyont a Társaság k<izhasznú tevékenységével azonos vary hasonló
közcélra kell foľdítani.

16. Egyéb ľendelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi ana, hogy közleméný tegyen közzé a

társaság e kiizteIezettsé gének a Cégközlönyben tesz ele ge.

I6'f. Ajelen alapszabá|yban nem részletezett, i||eto|eg eltérően nem rendezett kérdésekben a Polgáľi
Törvénykönyvľől szóló f0I3, évi V. törvény, valamint az egyesülési jogľól, akozhasznű jogállásról,

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásárő| sző|ő f01l. évi CLXXV. törvény (Civil tv.)
rendelkezései irányadóak.

Kelt: Budapest,2016.

Ellenjegyezem:
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