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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság 

Az SZMSZ szerint véleményezi: 
.. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás S a döntés tartalminak részletes ismertetése 
Budapest  Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottsága  182/2018.  (III.  05.)  számú határozatában döntött anti., hogy Közfeladat-ellátási Szerződést 
(továbbiakban: Szerződés) köt a  Magyar  Lovassport Szövetséggel (székhely:  1087 Budapest,  Kerepesi 
fit 7.,  képviseli: Lázár Vilmos elnök, nyilvántartásba vételi szám:  01-07-0000053,  a továbbiakban: 
Szövetség) az önkormányzat közfeladatainak végrehajtása érdekében.  A  Szerződés  2018  márciusában 
jött  laze  határozatlan időre.  A  Szövetség a lovassportban kiemelkedő jelentőségű Nemzeti Lovarda 
(1087 Budapest,  Kerepesi üt  7.)  vagyonkezelője, a közfeladat-ellátással kapcsolatos tevékenységét 
elsősorban kerületünkben valósítja meg. 

A  Szerződés keretében a Szövetség vállalta, hogy a Önkormányzat által a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXX1X. tv. (Mötv.) rendelkezései szerint ellátandó helyi 
közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 
feladatok teljesítésében részt vesz - különösen a turizmussal kapcsolatos feladatok; egészségügyi 
alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; gyermekjóléti szolgáltatások és 
ellátások, valamint a kerületi sport és szabadidő támogatása, ifjúsági ügyek terén - a Szerződésben 
foglalt feltételek szerint. 
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A  Szövetség benyújtotta a  2020.  évi beszámolóját, amely az előterjesztés mellékletét képezi.  A 
beszámoló alapján a Mesepalota Óvoda  3  alkalommal szervezett látogatást a lovardába.  A  járványügyi 
helyzet sajnos nem adott több lehetőséget az év során. 

A  Szövetség a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattól anyagi támogatásban 
nem részesül, ezért az alapszabályában és a Szerződésben rögzített tevékenységeket anyagi lehetőségei 
szerint valósítja meg. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  megállapodás  15.  pontja előírja, hogy a Szövetség a lezárt évet követő év február  28.  napjáig írásos 
beszámolót juttat el az Önkormányzat részére a szerződésben foglalt tevékenységének ellátásáról, 

melynek elfogadásához szükséges, hogy a döntéshozó meghozza a döntését. 

III. A  döntés  Sift,  pénzügyi hatása 
A  döntés célja a  Magyar  Lovassport Szövetség (székhely:  1087 Budapest,  Kerepesi út  7.,  képviseli: 
Lazar  Vilmos elnök, nyilvántartásba vételi szám:  01-07-0000053) 2020.  évi beszámolójának 
elfogadása. 

A  beszámoló elfogadása pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 
A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  es  Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.)  önkormányzati rendelet  7.  melléklet  2.1.2.  pontja 
szerint a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt az 
Önkormányzat köznevelési, közművelődési, kulturális, sport feladatok ellátása tárgykörbe tartozó 
szerződéses partner tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről  es  a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23.§ (5)  bekezdése 
szerint a kerületi önkormányzat feladata különösen a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása  (7. 
pont); az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások  (9.  pont); a 
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások  (11.  pont), valamint a kerületi sport és szabadidősport 
támogatása, ifjúsági ügyek  (17.  pont). 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek:  
1. számú melléklet:  Magyar  Lovassport Szövetség  2020.  évi beszámolója 
2. számú melléklet: Közfeladat-ellátási szerződés 
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Pik*  András 
polgármester 

' 111.10yV,0 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének  ..../2021. (V.20.)  számú 
határozata 

a  Magyar  Lovassport Szövetség  2020.  évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

A  képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a  Magyar  Lovassport Szövetség (székhely:  1087 
Budapest,  Kerepesi  ät 7.,  képviseli: Lázár Vilmos elnök, nyilvántartásba vételi szám:  01-07-0000053) 
2020,  évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés  1.  számít melléklete szerinti 
tartalommal. 

Felelős: polgármester 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánkapcsolati Iroda 

Budapest, 2021.  május,, 
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BESZÁMOLÓ 

MAGYAR 
LOVASSPORT 
SZÖVETStG 

A  MAGYAR LVOASSPORT SZÖVETSÉG ÉS  BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT LÉTREJÖTT KÖZFELADATELLATÁSRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSNEK MEGFELELŐN, 

A  NEMZETI LOVARDÁBAN TELJESÍTETT,  2020.  ÉVI KÖZFELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL. 

A  Nemzeti Lovarda 2020-ban a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött együttműködés keretén belül 

kevesebb programot tudott biztosítani, mint az elmúlt évben. Nyilván a pandémia a lovarda életére is 

nagy hatással volt. 

Az év elején még otthont adott díjugrató versenynek, amelyen számos néző a hideg ellenére megjelent. 

A  kerületi lakosok nagyon megkedvelték a lovas rendezvényeket az elmúlt években.  A  lovasok kedvenc 

versenyhelyszíne a Nemzeti Lovarda lett, többek között a környéken található egyéb szórakoztató  es 

kulturális programok lehetősége miatt. 

A  korlátozások bevezetésével a lovarda is bezárta kapuit a látogatók előtt.  A  szabályok betartása mellett, 

a korlátozások enyhítése után azért  Talent  program, országos versenyek, országos bajnokság, regionális 

bajnokság zajlottak 2020-ban. Ezek speciális szabályokkal rendezett ZÁRT KAPUS versenyek voltak. 

Február végén az Öttusázók Országos Bajnokság keretén belül a lovaglást itt tartották. 

A  közfeladat-ellátási szerződés  2. c  pontjában vállalt feladatokhoz kapcsolódóan, a kerületi Mesepalota 

Óvodából  3  alkalommal látogattak ki gyerekek, hogy testközelből lássák, hogyan élnek a versenylovak, 

mit esznek, hogyan látják el őket. Megismerkedtek a takarmányokkal, simogattak lovakat, fotózkodtak 

a versenylovakkal, versenyt futottak a fedeles lovardában, megpihentek a lelátón. 

A  látogatásukról az alábbi képek készültek. 

MAGYAR LOVASSPORTSZÖVETSÉG 

Nemzeti lovarda 

1087 Budapest 

Kerepesi  tit 7. 

t: +36 1 499 9950 

f: +36 1 499 9951 

e: offke@lovasszavetseg.hu 

w: v‘ww.lovasszavetseg.hu 



MAGYAR 
WvASSPORT 
SZÖVETSgG 

A  jelenleg kialakult helyzetben nincsenek rendezvények, közgyűlések, találkozók, reméljük ez 

2021-ben változik már. 

Csatolom az Óvoda köszönő levelét, amit a látogatások után küldtek részünkre. 

trób\.:1 7OE-.3Dorott a 

Magyar  Lovassport Szövetség 

MAGYAR LOVASSPORTSZÖVETSÉG 

Nemzeti Lovarda 
1087 Budapest 

Kerepesi út  7. 

t: +36 1 499 9950 

1: +36 1 499 9951 

e: office@lovasszovetseg.hu 

www.lovasszovetseg.hu 

Budapest, 2021.  február  15. 



0i-214/2041,  

KÖZFELADAT-ELLÁTÁSI SZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. Józstsvmaymkaisimisiiiií 
törzsszám:  735715 15 

adószám:  15735715-2-42 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 2018.AeR • 

számlevezető neve: K8cH  Bank  Zrt. be ti 

számlaszáma:  10403387-00028570-00000000 
képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester, mint Önkormányzat, a továbbiakban Önkormányzat 

másrészrő l 

Magyar  Lovassport Szövetség 
székhely:  1146 Budapest,  Istvänmezei út  1-3. 
nyilvántartási száma:  01-07-0000053 
adószám:  18158074-2-42 
számlevezető neve: OTP  Bank 
számlaszáma:  11714006- 20449438 
képviseletében:  Lazar  Vilmos elnök, mint Közfeladatot ellátó között, a ovábbiakban Közfeladatot ellátó, 

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

I.  A  Szerződés tárgya 

I. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tárgya a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat által Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 
tv. (Mötv.) rendelkezései szerint ellátandó helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok teljesítésében való részvétel. Az Mötv.  23.  §  (5) 
bekezdés szerint a kerületi önkormányzat feladata különösen: 
a) turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása  (7.  pont) ; 
b) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások  (9.  pont); 
c) gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások  (11.  pont); 
d) kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek  (17.  pont). 

Az Önkormányzat a felsorolt közfeladatait részben Közfeladatot ellátó útján látja el a jelen 
megállapodásban foglalt feltételek szerint. 

2.  Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés  1.  pontjában foglaltak keretében Közfeladatot ellátó 
feladatát az alábbi, a fentiek keretében ellátandó tevékenységek, feladatok, programok ellátása képezi: 
a) vállalja, hogy elősegíti a józsefvárosi lakosság minél szélesebb rétegének ösztönzését a 

sportolásra, a rekreáció és az egészségmegőrzés céljából. Elősegíti az egészséges, mozgásgazdag 
életmód iránti igény felkeltését, az egészségmegőrzés fontosságának elismerésére irányuló 
szemléletformálást, 

b) Önkormányzat által szervezett nyári napközis táborban résztvevők számára programlehetőség 
biztosítása heti  3  alkalommal,  9  órában 

a lovak tartásának megismerése, 
a lovassportok megismerése, 
lovas versenyek látogatása, 
a ló hasznosítása régen és ma, 
a ló, mint háziállat megismerése, testtájak, 
a lovaglás alapismereteinek elsajátítása, 
bevezetés a lovaglás tanulásba. 

c) Önkormányzat által fenntartott óvodába járók részére intézményi szervezett keretek között 
ingyenes programlehetőség biztosítása évente minimum húsz alkalommal, 
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a lovak tartásának megismerése, 
- a lovassportok megismerése, 

lovas versenyek látogatása, 
a ló hasznosítása régen és ma, 
a ló, mint háziállat megismerése, testtájak. 

d)  az Önkormányzat fenntartásában lévő gyermekjóléti intézmény ellátottjai részére az 
Önkormányzat intézmayének javaslata alapján ingyenes programlehetőség biztosítása évente 
minimum tíz alkalommal, 

a lovak tartásának megismerése, 
- a lovassportok megismerése, 
- lovas versenyek látogatása, 
- a ló hasznosítása régen és ma, 

a ló, mint háziállat megismerése, testtájak. 

e) az Önkormányzat fenntartásában működtetett Biztos Kezdet Gyerekházat igénybe vevők részére 
ingyenes programlehetőség biztosítása évente minimum tíz alkalommal, 
- a lovak tartásának megismerése, 

a lovassportok megismerése, 
lovas versenyek látogatása, 
a ló hasznosítása régen és ma, 
a ló, mint háziállat megismerése, testtájak. 

0  a józsefvárosi általános-, és középiskolába járók részére intézményi szervezett keretek között 
ingyenes programlehetőség biztosítása évente minimum húsz alkalommal, 
- a lovak tartásának megismerése, 
- a lovassportok megismerése, 

lovas versenyek látogatása. 

g) Önkormányzat által szervezett, I. pont szerinti feladatellátással összefüggő programokon 
részvétel, 

h) Önkormányzat részére ingyenes rendezvényhelyszín biztosítása évente  4  alkalommal 
ingyenes lovaglással egybekötött gyermeknapi rendezvények, 

- szabadtéri rendezvények a homokos pályákon és a telep aszfalttal borított 
aszfaltrajzoló verseny), 
szabadidős rendezvények a lelátóval körülvett homokos pályán, 

- szabadidős rendezvények a  210 m2  küzdőterű fedett csarnokban. 

részein (pl. 

i)  évente  150  db kedvezményes/ingyenes belépőjegy biztosítása a józsefvárosi lakosok részére a 
CSI**  gróf Széchenyi István nemzetközi díjugrató verseny és más (előre egyeztetett) nemzetközi 
lovasverseny programon. 

3. Közfeladatot ellátó kijelenti, hogy a  2.  pontban foglalt feladatait a VIII. kerület közigazgatási határán 
belül tartja meg és biztosítja a VIII. kerületi lakosság részvételét az eseményen. 

4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott, feladatkörébe tartozó feladat 
részbeni ellátásával a jelen szerződésben rögzített korlátozásokkal, feltételekkel a Közfeladatot ellátót 
bízza meg, melyhez az Önkormányzat pénzbeli támogatást nem nyújt 

5. A  Közfeladatot eh átó kijelenti, hogy a jelen szerződés keretei között meghatározott közfcladatok 
teljesítését, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint és a jogszabályi előírások betartása mellett 
vállalja. 



II. Jogok és kötelezettségek 

6. Önkormányzat jogosult a Közfeladatot ellátót, illetve tevékenységét és munkavégzését bármikor 
ellenőrizni, a Közfeladatot ellátótól adatot, kimutatást bekémi. 

7. Önkormányzat vállalja,  bogy  Közfeladatot ellátó  2.  pont szerinti rendezvényét megjelenteti honlapján, 
valamint igény szerint újságjában. 

8. Közfeladatot ellátó vállalja, hogy a www.nemzetilovarda.hu portálon támogatójaként az 
Önkormányzatot megjeleníti. Közfeladatot ellátó köteles az Önkormányzatot, mint támogatót feltüntetni a 
2.  pont szerinti rendezvényein, programjain  es  az azzal összefüggő kiadványokon  es  vállalja, hogy 
népszerűsíti Józsefvárosi 

9. Önkormányzat engedélyezi a Közfeladatot ellátó részére Józsefváros címerének használatát 
támogatóként való feltüntetés céljából jelen megállapodás időtartamára. 

10. Közfeladatot ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat számára a jelen szerződésben 
meghatározott közfeladatokat jelen szerződés szerint elvégzi. 

11. A  Közfeladatot ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerzödésben megjelölt feladatok 
teljesítése érdekében az Önkormányzattal folyamatosan  es  előzetesen egyeztet. 

12. A  Közfeladatot ellátó a szerződésben körülírt tevékenységet a legnagyobb gondossággal köteles 
elvégezni. Felek rögzítik, hogy a vagyon bármilyen jogcímen történő átadására, használatba adására 
egyedi szerződésben rögzített feltételekkel, a nemzeti vagyonról szóló törvény  es Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet 
rendelkezései szerint kerülhet sor. 

13.Közfeladatot ellátó köteles a jelen szerződés tárgyát képező feladatellátásával összefüggő panaszokat 
kivizsgálni, azok orvoslásában hatékonyan közreműködni. 

14. A  Közfeladatot ellátó köteles jelenteni az önkormányzatnak a jelen szerződés szerinti feladatai 
elvégzésének akadályát, az akadály megszüntetésére tett intézkedéseit. Az Önkormányzat az akadály 
elhárításában köteles közremüködni. 

IS.  Közfeladatot ellátó jelen szerződésben foglalt tevékenységének ellátásáról évente a lezárt évet követő 
év február  28.  napjáig köteles írásban beszámolni az Önkormányzatnak. 

16. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása 
érdekében együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben 
foglaltak teljesítéséről és minden olyan kérdésről  (tiny,  adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére 
kihatással lehet. 

17.Kapcsolattartók: 
Közfeladatot ellátó részéről: Stróbl Dorottya 
telefonszám:  061/4999956 
e-mail:  strobl.dorottya@lovasszovetseg.hu 

önkormányzat részéről: dr. Maracskó  Brigitta 
telefonszám:  061/459-21-94 
e-mail:  maracskob®jozsefvaros.hu 



Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat képviseletében: 

1/‘ 

Fedezete: Pénzügyi fedezetet nem igényel.  Datum: Budapest, 2018. 34. •OE 

Dr. KocÁfs ate 
polgármester 

Magyar  Lovassport Szövetség 
képviseletében:/7 

/ 

OE—OE\  
azár Vi  mos 

elnök 

III.  A  szerződés ideje, felmondása 

18.  Felek a szerződést határozatlan időre kötik meg. 
19.  Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel és írásban módosíthatják. 
20.  Jelen szerződést bármelyik fél  3  hónapos felmondási határidővel rendes felmondással felmondhatja. 
21.  Amennyiben Felek bármelyike, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi, a másik fél 
írásban  es  részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az 
elvárt, szerződésszerű intézkedés módjáról.  A  szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének 
ésszerű határidőn,  de  legkésőbb  30  napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél 
által elfogadható módon orvosolni. 
22.  Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik fél 
jogosult a jelen szerződést a határidő eredménytelen lejártát követően azonnali hatállyal felmondani. 
23.  Azonnali hatályú rendkívüli felmondási oknak minősül különösen: 

a.) a jelen szerződésből származó jogoknak és kötelezettségeknek a másik Fél hozzájárulása nélkül 
történő átruházása, 

b.) a lényeges szerződési kötelezettségek vétkes megszegése, 
c.) közvetlen károkozást okozó magatartás tanúsítása. 

IV.  Záró rendelkezések 

24. A  jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei érvényben 
maradnak. 
25.  Jelen szerződés  5  egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült, melyet Felek 
elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Az 
Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a jelen szerződés aláírásához a  182/2018. 
(111.05.)  sz. határozatával hozzájárult. 

Budapest, 2018.  március 

Pénzügyileg ellenjegyzem. 
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