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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
14.  számú módosítása 

amely létrejött egyrészről 
a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye:1082  Budapest, 
Baross  u. 63-67;  adószáma:  15735715-2-42;  törzsszám:  735715;  bankszámlaszám:  11784009-
1550-00000000;  statisztikai szám:  15735715-8411-321-01;  képviseli: dr. Sára Botond 
polgármester), mint Közfeladat Gazda, - a továbbiakban: „Megbízó" 

másrészről 
a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (cégjegyzékszám:  01-10- 048493;  adószám: 
25313433-2-42,  bankszámlaszám:  11784009-22229597-00000000,  képviseli: Kovács  Barbara 
igazgatóság elnöke), mint közszolgáltató/megbízott (a továbbiakban: Közszolgáltató), a 
továbbiakban: Közfeladat Szolgáltató, 

a továbbiakban együttesen „Szerződő Felek", között az alábbi feltételek alapján: 

1. Felek rögzítik, hogy turizmussal, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, közművelődési 
feladatokkal, kerületi sport és szabadidősport támogatásával, valamint nemzetiségi ügyekkel 
kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátására  2016.  december 15-én egy egységes 
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződést kötöttek a képviselő-testület  238/2016 
(XII.01.) számú határozata alapján. 

2. A  Képviselő-testület a  2016.  december  20-i  ülésén elfogadott  262/2016.  (XII.20.) 
számú határozatának 23 pontja értelmében a Közfeladat Szolgáltató részére a közszolgáltatási 
szerződésben biztosított kompenzáció összegét a  2017.  évre  874.506.000,-Ft-ban állapította 
meg, amelyre tekintettel a felek módosították a közszolgáltatási szerződést  (1.  számú 
módosítás). 

3. A  Képviselő-testület a  2017.  február  2-i  ülésén elfogadott  30/2017.  (II.02.) számú 
határozatával a szerződésben biztosított kompenzáció összege a  2017.  évre  920.054.958,-Ft-ra 
módosította, amelyre tekintettel a Felek megkötötték a közszolgáltatási szerződés  2.  számú 
módosítását. 

4. A  Képviselő-testület a  2017.  március  09-i  ülésén elfogadott  57/2017.  (III.09.) számú 
határozatával a Közszolgáltatót érintően az alábbiakról döntött: 
- a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. létszámának  2017.  május 1-jétől történő 
bővítése miatt határozatlan időre önként vállalt feladatkint a közszolgáltatási szerződésen 
belül 2017-re  2.470,0  e  Ft  összegben az általános működési céltartalék terhére. 
- a VIII. kerületi közfoglalkoztatásra  2017.  március  1.  és  2018.  február  28.  közötti 
időszakra  27.962,8  e  Ft  önrészt biztosít kötelező feladatként, melyből 2017-re  18.641,9  e Ft-
ot, 2018-ra  9.320,9  Ft-ot előzetes kötelezettségvállalás keretében, továbbá a 
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közfoglalkoztatottak foglakoztatására a kieső munkaerő pótlása érdekében 2017-ben  21.846,1 
e Ft-ot a határozat  3.  számú melléklete szerinti intézmények és gazdasági társaságok részére. 

A 108/2017. (V.11.)  számú határozatában a Képviselő testület arról döntött, hogy a  2017. 
március 1-jétől  2017.  december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó közfoglalkoztatás önrész 
összegét a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-nél  442,7  e Ft-tal, a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-nél  1.265,4  e Ft-tal kiegészíti. 

A 3.  számú módosítás értelmében a Közfeladat Szolgáltató részére a közszolgáltatási 
szerződésben biztosított kompenzáció összege a  2017.  évre  927.328.104,-Ft-ban lett 
megállapítva. 

5. A  Képviselő-testület a  2017.  június  8-i  ülésén elfogadott  143/2017.  (VI.08.) számú 
határozatával a szerződésben biztosított kompenzáció összege a  2017.  évre  945.555.104,-Ft-
ban lett megállapítva  (4.  számú módosítás). 

6. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  815/2017.  (IX.25.) számú határozatával a 
Megbízó elfogadta a kompenzáció összegét nem befolyásoló, feladatok közötti 
átcsoportosítást  (5.  számú módositás). 

7. A  Képviselő-testület a  201/2017. (X.19.)  számú határozatával a kompenzáció összegét 
16.988,2  e  Ft-al  megemelte a Józsefváros  240.  születésnapja rendezvénysorozat 
finanszírozása érdekében.  (6.  számú módosítás) 

8. A  Képviselő-testület a  254/2017.  (XII.19.) számú határozat  6.  pontjában elfogadta a 
2018.  évre biztosított kompenzáció összegét, mely  866.708,0  e  Ft. (7.  számú módosítás) 

9. A  Képviselő-testület  2018.  február  22-i  ülésén, a  13/2018. (11.22.)  számú határozat  6. 
pontjában úgy döntött, hogy a Közfeladat szolgáltató részére a józsefvárosi roma zenészek 
foglalkoztatásának érdekében önként vállalt feladatként  18.678,0  e Ft-ot biztosít.  (8.  számú 
módosítás) 

10. A  Képviselő-testület a  2018.  május  03-i  ülésén a  46/2017.  (XII.20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról döntött, mely alapján a Közfeladat Szolgáltató részére cigányzenészek 
foglalkoztatása címen  32.224  e  Ft,  rendezvények címen  34.000  e  Ft  összegü kompenzációt 
biztosított.  (9.  számú módosítás) 

11. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  2018.  május  28-i  ülésén a  420/2018. 
(V.28.)  számú határozatával döntött a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonit képező  Skoda 
Rapid  MEU-863 személygépjárműnek a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére 
történő használatba adásáról, amely alapján a személygépjármű fenntartási költségével,  200  e 
Ft  összeggel csökken a Közfeladat Szolgáltató kompenzációját.  A  Képviselő-testület  2018. 
július 16-án megtartott ülésén döntött a  2018.  évi költségvetés módosításáról, mely alapján az 
Önkormányzat tulajdonában lévő magyarkúti gyermektábor karbantartására  14.060  e  Ft 
összegű, közfoglalkoztatás címen  2.738  e  Ft  összegű kompenzációt biztosított.  (10.  számú 
módosítás) 
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12. A  Képviselő-testület a  2018.  december  18-aj ülésén, a  111/2018.  (XII.18.) számú 
határozatával elfogadta a  2019.  évi kompenzáció összegét, mely  968.958  e Ft-ban lett 
megállapítva  (11,  számú módosítás). 

13. A 03/7/2019.  iktatószámú,  2019.  január  28.  napján kelt döntés alapján a Közfeladat 
Szolgáltató egy fő foglalkoztatását átvette a RÉV8 Zrt.-től, mely alapján  2.125,0  e  Ft  további 
kompenzáció nyújtása vált szükségessé  (12.  számú módosítás). 

14. A  polgármester a  03/7/2019.  számú döntésében  3.221.000,- Ft  Összegű 
átcsoportosításról döntött közfoglalkoztatottak önkormányzati önrészének biztosítása céljából. 
A  Képviselő-testület a  2019.  április  30-al  ülésen a pénzmaradvány kapcsán további 
105.000.000,- Ft  kompenzáció nyújtásáról döntött rendezvények, marketing tevékenység 
feladat ellátása érdekében  (13.  számú módosítás). 

15. A  Képviselő-testület a  2019.  július 04-ei ülésén a  ..../2019.  (VII.04.) számú 
határozatával úgy döntött, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997.  évi  .300(1.  törvény  38/B.  §-a alapján - önként vállalt közfelodatként határozatlan időre 
tanodát működtet és a tanoda közfeladat ellátásával a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit 
Zrt.-t bízza meg.  A  szerződés  2.1.3.  pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„2.1.3.  Szociális gondoskodás körében 
a) adományok gyűjtése, fogadása, osztása 
b) foglalkozk elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátása 
c) iskolai felkészítés, tanfolyamok, 
d) tanoda működtetése" 

16. A  Képviselő-testület a  2019.  július 04-ei ülésén a  ..../2019.  (VII.04.) számú 
határozatával úgy döntött, hogy jelen közszolgáltatási szerződést  2024.  szeptember  30. 
napjáig meghosszabbítja, így a szerződés  14.1.  pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„14.1.  Felek jelen Szerződést (szolgáltatás időtartama) határozott időtartamra hozzák létre, 
2024.  szeptember  30.  napjáig.  A  szolgáltatás kezdő napja:  2015.  március  1." 

17. Fentiekre tekintettel a jelen szerződésmódosítás  1.  melléklete a közszolgáltatási 
szerződés  1.  számú mellékletének (szolgáltatás leírás) helyébe  lip. 

18. Felek rögzítik, hogy az  1.  pontban rögzített közszolgáltatási szerződés egyéb pontjai 
változatlan tartalommal hatályában, és érvényben maradnak. 

Felek jelen szerződést módosítást elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá  7  egymással egyező példányban. 

Budapest, 2019. Budapest, 2019  

       

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
dr. Sára Botond polgármester 

Megbízó részéről 

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
képviseletében 

Kovács  Barbara  igazgatóság elnöke 
Közfeladat Szolgáltató részéről 
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Fedezet: a  11805  címen. Dátum:  Budapest, 

Pénzügyileg ellenjegyem: 

Paris  Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Danada-Rimán Edina jegyző 

nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 



közszolgáltatási szerződés  1.  számú melléklete 

SZOLGÁLTATÁSI LEÍRÁS 

1. Üdültetés szervezés, erdei iskola (önként vállalt feladat) 

A  Magyarkúton található ingatlan-együttesekben az az Önkormányzat fenntartásában lévő 
vagy  2016.  december 31-ig általa működtetett oktatási-nevelési intézmények tanulóinak Erdei 
Iskola jellegű turnusokban történő táboroztatása, a hétvégi csoportos kirándulások fogadása, a 
józsefvárosi intézmények köztisztviselőinek és közalkalmazottainak üdültetése, továbbá a 
káptalanfüredi gyermektáborban idény jelleggel, a józsefvárosi oktatási intézményekben 
tanuló gyermekek csoportos  es  turnusos üdültetése, a józsefvárosi közalkalmazottak  es 
köztisztviselők családi és felnőtt üdültetése. 

Magyarkút: 
Támogatott: minimum  600  diák,  60  kísérő 
Vendégéjszaka: minimum  3000 

Käptalanfüred: 
Támogatott: minimum  600  diák,  60  kísérő 
Vendégéjszaka: minimum  3000 

2. Józsefvárosi oktatási-nevelési intézmények tanulói részére nyári szabadidő 
foglalkozás szervezése étkezés biztosításával (önként vállalt feladat) 

nyári szabadidő foglalkozás szervezése, bonyolftása étkeztetéssel: a nyári időszakban 
(iskolazárástól  10  héten keresztül) minden munkanapon józsefvárosi oktatási-nevelési 
intézmények tanulói részére szervezett foglalkozás, a részvételi díj ingyenes. 

Részvételi arány: a tábor teljes idejére minimum  150  fő 

3. Szociális gondoskodás körébe tartozó, egyéb feladat ellátása 

a) adományok gyűjtése, fogadása, osztása (önként vállalt feladat) 

Józsefváros Önkormányzata alaptevékenység keretében, a Józsefvárosban hajléktalanná vált 
személyek komplex rehabilitációját célzó Józsefvárosi Lakhatási, ületviteli, Lelki-
segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Programot (LÉLEK-Program)  2011.  óta 
működteti. 

A  programhoz kapcsolódóan a JKN Zrt. adományok gyűjtésével és azok raktározásával, 
célzott elosztásával foglalkozik.  A  szolgáltatás a felajánlások alapján, folyamatosan 
biztosított. 

b) foglalkozás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátása (kötelező feladat) 

foglalkoztatás elősegítését célzó programok: 



Informatikai képzések, álláskeresési tréningek szervezése heti rendszerességgel, alkalmanként 
minimum  6  fő részvételével. 

Részvételi díj: ingyenes 

állásbörze szervezése: 

Budapest  Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály 
Foglalkoztatási Osztállyal együttműködve, évente legalább egy,  de  legfeljebb kit alkalommal, 
a JKN.  Zrt. állásbörzét szervez.  A  rendezvény alkalmanként minimum  120  fő részvételével, 
biztosított. 

Részvételi díj: ingyenes 

álláskeresői klub működtetése: 

Álláskereséshez szükséges infrastruktúra is szakmai tanácsadás biztosítása heti egy 
alkalommal, minimum  6  fő részvételével. 

Részvételi díj: ingyenes 

közfoglalkoztatásban való részvétel (külön megállapodás alapján) 

Közfoglalkoztatás keretiben a JKN Zrt. átmeneti munkalehetőséget biztosit azok számára, 
akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. 

közérdekű munkavégzők fogadása 

közérdekű munkavégzők fogadása a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysertési nyilvántartási rendszerről szóló  2012.  évi II. törvény  144.  §-a alapján. 
(folyamatos, a felmerülő igényeknek megfelelően) 

Józsefvárosi Cigányzenekar működtetése 

A  Józsefvárosi Cigányzenekar létrehozásának elsődleges célja volt, hogy a tartósan 
munkanélküli, illetve a csak alkalmi munkákból jövedelemhez jutó, józsefvárosi cigány 
muzsikusok rendszeres jövedelemhez jussanak. 

A  Józsefvárosi Cigányzenekar mára  ink  túlmutat az egyszerű közfoglalkoztatási programon, 
jelenlétük igazolja a kerület kulturális sokszinüségét, illetve a zenekar jelentősen hozzájárul a 
kerületi roma kultúra hagyományainak ápolásához, illetve jelentős részt vállal a kerületben 
élő, roma származású családok érdekérvényesítő képességének támogatásában. 

- A  Józsefvárosi Cigányzenekarnak jelenleg  60  állandó tagja van.  A  zenekar a kerület 
jelentős rendezvényeit állandó fellépőként támogatja. 

c) iskolai felkészítés, tanfolyamok (önként vállalt feladat) 



mentor program: 

Tanköteles korú, általános iskolai végzettséggel nem rendelkező, magántanulói jogviszonyban 
lévő, szociális- vagy más hátránnyal élő gyermekek és fiatalok felzárkóztató, az iskolai re-
integrációt, a tankötelezettség teljesítésének célját támogató, oktatási rendszeren kívüli 
program, mely sajátos esetekben nagykorú személyek alapvégzettségének megszerzéséhez is 
támogatást nyújt.  (A•  programban való részvétel alapfeltétele a résztvevők érvényes 
határozata a magántanulói státusról, illetve oktatási intézménnyel való érvényes jogviszony 
igazolása') 

A  program hétköznapokon,  09:00  és  18:00  óra között, egyéni tanrend szerint, törvényes 
képviselő kérésére, szerződéssel látogatható.  A  programban minimum  6  fő egyidejű 
mentorálása, biztosított. 

Részvételi díj: ingyenes 

d) Tanoda program működtetése (önként vállalt, gyermekjóléti alapellátási és 
alapszolgáltatási feladat) 

A  tanoda olyan, elsősorban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy 
hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és kivételesen fiatal 
felnőttek számára nyújtott, önkéntesen igénybe vehető társadalmi felzárkózást següli 
prevenciós szolgáltatás, mely, a személyiségfejlődés egészét tartja szem előtt. 

A  szolgáltatás az Nktv. szerinti kötelező tanárai és egyéb foglalkozásokon való részvétel 
idején túl, valamint a tanitási szünetekben segíti elő a tanulók - többek között - 
szociokulturális hátrányainak kompenzálását, tanulmányaik sikeres folytatását, támogatja 
a társadalomba való könnyebb beilleszkedést, a tudatos életpálya-tervezést, illetve a 
szabadidő hasznos eltöltését. 

Részvételi díj: ingyenes 

Részvételi szám:  dyes  átlagban, minimum 201ő 

4. kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása 

a) szabadidő foglalkozás, készségfejlesztés (önként vállalt feladat): 

minden hétköznap délután a lakosság számára biztosított kézműves, sport és közösségi 
programok biztosítása,  min. 6  fő 

b) közösségi szintér (önként vállalt feladat): 

heti egy alkalommal rendezvények, nyitott programok biztosítása a Kesztyűgyár Közösségi 
házban,  min. 30  fő 

c) zászlógyűjtemény (önként vállalt feladat): 



ingyenes, bárki számára nyitott kiállítás, Közszolgáltató feladata a kiállítás népszerűsítése, 
iskolai csoportok szervezése (évi  10  csoport) 

d) Józsefvárosi Galéria működtetése (kötelező feladat): 

kiállítások szervezése lebonyolítása évi minimum  5  alkalommal, 

egyéb lakossági közösségi rendezvények szervezése (például gyermeknap, karácsony) 
alkalmanként minimum  30  fő 

rendezvények szervezése (önként vállalt feladat): lakossági nagyrendezvények kerületi 
központi rendezvények biztosítása minimum  2  alkalommal. 

e) Önkormányzati rendezvények szervezése: (kötelező feladat) 

állami ünnepek,  8  alkalommal 

önkormányzati ünnepek:  14  alkalom 

ágazati ünnepek  14  alkalommal, 

kitüntetéshez kapcsolódó rendezvények szervezése:  4  alkalom 

5. kerületi közéleti lap, önkormányzati honlap működtetése 

a) kerületi közéleti lap működtetése (önkint vállalt feladat) 

évi legalább  42  alkalommal,  16  oldal terjedelemben,  52 000  db újság kerül terjesztésre 

b) önkormányzati honlap működtetése (kötelező feladat) 

jozsefvaros.hu honlap folyamatos üzemeltetése, fejlesztése 

c) PR  tevékenység, kommunikáció (önkint vállalt feladat) 

központi kommunikáció, lakossági tájékoztató füzetek,  online  tájékoztatók, facebook,  online 
egyéb felületek, plakátok, molinók (a felmerült igényeknek megfelelően) 

6. helyi vállalkozásfejlesztés segítése (önként vállalt feladat) 

Vállalkozásoknak a vällalkozás elindításával összeftiggésben rendezvények, programok 
szervezése, helyszín biztosítása a rendezvényekhez. 

Inkubációs programok, évi  10  rendezvény,  min 30  fő 

közösségi programok évi  10  alkalom,  min 30  fő 

7. sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása (kötelező 
feladat) 

a) helyszín biztosítása Mátyás tér  15. 

8. nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása (kötelező feladat) 



a) nemzetiségi rendezvények, tinnepek részére helyszín biztosítása 

Jelentkezés alapján folyamatosan biztosított. 
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