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Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag

Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag

Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag

Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsag

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag

Varosiizemeltetesi Bizottsag

Hatarozati javaslat:
A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag es a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenlosegi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat,

1. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese:

1.1. Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 238/2016. (XII. 01.) szamu 
hatarozata alapjan a Budapest Fovaros VIII. Keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat es a 
Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. (a tovabbiakban: JKN Zrt.) kozott a Budapest 
Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) dnkormanyzati rendelet (tovabbiakban: 
Vagyonrendelet) 3. mellekleteben meghatarozott dnkormanyzati feladatok ellatasara 
letrejott Kozszolgaltatasi Szerzodest (tovabbiakban: Kozszolgaltatasi Szerzodes) a felek 



2016. december 15. napjan modositottak, es ezzel egyidejuleg a szerzodes 19. pontja 
alapjan a 2015. marcius 5. napjan alairt Kozszolgaltatasi Szerzodest hatalyon kivul 
helyeztek.

Ezt kovetoen a 2017. evtol kezdodden a Kozszolgaltatasi Szerzodes tovabbi 17 (tizenhet) 
alkalommal keriilt modositasra. A szamos modositas attekinthetetlenne tette a szerzodes 
hatalyos szdveget, mely neheziti a jogalkalmazast, tovabba nem szolgalja a 
transzparenciat, ezert sziikseges a szerzodes modositasan tul annak egyseges szerkezetbe 
foglalasa is. A Kozszolgaltatasi Szerzodes modositasa egyebekben jogszabalyvaltozas, 
tovabba a korabbi szerzodesekben elofordulo stilisztikai, nyelvtani ertelmezesi, 
helyesirasi hibakat is orvosolja, tovabba a modositasok kovetkezteben a Kozszolgaltatasi 
Szerzodes alszamai is megvaltoznak.

Jelen eldterjesztes tehat a Kozszolgaltatasi Szerzodes 2022. evre vonatkozo modositasara, 
valamint a korabbi modositasok hatalyos rendelkezeseivel torteno egyseges szerkezetbe 
foglalt elfogadasara iranyul. Az eldterjesztes 1. szamu melleklete tartalmazza dolt betuvel 
szedve a jelen eloterjesztessel erintett mbdositdsokat, a korabbi modositasokkal egyseges 
szerkezetbe foglalva.

A Kozszolgaltatasi Szerzodes rendelkezesei a JKN Zrt. altal ellatott kozfeladatellatasra is 
figyelemmel a Vagyonrendeletben nevesitettek, valamint a Magyarorszag helyi 
onkormanyzatairol szdld 2011. evi CLXXXIX. torvenyben (a tovabbiakban: Motv.) es a 
muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos kbnyvtari ellatasrol es a kozmuvelddesrdl szolo 1997. evi 
CXL. torvenyben (a tovabbiakban: Kultv.) meghatarozottak alapjan erdemben az alabbi 
pontokon mddosulnak:

L Xl Onkormanyzat celja, hogy a Magyarorszag helyi bnkormdnyzatairol szdld 
2011. evi CLXXXIXtorveny 23. § (5) bekezdeseben foglalt (7., 11., 13., 17., es 19. pont szerinti) 
turizmussal, gyermekjdleti szolgaltatasokkal, kozmiivelddesi feladatokkal, a kulturalis brbkseg 
vedelmevel, keriileti sport es szabadidosport tamogatasaval, valamint nemzetisegi iigyekkel 
kapcsolatos onkormanyzati feladatokat a Kozfeladat Szolgaltato lassa el. A Kbzfeladat 
Szolgaltato a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos kbnyvtari ellatasrol es a 
kozmuvelddesrdl szdld 1997. evi CXL. torveny (a tovabbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdese es 
Budapest Fovdros VIII. kerillet Jbzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testilletenek az 
onkormanyzat kozmiivelddesi feladatairol szolo 81/2011. (XII. 22.) onkormanyzati rendelet 1. 
melleklete alapjan kozmiivelddesi alapszolgaltatasokat ellatb gazdasdgi tarsasdg. A 
Kozfeladat Szolgaltato ezen kozszolgaltatasi feladatokat a Budapest Fovdros VIII. kerillet 
Jbzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testilletenek Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat 
vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorUsarol szolo 66/2012. (XII. 13.) 
onkormanyzati rendelet 3. melleklete, valamint a Kbzfeladat Szolgaltato 2022. janudr 21. 
napjatol hatalyos Szervezeti es Miikodesi Szabdlyzata (1/2022. (1.20.) szamu vezerigazgatbi 
utasitas) alapjan kizarblagos joggal latja el. ”

„1.4. Felek rbgzitik, hogy az 1.1. pontban foglalt onkormanyzati feladatok ellatdsdra 
kbtbtt Kozszolgaltatasi Szerzodest a kepviselo-testtllet 238/2016. (XII. 01.) szamu hatdrozata 
alapjan 2016. december 15. napjan atfogdan, majd ezt kovetoen 17 (tizenhet) alkalommal 
modositottak. Jelen szerzodes celja a korabbi Kozszolgaltatasi Szerzodes modositasa, 
valamint annak mbdositdsaival egyseges szerkezetbe foglalasa. ”



/i „ 1.5. Felekrbgzitik tovabba, hogy a jelen szerzodes a kompenzdcid tekinteteben az 
elozo evekre vonatkozo rendelkezeseket nem tartalmazza”

,,2.1.4. A helyi kozmuvelddesi tevekenyseg tamogatdsa es a kulturdlis brbkseg helyi 
vedelmevel kapcsolatos feladatok elldtdsa tekinteteben

a) muvelddo kbzbssegek letrejbttenek elosegitese, mukodesuk tamogatdsa, fejlodesuk 
segitese, a kozmuvelddesi tevekenysegek es a muvelddo kdzbssegek szdmara 
helyszin biztositdsa,

b) akbzbssegi es tdrsadalmireszvetel fejlesztese,

c) az egesz eletre kiterjedo tanulas felteteleinek biztositdsa,

d) a hagyomanyos kbzbssegi kulturdlis ertekek atbrbkitese felteteleinek biztositdsa,

e) az amator alkoto- es eloadd-miiveszeti tevekenyseg felteteleinek biztositdsa,

j) a tehetseggondozas es fejlesztes felteteleinek biztositdsa, valamint

g) a kulturdlis alapu gazdasdgfejlesztes. ”

,,2.1.5. Keruleti kbzeleti lap mukbdtetese, PR tevekenyseg, kommunikacio.”

„3.5. A Kepviselo-testulet ..../2022. (... ) sz. hatdrozataval megdllapitott 2022. evi 
kompenzdcid bsszege: 657.228.041,- Ft. ”

„4.8. Feleket a 2012/21/EU bizottsdgi hatdrozat 8. cikke ertelmeben 10 eves 
iratmegorzesi
kbtelezettseg terheli. ”

„ Mellekletek:
1. Szolgaltatasi Leiras
2. Kompenzdcid szamitasi modszere
3. -.Uzleti Terv
4. Evesjelentes tartalmikbvetelmenyei”

1.2. A Kozszolgaltatasi Szerzodes 3. szamumellekletet kepezi a JKN Zrt. 2022. evi uzleti terve 
is. / / ■ ; ■ / ■ < 7 ' \ ' v / 7 ■ < 7 7 77/ : 7 7 \ - 7 X 7 ? : 7 7; S V 7 ^ 7

A Jozsefvarosi Muzeum mukodesi es intezmenyi kereteinek bovitese indokoltta teszik a 
jelenl.egi koltsegvetesi keretek noveleset, mely legkesobb ez ev majusaban kepviselo-testuleti 
dbntest (koltsegvetes-modositast) igenyel. Enelkiil a Muzeum elfogadott koncepcio szerinti 
mukbdtetese nem valosithato meg 2022. ev juniusatol.

A 2022. evnek uj feladata lesz annak kidolgozasa, hogy a jelenleg hianyzo kbzmuvelbdesi 
alapszolgaltatasokat milyen intezmenyi keretek kbzbtt lassa el a jbvbben a tarsasag. Ehhez 
szukseges az uj kbzmuvelbdesi koncepcio (strategia) es a mbdositasra kerulb bnkormanyzati 
rendeletek alapjan a JKN alapszabalyanak modositasa es a kbzmuvelbdesi es egyeb 
kbzfeladatellatast finanszirozb megallapodasok tartalmi es formal feliilvizsgalata.

Az bnkormanyzati kbtelezb es bnkent vallalt feladatok magas szinvonalu ellatasa mellett fontos 
feladat lesz 2022-ben a JKN hasznalataban levo ingatlanok folyamatos karbantartasa, felujitasa. 
Az bnkormanyzati tulajdonu udiilo ingatlanok uzemeltetese es felujitasa reven elerhetbve valik 
az bnkormanyzati igenyekmagasabb szintu kiszolgalasa es javitasa.



2022. ev soran a Hl3 epiiletben talalhato kozossegi terek a kbzmuvelddesi torvenyben 
kbtelezden eloirt alapszolgaltatasokat megvalosito feladatok rendszeres ellatasa reven kerulnek 
hasznositasra.

A fenti feladatok ellatasara 657.228.041,- Ft osszegu kompenzacio betervezesre kerult az 
onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben.

A targyevi feladatok ellatasara a kompenzacion felul rendelkezesre all palyazati forrasbol 
146.164.881.- Ft (VEKOP: 132.364.881.- Ft, Tanoda: 13.800.000.-Ft).

II. A beterjesztes indoka
A JKN Zrt. zavartalan mukodesenek biztositasahoz szukseges, hogy a kepviselo-testiilet 
meghozza a donteset.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A JKN Zrt. altal ellatott kozfeladatok ellatasa erdekeben szukseges a Kozszolgaltatasi 
Szerzodes jogszabalyi eloirasoknak megfeleld mbdositasa, valamint az attekinthetoseg 
erdekeben egyseges szerkezetbe foglalasa.

A dontesnek penziigyi hatasa van. A 2022-ben ellatando tobbletfeladatok (muzeum, kulturalis 
rendezvenyszervezes, hianyzo kbtelezden ellatando kbzmuvelddesi alapfeladatok, 
kaptalanfuredi tabor vagyongazdalkodasa, VEKOP-finanszirozas evkbzi megszunese stb.) es a 
10%-os berrendezes indokoljak a 2021. evi netto kompenzaciohoz (-509 mFt-hoz) kepest 
~148mFt-tal nagyobb (~657mFt-os) kompenzacios igenyt. A nyujtott kbzmuvelddesi 
alapszolgaltatasok volumenenek remenyeink szerint a pandemia iddszakat megelozo szintet 
elero nbvekedese feltetelezheto, mely a feladatok ellatasaval kapcsolatos kiadasok 
megnbvekedesevel jar.
A kozszolgaltatasi szerzodesekben biztositott kompenzacio az onkormanyzat 2022. evi 
koltsegveteseben betervezesre kerult.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet
A kepviselo-testiilet dbntesi hataskbre Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szolo 2011. evi 
CLXXXIX. tbrveny 23. § (5) bekezdesenek 7., 11., 13., 17., es 19. pontjaiban foglalt 
kozfeladatok tekinteteben az Mbtv. 41. § (3) bekezdesen alapul.

A Polgari Tbrvenykbnyvrbl szolo 2013. evi V. tbrveny 3:109. § szerint a legfbbb szerv feladat- 
es hataskbre (1) A gazdasagi tarsasag tagjainak dbnteshozo szerve a legfbbb szerv. (2) A 
gazdasagi tarsasag legfbbb szervenek feladata a tarsasag alapvetb iizleti es szemelyi 
kerdeseiben valo dbnteshozatal. (4) Egyszemelyes tarsasagnal a legfbbb szerv hataskbret az 
alapito vagy az egyediili tag gyakorolja. A legfbbb szerv hataskorebe tartozo kerdesekben az 
alapito vagy az egyediili tag irasban hataroz es a dontes az iigyvezetessel valo kbzlessel valik 
hatalyossa.

A fenti kozszolgaltatasi feladatok cimzettjekent a Vagyonrendelet 3. sz. melleklete a JKN Zrt- 
t hatalmazta fel es nevesitette, mint kizardlagos feladatellatbt.

A Vagyonrendelet 15. § (1) Az Onkormanyzatot - torvenyben meghatarozott elteresekkel - 
megilletik mindazok a jogok es terhelik mindazok a kbtelezettsegek, amelyek a tulajdonost 
megilletik, terhelik. A tulajdonost megilletb jogok gyakorlasarol a Kepviseld-testulet 
rendelkezik. A tulajdonost megilletb jogokkal valo rendelkezes alatt a Kepviselo-testiilet azon 
donteset kell erteni, amelyek meghatarozzak

a) az Onkormanyzatot, mint tulajdonost megilletb jog gyakorlasara jogosultakat es a 
gyakorl asra atruhazott jogositvanyokat,
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b) a tulajdonosi jogok gyakorlasanak a felteteleit.

(2) ■■
(3) Tulajdonosi jog gyakorlasanak atruhazasa eseten a Kepviseld-testulet rendeletben vagy a 
hataskdr gyakorlasarol hozott hatarozatban megjelolt bizottsaga es a Polgarmester iogosult a 
tulajdonosi jog - atruhazasban meghatarozott keretek kdzdtt torteno - gyakorlasra.

(4) A tulajdonosi jog gyakorlasanak atruhazasa egyes tulajdonost megilletd 
reszjogositvanyokra is vonatkozhat. Nem lehet reszben sem atruhazni azoknak a hataskdrdknek 
a gyakorlasat, melyek torvenyben a Kepviseld-testulet szamara vannak meghatarozva.

(5) Egyeb tulajdonosi jog az a Polgarmester altali gyakorlasra atruhazott tulajdonosi jog, 
amelynek alapjan a dontes es a dontesnek megfelelden kiadott jognyilatkozat nem eredmenyezi

a) a vagyon tulajdonjoganak atruhazasat,

b) a vagyon megterheleset, vagyonkezeldi jog letesiteset vagy haszonelvezeti jog 
alapitasat, -

c) a vagyon birtoklasanak, hasznalatanak, hasznok szedese joganak barmely - a 
tulajdonjog atruhazasat nem eredmenyezd - jogcimen torteno atengedeset,

d) az Onkormanyzatot megilletd, vagyonnal kapcsolatos jogrol vald lemondast,

e) az a)-c) pontban meghatarozott vagyoniigyletek modositasat es megsziinteteset,

f) Onkormanyzat altal kezdemenyezett peres eljaras megindulasat, kiveve a birtok-es 
vagyonvedelem koreben inditott eljarast.

(6) Onkormanyzat barmely rendeleten alapulo tulajdonosi jog gyakorlasanak minosul a 
jognyilatkozat megtetele, ha az Onkormanyzat rendelete vagy a vagyonra vonatkozd szerzodes 
a vagyonra, a vagyonnal kapcsolatos ajanlattetelre, a vagyon hasznaldjara, az Onkormanyzattal 
szerzddott felre merlegelest nem igenyld, kotelezoen alkalmazando jogkovetkezmenyt allapit 
meg.

(7) A gyakorlasra atruhazott hataskoroket a Kepviseld-testulet reszben vagy egeszben 
korlatozas nelkul magahoz vonhatja. A gyakorlasra atruhazott hataskdr masra tovabb nem 

■ ruhazhato. '

66/2012. (XII. 13.) onkonnanyzati rendelet49. § (1) A Kepviselo-testulet

a) dont egyszemelyes gazdasagi tarsasag Onkormanyzat altal torteno alapitasarol, a tarsasag 
megszunteteserol,

b) dbnt a tdbbszemelyes gazdasagi tarsasag Onkormanyzat tulajdonosi reszvetelevel torteno 
alapitasaban valo reszvetelrdl es kialakitja a megszuntetesevel kapcsolatos tagi allaspontot,

c) hataroz az Onkormanyzat vagyona tulajdonjoganak gazdasagi tarsasag rendelkezesere 
bocsatasarol es a tarsasag jegyzett tbkejenek emelese iigyeben, ideertve az ingatlan vagyon 
ingyenes hasznalatanak biztositasat is,

d) az Onkormanyzatot a tarsasagi reszesedese alapjan megilletd tulajdonosi jogok egeszenek 
vagy meghatarozott reszenek gyakorlasara vonatkozd meghatalmazasrdl.

e) dont az elozetes iizleti terv elfogadasardl.

f) dont a vegleges iizleti terv elfogadasarok amennyiben az elozetes iizleti tervhez kepest 
fedezetet igenyel. '

g) dont a szamviteli tdrveny szerinti beszamold elfogadasardl, amennyiben a nyereseg sorsardl 
is donteni szukseges.
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h) az Onkormanyzat tulajdonosi reszvetelevel mukodo tobbszemelyes tarsasagoknal a tarsasag 
legfobb szervenek hatarozat hozatalat megelozoen a kepviselendo tulajdonosi allaspont 
tekinteteben, valamint az Onkormanyzat tulajdonaban levo egyszemelyes tarsasag alapitojanak 
hataskoreben a kovetkezo kerdesekben:

ha) az igazgatdsag es a feliigyelobizottsag tagjainak, az iigyvezetd, a vezerigazgato, a 
konywizsgalo megvalasztasa, visszahivasa, megbizasa, megbizasanak visszavonasa es 
dij azasa;

hb) az igazgatosag tagjait, vezerigazgatot, ugyvezetot erinto egyeb kerdesekben.

i) a javadalmazasi szabalyzat elfogadasarol, modositasarol.

(2) A Polgarmester dbnt az Onkormanyzat tulajdonosi reszvetelevel mukodo tobbszemelyes 
tarsasagoknal a tarsasag legfobb szervenek hatarozat hozatalat megelozoen a kepviselendo 
tulajdonosi allaspont tekinteteben, valamint az Onkormanyzat tulajdonaban levo egyszemelyes 
tarsasag alapitojanak hataskoreben a kovetkezo kerdesekben:

a)

b)

c) a szekhely, telephely letesitese, megsziintetese, modositasa targyaban.

d)

(3) Az (1) es (2) bekezdesben fel nem sorolt Onkormanyzat tulajdonosi reszvetelevel mukodo 
gazdasagi tarsasagok tekinteteben a tagot megilleto jogokat a tulajdonosi jogokat gyakorlo 
bizottsag gyakorolja,

A 36/2014. (XL 06.) dnkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: KT SZMSZ) 7. szamu melleklet 
1.2.7. pontja szerint a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag velemenyezi az dnkormanyzati 
erdekeltsegu gazdasagi tarsasagok uzleti tervet; valamint 2.2.4. pontja szerint a Kulturalis, 
Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag velemenyezi 2.2.4. az 
dnkormanyzati tulajdonu kozmuvelddesi es sport feladatot ellato gazdasagi tarsasagok eves 
munkatervet, illetoleg beszamolojat.

A KT SZMSZ 7. szamu melleklet 4.1.11 -12. pontja szerint a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi 
es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag dont az dnkormanyzati erdekeltsegu gazdasagi tarsasagok 
szamviteli tbrveny szerinti eves beszamolo elfogadasarol, az uzleti terv elfogadasarol, 
amennyiben az eldzetes uzleti tervhez kepest fedezetet nem igenyel; tovabba az onkormanyzat 
tulajdonosi reszvetelevel mukodo gazdasagi tarsasagok tekinteteben a tagot megilleto jogok 
gyakorlasarol.

Mellekletek:
1. szamu melleklet: A JKN Zrt-vel kbtbtt Kozszolgaltatasi Szerzodes modositas tervezete, 
a mddositasokkal egyseges szerkezetben, amelynek 1. szamu melleklete a Szolgaltatasi 
leiras, 2. szamu melleklete a Kompenzacio szamitasi modszere, 3. szamu melleklete az 
Uzleti terv, 4. szamu melleklete az Eves jelentes tartalmi kovetelmenyei

2. szamu melleklet: 2016. december 15-en alairt Kozszolgaltatasi Szerzodes

3. szamu melleklet: Kozszolgaltatasi Szerzodes 17. szamu modositasa
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Fentiek alapjan javaslom az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Budapest Jozsefvaros Kepviseld-testuletenek 
....../2022. szamu hatarozata

Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt-vel kotott Kozszolgaltatasi Szerzodes 
modositasarol es a Kozszolgaltatasi Szerzodes modositasokkal egyseges szerkezetbe 

foglalt elfogadasarol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

azeloteijesztes 1. szamu mellekleteben foglaltak szerint modositjaes egyseges szerkezetbe 
foglalja a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. Kozszolgaltatasi Szerzodeset, es 
felhatalmazza a polgarmestert annak alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 5.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly, 
Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.

Budapest, 2022. februar 15
<J6^efwos Kozossegeiert 

i0S^OnproM2rt-

IvanyosJahos 
vezerigazgato

Torvenyessegi ellendrzes:

dfTSajt^s Csilla 
jegyzo
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KOZSZOLGALTATASI SZERZODES

(modositasa es a modositdsokkal egyseges szerkezetbe foglalasa) 
(a tovabbiakban: jelen szerzodes)

amely letrejott egyreszrol:

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat (szekhely: 1082 Budapest, 
Baross u. 63-67., adoszama: 15735715-2-42, torzskonyvi azonositoszam (PIR): 735715, 
bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. 11784009-15508009-00000000, KSH statisztikai szamjel: 
15735715-8411-321-01, kepviseli: Piko Andras polgarmester), mint Kozfeladat Gazda (a 
tovabbiakban: Megbizo),

masreszrol:

Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. (szekhely: 1085 Budapest, Horanszky utca 13., 
cegjegyzekszam: Cg.01-10-048493, adoszam: 25313433-2-42, statisztikai szamjel: 25313433- 
9499-573-01, bankszamlaszam: OTP Bank Nyrt. 11784009-22229597-00000000, kepviseli: 
Ivanyos Janos vezerigazgato), mint kozszolgaltato/megbizott (a tovabbiakban: Kozfeladat 
Szolgaltato)

a tovabbiakban egyuttesen: „Felek” kozott az alabbi feltetelek alapjan:

I. ELOZMENYEK

1.1. Az Onkormanyzat celja, hogy a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi 
CLXXXIX torveny 23. § (5) bekezdeseben foglalt (7., 11., 13., 17., es 19. pont szerinti) 
turizmussal, gyermekjoleti szolgaltatasokkal, kozmuvelodesi feladatokkal, a kulturdlis 
brokseg vedelmevel, keriileti sport es szabadiddsport tamogatasaval, valamint nemzetisegi 
iigyekkel kapcsolatos onkormanyzati feladatokat a Kozfeladat Szolgaltato lassa el. A 
Kozfeladat Szolgaltato a muzedlis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtdri elldtasrol es a 
kozmuvelddesrol szolo 1997. evi CXL. torveny (a tovabbiakban: Kultv.) 76. § (3) 
bekezdese es Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo- 
testiiletenek az onkormanyzat kozmuvelodesi feladatairol szolo 81/2011. (XII. 22.) 
onkormanyzati rendelet 1. melleklete alapjan kozmuvelodesi alapszolgdltatasokat ellatb 
gazdasagi tarsasag. A Kozfeladat Szolgaltato ezen kozszolgaltatasi feladatokat a 
Budapest Fovaros VIII keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet 3. melleklete, valamint a 
Kozfeladat Szolgaltato 2022. janudr 21. napjdtdl hatalyos Szervezeti es Mukodesi 
Szabdlyzata (1/2022. (1.20.) szamu vezerigazgatdi utasitas) alapjan kizarolagos joggal 
latja el.

1.2. E kozszolgaltatasi feladatok altalanos gazdasagi erdeku szolgaltatasnak minostilnek. 
Felek rogzitik, hogy jelen megallapodasukat az Europai Unio mukodeserol szolo 



szerzodes 106. cikk (2) bekezdeseben foglalt rendelkezesek figyelembe vetele mellett 
kbtik meg ugy, hogy jelen szerzodes megfeleljen az abban eldirt kovetelmenyeknek.

1.3. Felek rogzitik, hogy jelen Szerzodes tartalma es targya megfelel a Magyarorszag helyi 
dnkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX torveny (a tovabbiakban: Motv.), a 
kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. torveny (a tovabbiakban: Kozbesz. tv.), az 
allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny, az egyesiilesi jogrol, a kdzhasznu 
jogallasrol, valamint a civil szervezetek mukodeserol es tamogatasarol szolo 2011. evi 
CLXXV. torveny es a Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny (a 
tovabbiakban: Ptk.) eloirasainak.

1.4. Felek rogzitik, hogy az 1.1. pontban foglalt onkormanyzati feladatok ellatasara kotott 
Kbzszolgaltatdsi Szerzodest a kepviselo-testiilet 238/2016. (XI1.01.) szdmu hatarozata 
alapjdn 2016. december 15. napjdn dtfogdan, majd ezt kovetden 17 (tizenhet) 
alkalommal modositottak. Jelen szerzodes celja a korabbi Kozszolgaltatasi 
Szerzodes modositasa, valamint annak modositdsaival egyseges szerkezetbe 
foglaldsa.

1.5. Felek rogzitik tovdbba, hogy a jelen szerzodes a kompenzdcid tekinteteben az elozo 
evekre vonatkozd rendelkezeseket nem tartalmazza.

IL A SZERZODES TARGYA

2.1. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodes targya az alabbi onkent vallalt es kotelezo 
feladatok ellatasa (egyuttesen: Kozfeladat).

2.1.1. Udultetes szervezes a Magyarkuton talalhato erdei iskola tekinteteben - kiilonosen 
oktatasi-nevelesi intezmenyek tanuloinak erdei iskola jellegu tumusokban torteno 
taboroztatasa, a hetvegi csoportos kirandulasok fogadasa, a jozsefvarosi intezmenyek 
kdztisztviseloinek es kozalkalmazottainak iidultetese idenyjelleggel, a jozsefvarosi 
kbznevelesi intezmenyekben tanulo gyermekek csoportos es tumusos udultetesenek 
szervezese, a jozsefvarosi szocialis intezmenyek ellatottjainak iidultetese, a 
jozsefvarosi kozalkalmazottak es kdztisztviseldk csaladi es felnott udultetesenek 
szervezese.

2.1.2. Jozsefvarosi oktatasi-nevelesi intezmenyek tanuloi reszere nyari szabadido foglalkozas 
szervezese etkezes biztositasaval.

2.1.3. Szocialis gondoskodas koreben

a) adomanyok gyujtese, fogadasa, osztasa
b) foglakoztatas eldsegitesevel kapcsolatos feladatok ellatasa
c) iskolai felkeszites, tanfolyamok
d) tanoda mukodtetese

2.1.4. A helyi kozmuvelodesi tevekenyseg tdmogatasa es a kulturalis brokseg helyi 
vedelmevel kapcsolatos feladatok ellatasa tekinteteben



a) muvelodo kozossegek letrejottenek elosegitese, mukodesilk tdmogatdsa, fejlodesuk 
segitese, a kozmuvelodesi tevekenysegek es a muvelodo kozossegek szamara 
helyszin biztositasa,

b) a kozossegi es tarsadalmi reszvetel fejlesztese,

c) az egesz eletre kiterjedd tanulds felteteleinek biztositasa,

d) a hagyomanyos kozossegi kulturdlis ertekek atorokitese felteteleinek biztositasa,

e) az amator alkoto- es eloado-muveszeti tevekenysegfelteteleinek biztositasa,

f) a tehetseggondozas esfejlesztes felteteleinek biztositasa, valamint

g) a kulturdlis alapu gazdasagfejlesztes.

2.1.5. Kerilleti kozeleti lap mukodtetese, PR tevekenyseg, kommunikacio.

2.1.6. Helyi vallalkozasfejlesztes segitesevel kapcsolatos feladatok.

2.1.7. Sporttai es szabadidds rendezvenyekkel kapcsolatos feladatok ellatasa koreben a 
helyszin biztositasa.

2.1.8. Nemzetisegi ugyekkel kapcsolatos feladatok ellatasa koreben a nemzetisegi 
rendezvenyek, unnepek reszere helyszin biztositasa.

2.1.9. Kaptalanfuredi iidulo teriileten megvalosulo fejlesztessel kapcsolatos
projektmenedzsmenti feladatok ellatasa, a kivitelezesi munkalatok figyelemmel 
kiserese, a szukseges nyilatkozatok megtetele.

2.2. Felek rogzitik, hogy Megbizo torvenyben rogzitett feladatainak teljes koru megvalositasa 
erdekeben Kozfeladat Szolgaltatot bizza meg a jelen szerzodes 2.1 pontja szerinti 
Kbzfeladatok kizarolag harmadik szemelyek reszere torteno teljesitesevel.

2.3. Kozfeladat ellatasi helye, es ellatasi teriilete

Felek rogzitik, hogy Kozfeladat Szolgaltato a fenti Kozfeladatok ellatasat Budapest 
Fovaros VEIL kerulet kozigazgatasi teriileten vegzi, az erdei iskola, udultetes elnevezesu 
tevekenyseg kivetelevel. Az erdei iskola, udultetes elnevezesu tevekenyseg 
vegzesenek helyszine Balatonalmadi-Kaptalanfured (Balatonahnadi, Somfau. 1. szdm 
alatti, kulterillet 0114/5 hrsz-ow felvett, Balatonahnadi, Siraly u. 8. szdm alatti, 
belteriilet 2721/16 hrsz-on felvett), illetve Veroce-Magyarkut belterulet 1302/2 hrsz-ow 
es 1305/45 hrsz-on, valamint kulterulet 091/1 hrsz-on, 090/6 hrsz-on es 090/3 hrsz-ow 
felvett ingatlanok teriiletere teijed ki.

A kozfeladat nyujtasa nem kizarolag a VIII. kerulet lakosaira teijed ki.

2.4. A Kozfeladat Szolgaltato tudomasul veszi, hogy a jelen szerzodesben foglalt 
Kozfeladat ellatasahoz hasznalataba vett vagyonnal a Megbizo Onkormanyzat 
mindenkori vagyonrendelete alapjan megkotott hasznalati szerzodesben meghatarozott 
jogok illetik, illetve kotelezettsegek terhelik.

A Kozfeladat ellatasahoz szukseges vagyonelemeket Megbizo kulon hasznalati 
szerzodessel adja a Kozfeladat Szolgaltato hasznalataba.



2.5. Felek rogzitik, hogy a jelen okiratba foglalt megallapodasuk a Kozbesz. tv. 9. § (1) 
bekezdes j) pontjaban foglalt rendelkezesek alapjan nem mindsul kozbeszerzesi eljaras 
koteles ugyletkbtesnek.

Ill KOZSZOLGALTATASI FELADATOK ELLATASANAK FINANSZIROZASA

51. Az Onkormanyzat a 2.1 pontban meghatarozott Kozfeladat ellatasahoz sziikseges 
penziigyi fedezetet kompenzacio (forrasatadas) formajaban biztositja Kozfeladat Szolgaltato 
reszere. A tamogatas (tovabbiakban: kompenzacio) merteket a 2012/21/EU bizottsagi 
hatarozat 5. cikke szerint kell megallapitani. A tamogatas merteke nem haladhatja 
meg a kozszolgaltatas netto koltseget, azaz a kozszolgaltatas mukodtetesevel 
kapcsolatosan felmerult koltsegek es az ezzel osszefuggesben keletkezett bevetelek 
kulonbseget figyelembe veve egy, a kozszolgaltatas ellatasahoz kapcsolodd 
sajattoke-resz alapjan varhato esszeru profitot is. Fentiekre tekintettel a Felek az alabbi 
pontokban rogzitett modon hatarozzak meg a kompenzacio osszeget.

3.2. A jelen szerzodes 1. szamu mellekleteben elfogadott feladatok (a 
tovabbiakban: Szolgaltatas leiras) kozott nines keresztfinanszirozas. A feladatokra 
jovahagyott kompenzacio modositasa a Megbizo dbnteset igenyli.

3 3. A Kozfeladat Szolgaltato Kozfeladat ellatasa elleneben a Megbizo altal fizetett 
kompenzaciot ugy kell meghatarozni, hogy az nyujtson fedezetet a Kozfeladat 
Szolgaltato jelen szerzodes targyat kepezd feladatainak ellatasa soran felmeriild osszes 
indokolt kozvetlen es megfelelden aranyositott kozvetett koltsegeire, a szolgaltatas 
folyamatos ellatasahoz sziikseges es indokolt mukbdeshez sziikseges beruhazasi 
koltsegeire (tovabbiakban: Kozfeladat ellatas koltsege).

3.4. Az eves kompenzacio merteket jelen szerzodes 2. szamu mellekleteben {Kompenzacio 
szamitasi modszere) foglaltak szerint, forintban kell meghatarozni. A 2022. januar 01. es 
2022. december 31. kozotti idoszakra eloirdnyzott kompenzacio osszege a Kepviseld- 
testulet ......./2022. (IL 24.) szamu hatdrozata szerint 657.228.041 Ft, amelybol
10.860.000 Ft felhalmozasi celu penzeszkoz. A 2022. evi kompenzacio osszegebe 
beszamitdsra keriil a 2022. evi dtmeneti gazddlkoddsrdl szdlo 38/2021. (XII. 16.) 
dnkormdnyzati rendelet 3. J e) pontja alapjan a 2022. januar- februar hbnapban 
kiflzetett kompenzacio osszege. Az Onkormanyzat az eves mukodesi koltsegigeny 
fennmarado osszegenek 1/10 reszet minden ho 5. napjdig atutalja a Kozszolgaltatd OTP 
11784009-22229597-00000000 szamu bankszamlajara. A felhalmozasi feladatokra 
nyujtott kompenzaciot feladatonkent a sziikseges osszegben a Kozszolgaltato megigenyli.

3.5 Kozfeladat Szolgaltato a kompenzaciot kizardlag a Kozfeladat ellatas koltsegenek 
finanszirozasara jogosult es koteles felhasznalni.

3.6 A nem a Kozfeladat ellatas koltsegenek finanszirozasara felhasznalt, a Megbizo 
koltsegvetese terhere kifizetett kompenzacio tekinteteben a Kozfeladat Szolgaltatot 
visszafizetesi kotelezettseg terheli (olyan mertekig, amilyen mertekben a 
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kifizetett kompenzacio nem a Kozfeladat ellatas koltsegenek finanszirozasara kerult 
felhasznalasra).

3.7. A nem szerzodesszeriien felhasznalt osszeget Kozfeladat Szolgaltato a Megbizo altali 
tenyleges kifizetes es a Kozfeladat Szolgaltato altali tenyleges visszafizetes kozott 
eltelt idoszakra felszamitott jegybanki alapkamattal novelten koteles visszafizetni.

3.8 A targyevben fel nem hasznalt kompenzacio osszeget a Kozfeladat Szolgaltato koteles 
visszautalni a Megbizo bankszamldjarai a targyevet koveto ev marcius 31. napjaig az 
elfogadott eves jelentes alapjan.

3.9. Felek a Kozfeladat Szolgaltato javaslata alapjan a jelen szerzodes 1. szamu mellekletet 
kepezd Szolgaltatasi Leiras elfogadasa erdekeben folyamatosan kotelesek egyeztetni. 
Megbizo - a javaslat ismereteben es annak kezhezveteletol szamitott 30 napon beltil - 
jogosult kiegeszito adatokat, osszehasonlito adatokat kemi, fuggetlen szakertoket, 
illetve konywizsgalot igenybe venni.

310. Megbizo koteles a Kozfeladat Szolgaltato 3.10. pontban rogzitett irasbeli javaslatanak 
elfogadasarol, es a kompenzacio osszegerol legkesobb a targyevet megelozo ev december 
31. napjaig donteni - a mindenkor hatalyos vagyonrendeleteben szabalyozott 
hataskori szabalyokra figyelemmel es donteserol koteles a Kozfeladat Szolgaltatot 
tajekoztatni.

3.11. Amennyiben Megbizo a jelen szerzodes 3.11. pontjaban meghatarozott hatamapig nem 
dont, illetve a dontesrol elmulasztja a Kozfeladat Szolgaltatot irasban tajekoztatni, 
ugy Kozfeladat Szolgaltato jogosult a targyevben a targyevet megelozo Szolgaltatasi 
Leirasok alapjan a kozfeladat ellatast folytatni azzal, hogy az idoaranyos teljesitest 
feltetelezve korrigalt kompenzaciora jogosult.

IV. FELEK KOZOTTIELSZAMOLAS, TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

<1. Megbizo a tulajdonostol elvarhato gondossaggal az alabbiakban szabalyozza a 
Kozfeladat Szolgaltatdval kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlas rendjet, megkovetelve 
a feladatellatas folyamatos biztositasat.

4.2. A Kozfeladat Szolgaltato targyevet megelozo ev november 30. napjaig elozetes uzleti 
tervet koteles kesziteni, mely tajekoztato informacidkat tartalmaz az atmeneti 
gazdalkodas idejere. A Kozfeladat Szolgaltato a Megbizo targyevi koltsegvetesenek 
keszitesehez az adatokat targyev januar 05. napjaig koteles megadni a Megbizo 
Onkormanyzat reszere. Kozfeladat Szolgaltato a jelen szerzodes 3. szamu mellekletet 
kepezd vegleges uzleti tervet targyev februar 28. napjaig kesziti el, melynek 
elfogadasarol a Megbizo Onkormanyzat legkesobb marcius 31. napjaig dont. A 
Kozfeladat Szolgaltato az uzleti tervenek penzugyi reszet jelen szerzodes 2. szamu 
mellekleteben foglalt tartalommal, az uzleti terv szoveges reszet a jelen szerzodes 4. 
szamu mellekletet kepezd eves jelentes tartalmi elemeivel osszhangban koteles elkesziteni.



4.3. A Kozfeladat Szolgaltato feleves beszamolot, a felevet koveto honap 25. napjaig az 
iizleti tervvel azonos tartalommal, a tervezett adatok es a targyevi tenyadatok 
osszehasonlitasaval koteles beszamolot kesziteni a jelen szerzodes 2.1. pontjaban 
foglalt feladatok teljesiteserdl.

4 A. A Kozfeladat Szolgaltato koteles a szamviteleben elkulbnitett nyilvantartast vezetni a 
jelen szerzodesben foglalt, altala teljesitett szolgaltatashoz kapcsolodo eszkozokrol 
es forrasokrol, bevetelekrol es raforditasokrol, a szamviteli torveny alapjan 
meghatarozott szamviteli politika szerint. A szamviteli nyilvantartasaban az egyeb 
feladatait elkiildmtetten koteles nyilvantartani.

Az elkiilonitett nyilvantartasban biztositani koteles:
~ a jelen szerzodesben foglalt feladatelldtas koltsegeinek es beveteleinek feladatonkenti 

bemutatasat,
- a kompenzacionak a feladatonkenti felhasznalasat.

A Kozfeladat Szolgaltato fentiek figyelembevetelevel koteles a szamviteli 
szabalyzatait a jelen szerzodessel osszhangban es szukseg szerint folyamatosan 
aktualizalni.

4.5. A Kozfeladat Szolgaltato a feleves es az eves beszamoloval egyidejuleg tajekoztatja 
Megbizot az alabbiakrol:
- 60 napon tuli, lejart kovetelesekrol,
- 60 napon tuli, lejart kotelezettsegekrol, kiemelve a NAV es az alkalmazottak fele 

fennallo, lejart tartozasokat,
- a targyi eszkozok allomanyarol, az analitikus nyilvantartas alapjan,
- foglalkoztatottak letszamarol,
- folyamatban levo peres eljarasokrol, a per ertekerol.

4.6. A Kozfeladat Szolgaltato a jelen szerzodesben foglalt feladatokkal osszefuggesben 
even tuli kotelezettseget csak a Megbizo elozetes dontese alapjan vallalhat.

4.1. Ha a Kozfeladat Szolgaltato a 2012/21/EU bizottsagi hatarozat 5. cikkenek megfelelden 
meghatarozott osszeget meghalado tamogatasban reszesul, a tulkompenzaciot vissza 
kell fizetnie. Amennyiben a tulkompenzacio osszege nem haladja meg az 
atlagos eves ellentetelezes osszegenek 10%-at, a tulkompenzacio atviheto a 
kovetkezo idoszakra es levonhato az arra az idoszakra fizetendo tamogatas osszegebol.

4.8. Feleket a 2012/21/EU bizottsagi hatarozat 8. cikke ertelmeben 10 eves iratmegdrzesi 
kotelezettseg terheli.

E KOZREMUKODOIGENYBEVETELE
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5.1. A Kozfeladat Szolgaltato jogosult arra, hogy a jelen szerzodesben foglalt kozfeladat 
ellatasi kotelezettsegek teljesitese erdekeben egy, vagy tobb kOzremukodot 
(tovabbiakban: Kozremukodo) vegyen igenybe, ha ezaltal a szolgaltatasi 
kotelezettsegek teljesitesenek hatekonysaga, illetve mindsege javul es/vagy koltsegei 
csokkennek.

5.2. Kozfeladat Szolgaltato a Kozremukodo teljesiteseert ugy felel, mintha sajat maga 
teljesitett volna.

5.3. Kozfeladat Szolgaltato es a Kozremukodok kozotti szerzodesek rendelkezesei nem 
lehetnek ellentetesek a jelen szerzodesben foglaltakkal.

5.4. Kozremukodo igenybevetele nem novelheti a tamogatast.

5.5. A Kozfeladat Szolgaltato a Kozremukodot a Kozbesz. tv. rendelkezeseinek 
megfelelden, Beszerzesi Szabalyzata szerint kbteles kivalasztani.

VI. EVES JELENTES

61. Kozfeladat Szolgaltato minden targyevet koveto marcius 31-ig koteles a jelen szerzodes 
targyat kepezo Kozfeladat ellatasarol, teljesiteserol jelen szerzodes 4. szamu 
mellekletekent csatolt tartalmi kovetelmenyeknek megfeleld eves jelentest (tovabbiakban: 
Eves Jelentes) kesziteni.

62. Az Eves Jelentesnek tartalmaznia kell kiilonosen a Felek targyevre vonatkozo irasbeli 
kozfeladat meghatarozashoz kepest torteno tenyleges teljesites adatait (tenyleges 
koltsegeket, teljesitett vagy folyamatban levo beruhazasokat, fejleszteseket), az attdl valo 
elteresek bemutatasat, kulonos tekintettel az esetleges hianyokra.

VIL KOZFELADAT SZOLGALTATO KOTELEZETTSEGEI

7.1. A Kozfeladat Szolgaltato koteles gazdalkodasat a tole elvarhato gondossaggal, a 
koltseghatekonysagot szem elott tartva folytatni.

72. A Kozfeladat Szolgaltato nem folytathat osszessegeben veszteseges egyeb, nem a 
Kozfeladat ellatasa korebe tartozo tevekenyseget (tovabbiakban: Egyeb Tevekenyseg).

7.3. A Kozfeladat Szolgaltato Egyeb Tevekenysege nem veszelyeztetheti a Kozfeladat 
ellatasat, ugyanakkor a Kozfeladat Szolgaltato torekszik a rendelkezesere allo szemelyi 
allomany es eszkozok minel teljesebb es hatekonyabb kihasznalasara.

74. A Kozfeladat ellatasbol szarmazo bevetelek tervezett szintnel alacsonyabb realizalasa 
eseten Kozfeladat Szolgaltato koteles az esszeruen lehetseges legrovidebb idon belul 
intezkedesi tervet kesziteni es azt Megbizo reszere atadni.



VIIL ELLENORZES

5.1. Megbizo jogosult - illetve jogszabalyban meghatarozott esetekben koteles - Kozfeladat 
Szolgaltato jelen szerzodesben vallalt kotelezettsegei teljesiteset sajat maga, vagy 
szakerto bevonasaval ellendrizni.

5.2. A Kozfeladat Szolgaltato koteles az ellendrzes soran Megbizo kepviseldivel - ideertve a 
Megbizo altal Megblzott szakertoket is - egyiittmukddni, szamukra minden az ellendrzes 
elvegzesehez esszeruen sziikseges, illetve jogszabalyokban eldirt jogok es kotelezettsegek 
ellatasahoz sziikseges informaciot es tamogatast megadni.

5.3. Az ellenorzest vegzo szemely koteles:
- helyszini ellenorzest annak megkezdese elott legalabb 3 (harom) nappal szoban vagy 

irasban bejelenteni a Kozfeladat Szolgaltato vezetojenek, kiveve, ha az ertesites 
veszelyezteti az ellendrzes eredmenyesseget,

- a megbizo levelet bemutatni,
- megallapltasait targyszeruen, a valosagnak megfelelden ellenorzesi jelentesbe foglalni 

es a jelentestervezetet, valamint a Kozfeladat Szolgaltato vezetoje altal, a 
jelentestervezetre tett eszreveteleinek egyezteteset kovetoen a vegleges jelentest a 
Megbizdnak es a Kozfeladat Szolgaltato vezetojenek megkiildeni.

Az ellenorzest vegzo szemely jogosult:
- az ellendrzes targyahoz kapcsolodo iratokba es mas dokumentumokba, elektronikus 

adathordozon tarolt adatokba - kulon jogszabalyokban meghatarozott adatvedelmi 
eloirasok betartasaval - betekinteni, azokrdl masolatot, kivonatot kesziteni,

- a Kozfeladat Szolgaltato vezetojetol es/vagy barmely alkalmazottjatol irasban, vagy 
szoban felvilagositast, informaciot kemi.

5.4. A Kozfeladat Szolgaltato vezetoje, illetve dolgozoja jogosult:
- az ellenor megbizo levelenek bemutatasat kemi, ennek hianyaban az egytittmukodest 

megtagadni,
- az ellenorzesi tevekenysegnel jelen lenni,
- az ellendrzes megallapltasait megismemi, a jelentestervezetre a helyszinen, vagy 

irasban 8 (nyolc) napon belul eszrevetelt tenni.

A Kozfeladat Szolgaltato vezetoje, illetve dolgozoja koteles:
- az ellenorzest vegzo keresere, a rendelkezesere bocsatott dokumentacid teljessegerol 

nyilatkozni,
- az ellendrzes megallapitasai, javaslatai alapjan koteles intezkedesi tervet kesziteni, 

melynek vegrehajtasarol a Megbizot tajekoztatni.

5.5. A Megbizot kozvetlenul, a Kozfeladat Szolgaltatot kozvetetten erinto kulso ellendrzes 
esetere a Kozfeladat Szolgaltato kotelezettseget vallal a jelen szerzodes targyaval 
osszefuggo adatszolgaltatasra, informacionyujtasra. Tudomasul veszi, hogy kiilso 
ellendrzes soran az altala szolgaltatando adatok, informaciok nyujtasaert, az altala 
szolgaltatott adatok, informaciok valddisagaert, teljes korusegeert a felelossege a 
Megbizo mellett fennail.

....



IX. KAPCSOLATTARTAS

9.1. Jelen szerzodessel, illetve annak teljesitesevel osszefuggesben Felek nyilatkozataikat 
rovid uton kezbesitve vagy postal uton irasban, illetve a jelen szerzodesben meghatarozott 
esetekben elektronikus uton, e-mail formajaban kotelesek kozolni.

A jelen szerzodessel kapcsolatos nyilatkozatokat a Felek az alabbi kepviseleti cimre 
kotelesek eljuttatni:



Megbizo reszerol:

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros Onkormanyzatanak cimezve, a 
Polgarmesteri Hivatal Keriiletgazdalkodasi Ugyosztalyahoz
1082 Budapest, Baross utca 63-67.
gazdalkodas@jozsefvaros.hu

Kozfeladat Szolgaltato reszerol:

Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt-nek cimezve 
1085 Budapest, Hordnszky utca 13.
titkarsag@jkn.hu

Kapcsolattartasra kijeldit szemelyek:

Megbizo reszerol: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje 
elektronikus elerhetoseg: gazdalkodas@jozsefvaros.hu 
telefonszdm: +36-1-459-2276

Kozfeladat Szolgaltato reszerol: Vezerigazgato 
elektronikus elerhetoseg: titkarsag@jkn.hu 
telefonszdm: +36-1-499-9706

9.2. Felek telefonon, illetve szoban kozolt nyilatkozatokat csak kiveteles, indokolt esetekben 
tekintik szerzodesszerunek. A szoban kozolt nyilatkozatok kozlesenek tenyet a 
nyilatkozattevo koteles szukseg eseten bizonyitani, igazolni.

9.3. A Kozfeladat Szolgaltato reszere meghatarozott adatszolgaltatasi, beszamolasi es 
elszamolasi kotelezettsegek teljesiteset a Megbizo kapcsolattartasra kijeldit szemelyen 
keresztul telj esiti.

X SZERZODES IDOBELI HAT ALY A, MODOSITAS

70.1. Felek jelen szerzodest (szolgaltatas idotartama) hatarozott idotartamra hozzak letre, 
2024. szeptember 30. napjaig.

10.2. Jelen szerzodes kizardlag a Felek kozos megegyezesevel, irasban modosithato.

10.3. Amennyiben jogszabalyvaltozas miatt a jelen szerzodes valamely rendelkezesenek vagy 
rendelkezeseinek modositasa valik szuksegesse, akkor a Felek kotelesek arrol 
kesedelem nelkul targyalasokat kezdeni.
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XI. szerz6des megszuntetese

11. Jelen szerzodest barmelyik fel jogosult legalabb 60 (hatvan) napos felmondasi ido 
tuzesevel rendkivuli felmondas utjan felmondani, ha a masik fel a jelen szerzodesben 
vallalt kotelezettseget sulyosan serti (sulyos szerzodesszeges).
Sulyos szerzodesszegesnek tekintendo, ha\
- a Kozfeladat Szolgaltato a jelen szerzodesben vallalt kotelezettseget nem telj esiti, es e 

mulasztasat a Megbizo felszolitasatol szamitott 30 (harminc) napon beliil nem 
orvosolja,

- a Kozfeladat Szolgaltato nem a jelen szerzodes 2.1. pontjaban foglaltak ellatasara 
hasznalja fel a kompenzacidt,

- harmadik szemely kerelmere a birosag elott a Kozfeladat Szolgaltato ellen csod-, 
felszamolasi vagy cegtorlesi eljaras indul,

- a Megbizo a jelen szerzodesben vallalt fizetesi kotelezettseget annak esedekessegekor 
nem teljesiti, es ez a Kozfeladat Szolgaltato kotelezettsegeinek teljesiteset 
ellehetetleniti.

Tekintettel a szolgaltatasok folyamatos fenntartasahoz fuzodo tarsadalmi erdekekre, a 
Kozfeladat Szolgaltato kotelezettseget vallal arra, hogy a rendkivuli felmondas joganak 
barmely fel reszerol vald gyakorlasa eseten targyalasokat folytat, es megallapodik a 
Megbizoval a minimalisan elegseges szolgaltatasok nyujtasarol, annak felteteleirol. 
A minimalisan elegseges szolgaltatasokat olyan esszeru hataridon keresztiil teljesiti, mely 
elegendo a Megbizo szamara a megszunt szerzodes helyettesitesere.

XIL VEGYES RENDELKEZESEK

12.1. Egyik fel sem jogosult a masik fel eldzetes irasbeli hozzajarulasa nelkiil a jelen 
szerzodesbol eredd jogait engedmenyezni, vagy a jelen szerzodesbol eredd jogait es 
kotelezettsegeit atruhazni.

12.2. X jelen szerzodesre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra es egyeb 
kozlesekre a magyar jog az iranyado. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen 
szerzodesbol eredd vitas kerdesek rendezeseben kozvetlen egyeztetest kiserelnek meg 
elsokent, majd fuggetlen szakerto velemenyet fogadjak el, amely szakerto kijeldleset 
egyiittesen teszik meg.

12.3. Felek a jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Tdrvenykonyvrdl 
szdlo 2013. evi V. torveny, a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szdlo 2011. evi 
CLXXXIX. torveny, az egyesulesi jogrol, a kdzhasznu jogallasrol, valamint a civil 
szervezetek mukodeserol szdlo 2011. evi CLXXV. torveny es az allamhaztartasrol szolo 
2011. evi CXCV. torveny rendelkezeseit tekinti iranyadonak.

12.4. Felek rogzitik, hogy a Kepviselo-testulet...../2022. (........ .) szamu dontese ertelmeben
jelen szerzodesben foglalt modositasokkal egyseges szerkezetbe foglaltak a 
Kozszolgaltatasi Szerzodest.



12.5. Felek jelen szerzodest elolvastak, s mint akaratukkal mindenben megegyezot, 11 
(tizenegy) oldal terjedelemben es 5 (dt) eredeti peldanyban jovahagyolag irtak ala, 
melybol Megbizot 3 (harom), Kozfeladat Szolgaltatot 2 (ketto) peldany illeti meg.

Budapest, 2022 Budapest, 2022

Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jdzsefvarosi Onkormanyzat

kepviseleteben: 
Piko Andras 
polgarmester 

(Megbizo)

Jozsefvaros Kozossegeiert 
Nonprofit Zrt.

kepviseleteben:
Ivanyos Janos 
vezerigazgato

(Kozfeladat Szolgaltato)

Penziigyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 
gazdasagi vezetd

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd

Mellekletek:
1. Szolgaltatasi Leiras
2. Kompenzacid szamitasi modszere
3. Uzleti Terv
4. Eves jelentes tartalmi kovetelmenyei



' 1, sz. melleklet

SZOLGALTATASILEIRAS

1. Udiiltetes szervezes (onkent vallalt feladat)

Udiiltetes szervezes a Magyarkuton (Veroce-Magyarkut belteriilet 1302/2, 1305/45 hrsz-u, 
valamint kiilterulet 091/1, 090/6 es 090/3 hrsz-u ingatlanok) talalhato erdei iskola tekinteteben 
— kulondsen oktatasi-nevelesi intezmenyek tanuloinak Erdei iskola jellegu tumusokban torteno 
taboroztatasa, a hetvegi csoportos kirandulasok fogadasa, a jozsefvarosi intezmenyek 
koztisztviseloinek es kozalkalmazottainak iidultetese idenyjelleggel, a jozsefvarosi koznevelesi 
intezmenyekben tanulo gyermekek csoportos es tumusos udultetesnek szervezese, a 
jozsefvarosi szocialis intezmenyek ellatottjainak iidultetese, jozsefvarosi kozalkalmazottak es 
kdztisztviselok csaladi es felnott udiiltetesenek szervezese.

2022. evben a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. (a tovabbiakban: JKN Zrt.) 
finanszirozasa csak az ingatlanok/iidiilo fenntartasat es karbantartasat teszi lehetove, az erdei 
iskolai szolgaltatas es a nyari taboroztatas kapcsan kiilso szemelyi raforditas nem keriilt 
betervezesre. < \

A sajat szervezesu taborok megvalositasahoz jelenleg nem rendelkeziink fedezettel, 
finanszirozasunk csak az ingatlanok/udiilo fenntartasat, karbantartasat es a jozsefvarosi iskolak 
altgl szervezett turnusok elszallasolasat es etkezteteset biztositja.

Minimum letszam: 200 diak
Udiilesi napok szama: 250 nap

2. Jozsefvarosi oktatasi-nevelesi intezmenyek tanuloi reszere nyari szabadidd 
foglalkozas szervezese etkezes biztositasaval (kotelezo. feladat)

A kotelezo onkormanyzati feladat a gyermekek vedelmerol es a gyamiigyi igazgatasrol szolo 
1997. evi XXXI. torveny (a tovabbiakban: Gyvt.) meghatarozott gyermekjoleti alapellatasok 
korebe tartozik, mely feladat ellatasat a e torveny es a szemelyes gondoskodast nyujto 
gyermekjoleti, gyermekvedelmi intezmenyek, valamint szemelyek szakmai feladatairol es 
mukodesuk felteteleirol szolo 15/1998 IV.30. NM rendelet szabalyozza.

A jozsefvarosi altalanos koru (6-14 eves) gyermekek nyari sziinidei napkozis taboroztatasa heti 
(5 napos) tumusokban tortenik. A program megvalositasi ideje: 8 het 2022. junius 27-augusztus 
19-ig tarto idoszak. A reszvetel ingyenes.

A koltsegvetes alapjan amaximalis letszam: 120 fo/het; nyitva tartas: 7:00 - 17:00 h-ig.

A tabor szemelyzete: 2 fo taborvezeto, 16 fo gyermekfelugyelo, 1 fo gyogypedagogus, 1 fd 
vedono. A tervezett programok reszben a tabori szemelyzet-, reszben a Kesztyugyar Mentor 
programjaban dolgozo pedagogusok, reszben kulsds programmegvalositok altal keriilnek 
megvalositasra.
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3. Szocialis gondoskodas (onkent vallalt feladat)

a) adomanyok gyujtese, fogadasa, osztasa

Az online oktatasban reszt vevdk szamara a sziikseges segedeszkozoket, valamint ajozsefvarosi 
zbld szamon segitseget kero csaladok szamara folyamatosan juttatjuk el az adomanyba erkezo 
szamitastechnikai eszkozoket. A szamitastechnikai eszkbzok beallitasarol, legalis szoftver 
telepiteserol is gondoskodunk, illetve az eszkozok hasznalatat is megtanitjuk az adomanyban 
reszestilb csaladoknak.

b) foglakoztatas eldsegitesevel kapcsolatos feladatok elldtdsa

A Magdolna utca 47. szam alatt talalhato Fokusz Kbzossegi Ter egyik legfontosabb celja, hogy 
lehetoseget biztositson a keriiletben eld 0-3 eves koru gyermeket neveld noknek, edesanyaknak, 
hogy sajat tamogato kozosseget alakitsanak ki, problemaikra kozosen talalhassanak megoldast. 
Fontos reszei a programoknak az allaskereses, a gyermekvallalassal es gyermeknevelessel 
kapcsolatos kerdeskbrok, a csalad-karrier egyensulyanak megtalalasa, munkaba alias idejenek, 
modjanak kerdesei, az onismeret fejlesztese, a lelki segitsegnyujtas es kulbnfele szabadidos 
tevekenysegek. Az En/id6 program elemei adjak a Fokusz meghatarozo programjait. A kbtetlen 
beszelgetesek teret adnak arra, hogy egymas eletet es tapasztalatait megismerve a csoport tagjai 
segitsek egymast a hetkdznapokban es akar egymas szbvetsegeseikent, baratkent is tamaszai 
legyenek egymasnak.

A Fokusz Kbzossegi Ter 2 fb kbzbssegszervezdvel es 2 fd gyermekfeliigyelovel heti harom 
napban gyermekfelugyelet biztosit 9:00-16:00 ora kbzbtt a csaladok szamara. A GYES/GYED- 
rol munkaeropiacra visszaterd sziildk tamogatasat segiti tanacsadassal, allaskereseshez-, 
tavmunkahoz gyermekfelugyelet biztositasavaL.

Allaskereses, bbrzek, informatika heti ket alkalommal 3 ora idbtartamban. A program az 
allaskereseshez kapcsolodo szemelyes segitsegnyujtason tul, infrastrukturalis segitseget is 
nyujt: szamitogep,- internet,- telefon hasznalat, illetve egyeb eletviteli,- iigyintezesi feladatokat 
is ellat. Folyamatosan felmerulo sziikseglet a szamitogep/internet hasznalatanak oktatasa 
felnottek szamara.

c) iskolai felkeszites, tanfolyamok

A Mentor program profilja, hogy altalanos- es kbzepiskolasok szamara nyujt elsdsorban 
tantargyi segitseget a sikeres iskolai elomenetel erdekeben. A program fontos szerepet tbit be 
az iskolai hatranyok csbkkenteseben, a szocialis vedbhalo megerdsiteseben. 2022-ben tervezett 
uj elemek, bdvites az ujabb kihivasok, felmerulo igenyek tiikreben:

also tagozatos diakok olvasasi keszsege, szbvegertes fejlesztese (egyeni, vagy 
csoportos)

- bevandorlo hatteru. gyermekek szamara magyar nyelvi fejlesztes (egyeni, vagy 
csoportos) 
palyaorientacio, tanacsadas.

3 foallasu munkatars es az igenyeknek megfelelo szamu oraadd mentor-tanarok allnak 
rendelkezesre.
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d) tanoda mukodtetese

A Zsendiilo Tanoda programja a Gyvt-ben 2019. evben rogzitett szolgaltatas, nevezetesen a 
„gyermekek eselynovelo szolgaltatasa” tevekenyseg biztositasa, a gyermekjoleti alapellatasok 
korebe tartozo allami, es onkormanyzati feladat. A Tarsadalmi Eselyteremtesi Foigazgatosag 
(a tovabbiakban: TEF) altal biztositott palyazati tamogatas alapjan reszben allami normativabol 
mukodik, melynek osszege egy evre 13,5 mFt, amelyet kiegeszit a Jozsefvarosi 
dnkormanyzattal kotott kozszolgaltatasi szerzodes alapjan biztositott osszeg.

A program megvalositasan 3 foallasu munkatars, kiilsos megvaldsitok, onkentesek, 
gyakornokok dolgoznak. A program megvalositasa a TEF altal elfogadott Szakmai Program 
alapjan tprtenik. A mukodesi engedelyt az illetekes Kormanyhiyatal adja ki, amely a mukodesi 
felteteleket minden evben ellendrzi.

A vallalt gyermekletszam 30 fo (a gyermekek 70%-a igazoltan hatranyos helyzetu a torvenyi 
eloirasnak megfeleloen).

A szolgaltatas fobb elemei:
evi 192 nap nyitva tartas biztositasa (H-P, 13:00 - 18:00 h-ig) 
kisetkeztetes biztositasa a nyitva tartas alatt

- egyeni fejlesztesi tervek megvalositasa
- tanulassegites

csaladlatogatasok
- csaladi-, kozossegi programok, rendezvenyek szervezese

kirandulasok, kulturalis programok latogatasa
- nyari napkozis tabor-; ottalvds tabor szervezese.

4. A helyi kozmuvelodesi tevekenyseg tamogatasa es a kulturalis orokseg helyi 
vedelmevel kapcsolatos feladatok ellatasa tekinteteben (kotelezo feladat)

A JKN Zrt. kulturalis programszervezesi feladatai 2022. evben jelentosen bovulnek a 
kozmuvelodesi torveny szerint a keruleti onkormanyzatok altal kotelezoen ellatando, de eddig 
a kozszolgaltatasi szerzodes altal nem lefedett feladatokkal. A keruleti onkormanyzatok altal 
kotelezoen ellatando kozmuvelodesi alapszolgaltatasok kore a muzealis intezmenyekrol, a 
nyilvanos konyvtari ellatasrol es a kozmuvelddesrol szolo 1997. evi CXL. torveny (a 
tovabbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdes szerint:

a) muyelodo kozossegek letrejottenek eldsegitese, mukodesuk tamogatasa, fejlodesuk 
segitese, a kozmuvelodesi tevekenysegek es a muvelodo.kdzdssegek szdmdra helyszm 
biztositasa ■

b) a kozossegi es tarsadalmi reszvetelfejlesztese
c) az egesz eletre kiterjedo tanuldsfelteteleinek biztositasa
d) a hagyomanyos kozossegi kulturalis ertekek atbrokitese felteteleinek biztositasa
e) az amator alkoto- es elbado-muveszeti tevekenyseg felteteleinek biztositasa
f) a tehetseggondozds esfejlesztes felteteleinek biztositasa
g) a kulturalis alapu gazdasdgfejlesztes.
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Jelenleg harom sajat kozossegi szinterrel szamolunk:
- Kesztyugyar Kozossegi Haz,
- H13 Muvelddesi Kozpont (2022. marcius 1 -tol) es a
- Jozsefvarosi Muzeum (leendo muzealis intezmeny).

A Kesztyugyar megfelel a muvelddesi haz besorolasu kulturalis intezmenynek (min. 3 
alapszolgaltatas, sziikseges technikai infrastruktura), a H13 teljesiti a muvelodesi kozpont 
kulturalis intezmeny technikai kovetelmenyeit. Mindharom helyszin befogado, kozossegi 
koncepcioval rendelkezik, melyekkel osszessegeben lefedhetd a keruleti onkormanyzatok 
szamara kotelezo kozmuvelodesi alapszolgaltatasok teljes kdre.

A Kesztyugyarban megvalosuld programok:
Mentor program
Szabadidos, sport programok, prevencio, bunmegelozes
KozOssegi esemenyek/rendezvenyek
Kesztyugyar Galeria
Nagyecsedi cigany tanc oktatas
Egyeb kulturalis, nemzetisegi, ismeretterjeszto programok heti, ketheti, vagy havi 
rendszeresseggel
Helyi zeneszek tamogatasa, probaterem biztositasa, konzervatoriumi diakok 
szamara koncertek, fellepesi lehetosegek biztositasa 
Szinhazi produkciok befogadasa, stb.

A H13 korabban vallalkozasfejlesztesi kozpontkent mukodott. 2022. marcius 1 -tol muvelodesi 
kozpontkent indul ujra, mely a jelenlegi rendezvenyszervezesi szervezeti egyseg kapacitasainak 
kibovitesevel es a civil kulturalis szervezetekkel egyuttmukodve uj kulturalis helyszinkent 
jelenik meg Jozsefvarosban. A Hl 3 muvelddesi kozpont 150 fo befogadasu koncerthelyszinnel, 
illetve eloadoterrek valamint prdbatermi kapacitassal segiti eld az amator -es profi muveszeti 
produkciok letrejottet.

A rendezvenyszervezes feladatkore 2022. evben jelentosen bbvul, a hagyomanyos 
onkormanyzati es kiemelt allami rendezvenyek mellett, a kozmuvelodesi torveny szerint 
kotelezo kozmuvelodesi alapszolgaltatasok reszekent uj kulturalis esemenyek bevezetese, 
kozossegi programok, lakossagi forumok lebonyolitasa is a H13 reszekent mukodo 
rendezvenyszervezesi iroda feladata.

2022. masodik felevetol az uj muvelddesi kozpont latja el a kulturalis vonatkozasu 
felnottkepzesi programok megvalositasat es a kulturalis alapu gazdasagfejlesztesi programok, 
nemzetkozi projektek tervezeset es koordinalasat.

A Kultv. szerinti muzealis intezmeny letrehozasat celzo 2022. evi eldkeszitd munkak jelentos 
resze (szemelyi kiadasok, valamint a kiallitd es latogato terek mielobbi megnyitasat celzo 
felujitasi, karbantartasi es beszerzesi kiadasok) a tervezett koltsegekkel elvegezheto.

A muzeum 2022. evi kiallitasi tevekenyseget illetben jelenleg kettb tarlat helyezheto kilatasba, 
ez a muzeum szakmai stabja osszeallasanak es az evi anyagi lehetdsegeink fuggvenye is. Az 
elso kozossegi reszvetelen alapulo kiallitas kezdo koltseget az a kommunikacids kampany adja, 
amelynek segitsegevel a keruleti lakossagot mozgdsitjuk.
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A 2022-es evre a muzeum epiiletebe tervezett kiallitasok mellett olyan pop-up tarlatokkal is 
szeretnenk jelentkezni, amelyeket keriileti ures iizlethelyisegek kirakataiban helyezunk el, es 
amelyek Jozsefvaros tortenetet, valamint a helyi lakosok, kozossegek torteneteit meselik el.

5. Keriileti kozeleti lap mukodtetese, PR tevekenyseg, kommunikacid (onkent vallalt 
feladat)

A Jozsefvaros Ujsag 2021. ev ota uj foszerkesztoi koncepcioval vegzi tevekenyseget, a JKN 
Zrt-n beliil a Polgarmesteri Hivataltol szervezetileg is elkiilonulve, autonom modon mukodve 
latjael a keruleti kozszolgalati media feladatait.

Beszamol a helyi kozelet torteneseirol, a kepviselo-testiileti ulesekrol, onkormanyzati 
dontesekrol es esemenyekrol, emellett kritikai szemlelettel tekint a keruletvezetes munkajara. 
Rendszeresen beszamol emellett .a keriiletet erinto orszagos politikai tortenesekrol is, valamint 
a keriiletben megtalalhato uj, illetve mar egy ideje mukodo, erdeklodesre szamot tartd 
vallalkozasokat is bemutat.

Az orszagban szinte egyedulalloan egyszerre jelenik meg a lap kethetente - a harom nyari 
honapban havonta egyszer - nyomtatott formatumban 24 oldalon, 40 ezer peldanyban, online 
felulete pedig napi szinten tobb anyaggal is frissul. A lapban mindig talalhato ketoldalas 
nagyinterju, megszolalnak a helyi politikai elet kepviseloi, es a recept es keresztrejtveny mellett 
tarcanovellaval, vagy mesevel az irodalom is kepviselteti magat.

Az Ujsag kommunikacios feladataihoz tartozik kreativ anyagok, plakatok, hirdetoanyagok, 
flyerek, kiadvanyok, tablok, szoroanyagok - keszitese Jozsefvaros Onkormanyzata szamara, 
valamint grafikak keszitese a Jozsefvaros ujsag- es honlap, az Info pontok, valamint a 
www.jozsefvaros.hu reszere.

6. Helyi vallalkozasfejlesztes segitesevel kapcsolatos feladatok (onkent vallalt feladat)

A H13 korabbi formajaban nem mukodik tovabb. Jelenleg az epuletben a konferencia terem 
berelheto - kedvezmenyes - 15.000,- Ft+afa/6radijjal. Az irodak korabbi berloinek 
(coworkerek, vallalkozasok) jogviszonyat csak a Haz uj funkcidjanak kialakitasaig tartjuk fenn.

A H13 kozossegi ter tovabbiakban muvelddesi kdzpontkent helyi kulturalis egyiittmukodesek 
kereteben latja el a helyi kulturalis vallalkozasok segiteset, helyszint biztositva a kialakitando 
felnottkepzesi es kulturalis gazdasagfejlesztesi programoknak.

A helyi kulturalis vallalkozasok segitesere ket nagyobb (kb. 60-80 fos) rendezvenyt 
(konferenciat) terveziink, tovabba kulturalis egyuttmukodesek kereteben, eves szinten 20 
alkalommal, kozdsen lebonyolitasra kerulb eloadast, koncertet terveziink.

7. Sporttai es szabadidds rendczvenyekkel kapcsolatos feladatok ellatasa koreben a 
helyszin biztositasa (onkent vallalt feladat)

Jelenleg ket helyszint tudunk biztositani sport- es szabadidos rendezvenyek celjara:
- Matyas ter 15. alatti Sport udvar

http://www.jozsefvaros.hu


1. sz. melleklet

a kaptalanfuredi strand nyari szezonban folyamatos nyitva, igy a jozsefvarosi 
gyerekek, illetve kiseroik altali hasznalata biztositott.

8. Nemzetisegi ugyekkel kapcsolatos feladatok ellatasa koreben a nemzetisegi 
rendezvenyek, iinnepek reszere helyszin biztositasa (onkent vallalt feladat)

Nemzetisegi rendezvenyek, -iinnepek reszere helyszin biztositasa.

9. Kaptalanfuredi udiilo teriileten megvalosulo fejlesztessel kapcsolatos 
projektmenedzsmenti feladatok ellatasa, a kivitelezesi munkalatok figyelemmel 
kiserese, a szukseges nyilatkozatok megtetele (onkent vallalt feladat)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban levo Balatonalmadi-Kaptalanfured, Somfa 
u. 1. szam alatti, kiilteriilet 0114/5 hrsz-on felvett, valamint Balatonalmadi, Siraly u. 8. szam 
alatti, belterulet 2721/16 hrsz-on felvett ingatlanok (a tovabbiakban: kaptalanfuredi 
gyermektabor) teriileten megvalositando epitesi beruhazas kettes iiteme elokeszitesi fazisban 
van, melyet a REV8 Zrt. bonyolit.

A kaptalanfuredi gyermektabor eddig atadott pavilonjainak es a kesobb atvetelre keriilo 
kozponti -es kiszolgalo epiiletek, illetve egyeb epitmenyek hasznalatba vetelevel es 
hasznositasaval kapcsolatos funkcionalis, jogi es muszaki feladatok vegrehajtasanak iranyitasa 
es koordinalasa sziiksegesse valt.

A kaptalanfuredi strand teriileten a felmert es eletveszelyesnek nyilvanitott fak kivagasa es uj 
fak ultetese valt sziiksegesse, mely feladatra 6.000.000,- Ft koltseggel szamolunk. A szakertoi 
felmeres 24 db fa kivagasat latja sziiksegesnek. Jelenleg nem tervezett, de szukseges (mar 
2O21.evben is elhalasztott) varhato kiadasok koze tartozik a Strandhoz tartozo vizteriileten a 
mederkotras (kb. 60-80 mFt) es a vizesblokk (epiilet, wc-k es zuhanyzok) teljes felujitasa (8-10 
mFt).
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A Jozsefvaros Kozdssegeiert Nonprofit Zrt. 2022. evi Uzleti Terve a targyevi 

kbltsegvetes tervezetevel bsszhangban kesziilt.

I. CEGBEMUTATO /

A tarsasag cegneve: Jozsefvaros Kozdssegeiert Nonprofit Zartkdruen Mukodo 

Reszvenytarsasag

A tarsasag szekhelye: 1085 Budapest, Horanszky utca 13. A tarsasag szekhelye egyben a 

kbzponti ugyintezes helye.

Telephelyek:

1082 Budapest, Baross utca 118.

1085 Budapest, Jozsef korut 59-61.

1085 Budapest, jozsef korut 70. felemelet 3.

1085 Budapest, Jozsef korut 70. fszt.4.

1085 Budapest, Jozsef korut 70. fszt.5.

1085 Budapest, Jozsef korut 68, pince (1/U, 2/U)

2621 Veroce - Magyarkut, Orgonas ut 7.

8220 Balatonalmadi, Somfa u. 1 (Tabor utca 1.)

1086 Budapest, Magdolna utca 47.

1084 Budapest, Matyas ter 15.

1088 Budapest, Puskin u. 24. fszt. 1,

8220 Balatonalmadi, Siraly utca 8.

A tarsasag alapitoja: Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat

z
KI



II. MUKODESITERV

MCkODESI TERV 2022
2021 tw> 2021 Ua> 2022 kn
7b? 911486 601 274 207 843 392 922 242 118 715

tdOlteUs 50 957 169 38 885 047 64 065 835 25 180 788
Msgyarkirt 30 097 500 22 171 396 25 623 890 3 452 494
Kiptalan Hired 20 859 669 16 713 651 38 441 945 21 728 294

JdmMrosi gyermekek rfazere nyiri tibor 24 902 142 26 209 372 XI188 900 -3 020 472
Sjtndilb goadoskodit 31 536 206 28 117 853 16 447 790 •11 670 063

Adomanyok gyQjtese • 509 600 99 194 509 600 410 406
FOkusz Kdzpont U 281 077 9 874 632 12 759 898 2 885 266
Fogialkoztatisi programok 19 745 529 18 144 027 3 178 292 -14 965 735

KdzmOvelddbi tdadatok 204 304 509 134 712 470 281 787 155 147 074 685
Szabadido. k&zjegfcjlcszt&i, kazowegi programok 78 750 462 59 299 996 94 658 283 35 358 287
Z^zIdgySjteminy 3 089 430 2 155 742 0 •2 155 742
Galdia1 Muzeum 22 296 023 13 981 931 45 356 719 31 374 788
KidHtisok, lakr^gi k&onavddd&i fciadatok 1 737 271 1 073 453 53 501 513 52 428 060
Rcndawinyck (iinnepek. kitihuct^s egyeb) 90 302 830 SI 141 724 78 416 980 27 275 256
Kicmclt dlami is Snkorminvzsti rendczvenyek 8 128 493 7 059 624 9 853 660 2 794 036

Kerfiletl k&i&td lap 6* kommunlkidA 133 889 320 95 852 213 14! 338 180 45 485 967
70 770 701 64 565 325 81 084 020 16 518 695

Honl^x'Onlinc 26 748 655 18 087 273 25 605 060 7 517 787
PR tcvdcsty^g 36 369 964 13 199615 34 649 100 21 449 485

Hdyi ViUalkazdstejteut&lt wgftd feladatok 38 247 509 38 039 084 7 505 121 -30 533 963
T&aoda 21 080 816 17 181 338 25 362 900 8 181 562
VEKOP 123 737 340 69 277 293 132 364 881 63 087 588
irinyitis 139 256 396 128 570 737 151 332 160 22 761 423
Ev\vgt kurr^kri/ik (ecs, eihataroldsok) 24 428 800

Bevetdek 149 387 340 91 750 060 186 164 881 94 414 821
Kompenzado 618 524 146 509 524 147 657 228 041 147 703 894

A jelenlegi becsles szerint 109 mFt a 2021. evre visszafizetendo kompenzacio, amibol kb. 75 
mFt (nagyreszt a pandemia miatt elmaradt) programokhoz kapcsolodd szolgaltatas-kieses, kb. 
23 mFt egyeb dologi kiadas-maradvany (betervezett, de nem megvalosult rendezvenykdltsegek 
es az iizemelteteshez kapcsolodo igen visszafogott anyag- es karbantartas kbltsegek miatt), 
valamint kb. 11 mFt (nagyreszt az igazgatosag megsziintetese miatti) szemelyi kiadas- 
maradvany.

A 2022-ben ellatando tobbletfeladatok (muzeum, kulturalis rendezvenyszervezes, hianyzo 
kotelezden ellatando kozmuvelodesi alapfeladatok, kaptalanfuredi tabor vagyongazdalkodasa, 
VEKOP-fmanszirozas evkozi megszunese stb.) es a 10%-os berrendezes indokoljak a 2021. evi 
netto kompenzaciohoz (509 mFt-hoz) kepest 148 mFt-tal nagyobb (657 mFt-os) kompenzacios 
igenyt.

A 2022. evre tervezett bevetel-novekedes nagyobbreszt a meghosszabbftott, de evkozben 
lezarulo VEKOP elszamolasi idoszakra eso tobblet-rendezvenyek kiadasainak elszamolasabol 
(kb. 67 mFt), kisebbreszt a kozmuvelodesi tevekenysegek tervezett tobbletbevetelebol (kb. 27 
mFt) szarmaznak. Mindket tetel semleges az onkormanyzati kompenzacio szempontjabol, 
ugyanis az erintett teriileteken a tobbletbevetelekhez kapcsolodnak az azonos osszegu, illetve 
hasonld merteku tobbletkiadasok. Jelentosegiik a Jozsefvarosnak nyiijtott kozmuvelodesi 
alapszolgaltatasok volumenenek jelentos - a pandemia idoszakat megelozo szintet elero - 
megnbveleseben van, melyre a pandemias helyzet remenybeli javulasa ad lehetoseget.



II/l. Udultetes

Magyarkut

A sajat szervezesu taborok megvalosftasahoz fedezettel rendelkezunk az ingatlan 
fenntartasanak, karbantartasanak es a jozsefvarosi iskolak altal szervezett tumusok 
elszallasolasanak es etkeztetesenek biztositasara, valamint a kiserotanarok dijazasara. A 
teruleten tovabbra is megvalosithato az erdei iskola rendszeru taboroztatas, de az etkezesre uj 
szolgaltatot kell keresniink, mivel az eddigi szerzodesben levo vallalkozo tovabb nem vallalja 
az etkezes biztositasat. Az etkeztetes lebonyolitasanak megoldasa folyamatban van.

Turistaszallo es panzio

- a Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban mukodo nevelesi-, oktatasi intezmenyek 
tanuloinak Erdei Iskola jellegu turnusokban es csoportokban torteno taboroztatasa

- hetvegi csoportos kirandulasok fogadasa, lebonyolitasa
- a jozsefvarosi intezmenyekben dolgozo kdztisztviseldk es kozalkalmazottak udiiltetese 
- a szabad kapacitasok terhere egyeb szallaskeresok, csoportok, rendezvenyek fogadasa, 

bevetel realizalasa

A ferohelyek eloszlasa: 49 hely turista, 22 hely panzio.

Az etkeztetest a korabbi szolgaltato nem vallalja, a beszerzesi lehetosegek felmerese 
folyamatban van, jelentos koltsegnovekedes varhato, mely a tavalyi (2.500,- Ft/napi etkezes) 
dijakhoz kepest jelentos tobbletkiadast jelent majd az Onkormanyzat szamara, mivel 2017. 
szeptember 1-jetol a jozsefvarosi intezmenyekbe jaro gyermekek erdei iskolai szallasa es napi 
haromszori etkeztetese ingyenesse valt a 117/2017.(V. 11.) szamu Kepviselo-testuleti dontes 
alapjan.

A szallasdijak:

2022. evi arak Magyarkuti Tabor
Helyiseg Netto Brutto

Belso ar, 8. kerulet (Hivatal, 
JGK,slb.) U ■

Panzio fo/ej 2381 2500 .

Turista fd/ej 1654 2100

Kulso vendeg Panzio fo/ej 5715 6000
Turista fo/ej 4000 4200

Teremberlet 14173 18000
Tuzifa 3780 4800
Etkeszlet hasznalat/fo 315 400
Bogracs 551 700
Vendeg ejszaka 5% Afa
Egyeb tetelek 27%Afa

Nem kerult betervezesre a korabban mar tervezett, de 2021-ben elhalasztott tetocsere (kb. 19 
mFt).



Kaptalanfiired

A JKN Zrt. a nyari taboroztatast a jelenlegi koriilmenyeket figyelembe veve csak mas taborhely 
fenntartojaval valo egyiittmukodesi megallapodas keretein beliil tudja megvalosltani. A kispesti 
onkormanyzattal a kapcsolatfelvetel megtortent, a jozsefvarosi csoportok szamara 
alkalmazando - kedvezmenyes - ifjusagi taborhely dijra konkret ajanlatunk van (1.980,- Ft 
fo/ej). Dolgozunk az etkeztetes megoldasan. Felhatalmazas birtokaban a megallapodas rovid 
idon beliil meg is kotheto, ezzel biztositva a keruleti gyerekek ujboli taboroztatasat 
Kaptalanfiireden. Ezt kovetoen hirdethetjiik meg az intezmenyekben a taborozasi lehetoseget. 
Igyeksziink biztosltani a legjobb taborozasi koriilmenyeket, hogy a resztvevo gyerekek 
elmenyekkel, kalandokkal terhessenek haza sziileikhez, nagysziileikhez.

Gyermektabor es strand

2022-ben a JKN Zrt. fmanszfrozasa az ingatlanok (a gyermektabor mar elkesziilt epiiletei, a 
Siraly utcai strand) minimalis szintii fenntartasat es karbantartasat teszi lehetove.

A kaptalanfuredi gyermektabor eddig atadott pavilonjainak es a kesobb atvetelre keriilo 
kozponti es kiszolgalo epiiletek, illetve egyeb epitmenyek hasznalatba vetelevel es 
hasznositasaval kapcsolatos funkcionalis, jogi es muszaki feladatok vegrehajtasanak 
iranyitasara es koordinalasara havi brutto 750.000,- Ft-os berkoltsegnovekedessel szamoltunk.

A Strand teriileten szakertoi felmeres alapjan eletveszelyesnek nyilvanitott fak kivagasara es uj 
fak iiltetesere 6.000.000,- Ft koltseggel szamolunk. Az elozetes szakertoi felmeres 24 fa 
kivagasat es a fapotlasi szabalyok szerinti potlasat latja sziiksegesnek. A szakertoi felmeresre 
es kivitelezesre vonatkozo ajanlatok bekerese megkezdodott.

Jelenleg nem tervezett, de sziikseges (mar 2021-ben is elhalasztott) kiadasok koze tartozik a 
Strandhoz tartozo vizteriileten a mederkotras (kb. 60-80 mFt) es a vizesblokk (epiilet, wc-k es 
zuhanyzok) teljes felujitasa (8-10 mFt).

A VGYE-vel 2021-ben megkotott berleti szerzodes es egyiittmukodes felmondasra keriilt, a 
Strand teriiletenek kiilso felnek torteno berbeadasa, illetve a kiilso fel kesobbi fejlesztesekbe 
valo bevonasa lekeriilt a napirendrol. A VGYE vitatja a berleti szerzodes rendkiviili 
felmondasanak jogszeruseget, elhuzodo blrosagi eljaras varhato.

A Strand nyari szezonban torteno folyamatos nyitvatartasa es a jozsefvarosi gyerekek, illetve 
kiseroik altali ingyenes hasznalata 2022-ben is biztosltott. A JKN a Strand teriileten a 2022. evi 
nyari szezonban minel tobb csoportos gyermekprogram lebonyolitasat tervezi, osszehangolva 
a mas onkormanyzatokkal valo egyiittmukodes kereteben biztoslthato kaptalanfuredi udiiltetesi 
lehetosegekkel.



II/2. A Kozossegi Igazgatosag alatt mukodo programok

A mukodesi terv alapjan a Kozossegi Igazgatosag az alabbi tevekenysegeket latja el:

Jdzsefvaros gyermekek nyari napkozbeni ellatasa, napkozis tabor

A kotelezo bnkormanyzati feladat a Gyermekvedelmi tbrvenyben meghatarozott gyermekjoleti 
alapellatasok korebe tartozik. A feladat ellatasat a 1997/XXXI Gyermekvedelmi torveny. es a 
15/1998I V.30. NM rendelet szabalyozza. A Kesztyugyar kozszolgaltatasi szerzodes kereteben 
latja el a. Jozsefvarosi altalanos koru (6-14 eves) gyermekek nyari szunidei napkozis 
taboroztatasat heti (5 napos) turnusokban. A program megvalositasi ideje: 8 het 2022. junius 
27-augusztus 19-ig. ■

A koltsegvetes alapjan amaximalis letszam: 120 fo/het; nyitva tartas: 7.00-17.00h-ig.

A tabor szemelyzete: 2 fo taborvezetd, 16 fo gyermekfeliigyelo, 1 fo gyogypedagogus, 1 fo 
vedono. A tervezett programok reszben a tabori szemelyzet-, reszben a Kesztyugyar Mentor 
programjaban dolgozd pedagogusok-, reszben ktilsos programmegvalositdk altal kerulnek 
megvalositasra. ■

Tervezett helyszin: Orczy Kert,Nemzeti Kozszolgalati Egyetem (NKE), feltetel: Polgarmesteri 
Hivatal es NKE kozotti megallapodas. Erre mindket fel kinyilvantotta szandekat.

Szocialis gondoskodas

a.) Adomanyokgyujtese

A Kesztyugyar a Covid 19 veszelyhelyzet alatt folyamatosan gyujtotte az online 
oktatashoz sziikseges segedeszkozoket es a jozsefvarosi zold szamon segitseget kero 
csaladok szamara folyamatosan eljuttattuk az adomanyba erkezd szamitastechnikai 
eszkozoket. A szamitastechnikai eszkozok beallitasardl, legalis szoftver telepiteserol is 
gondoskodtunk. illetve sok esetben az eszkoz hasznalatat is meg kellett tanitani az 
adomanyban reszesulo csaladok szamara. Ezt a gyakorlatot 2022-ben is folytatjuk.

b.) Fokusz Kozossegi Ter mukodtetese

Magdolna utca 47. szam alatt talalhatd a Fokusz Kozossegi Ter. Szakmai feliigyeletet a 
Kozossegi Igazgatosag latja el.

Az egy ik legfontosabb celja az intezmenynek. hogy lehetoseget biztositson a keriiletben 
elo 0-3 eves koru gyermeket nevelo noknek, edesanyaknak, hogy sajat tamogato 
kozosseget alakitsanak ki, problemaikra kozosen talalhassanak megoldast. Fontos reszei 
a programoknak az allaskereses, a gyermekvallalassal es gyermeknevelessel 
kapcsolatos kerdeskorok, a csalad-karrier egyensulyanak megtalalasa, munkaba alias 
idejenek. modjanak kerdesei, az dnismeret fejlesztese, a lelki segitsegnyujtas es 
kiilonfele szabadidds tevekenysegek. Az En/ido program elemei adjak a Fokusz 
meghatarozdprogramjait. A kotetlen beszelgetesek teret adnakarra, hogy egymas eletet 
es tapasztalatait megismerve a csoport tagjai segitsek egymast a hetkoznapokban es akar 
egymas szovetsegeseikent, baratkent is tamaszai legyenek egymasnak.



A Fokuszban megvalosulo VEKOP 6.2.1-15201600013. szamu palyazati projektnek 
koszonhetoen heti harom napban gyermekfeliigyelet biztosit 9:00-16:00 ora kozott a 
csaladok szamara. A VEKOP FPl-esprogramelemehez kapcsolodoan a GYES/GYED- 
rol munkaeropiacra visszaterd sziilok tamogatasat segiti tanacsadassal, allaskereseshez, 
illetve tavmunkahoz gyermekfeliigyelet biztositasaval, igy 1 fd munkavallald es 2 fd 
gyermekfeliigyelo bere VEKOP palyazatbol van finanszirozva. A palyazati tamogatas 
megszunese utan kozszolgaltatasi szerzodes terhere biztositanank a szolgaltatast.

A palyazat elszamolasi idoszaka - jelenleg - 2022. junius 30-ig tart. A palyazat 
koltsegvetese lehetoseget ad az elszamolasi idoszak tovabbi 3 honapra torteno 
meghosszabbitasara, igy az elszamolasi idoszak 2022. szeptember 30-ig tarto 
meghosszabbitasaval szamolunk. Az elszamolasi idoszak hosszabbitasa eseten a 
palyazati forrasbol a programokra hozzavetolegesen 5,25 mFt-ot tudunk biztositani 
2022-ben.

Allaskereses, bbrzek, informatika

Tervezett megvalosulas: heti ket alkalommal 3 ora. A program az allaskereseshez kapcsolodo 
szemelyes segitsegnyujtason till infrastrukturalis segitseget is nyujt: szamitogep,- internet,- 
telefon hasznalat; illetve egyeb eletviteli,- iigyintezesi feladatokat is ellat. Folyamatosan 
felmeriilo sziikseglet a szamitogep- internet hasznalatanak oktatasa felndttek szamara.

A VEKOP 6.2.1-15201600013. sz. palyazat terhere FP1 programelem alapjan 2 Allasborzet 
valositunk meg 2022-ben: Specialis Allasborze (megvaltozott munkakepessegu allaskeresok 
szamara) es Palyaorientacios Borze (kertileti altalanos iskolak tanuloi szamara). A borzeket a 
Kesztyugyar a palyazati osszegbol sajat megvalositasban tervezi a jarvanyhelyzet es az ahhoz 
kapcsolodo korlatozasok fuggvenyeben.

Kulturalis, kdzmuvelodesi es turizmussal kapcsolatos feladatok ellatasa — Szabadidd. 
keszsegfeilesztesi, kozossegi programok

A Kesztyugyar Kozossegi Hazban megvalosulo programok. 2022-ben az alabbi programok 
megvalosulasat tervezziik:

Oktatashoz kapcsolodo program: Mentor

A Kesztyugyar hagyomanyos programja, a kornyekbeli csaladoktol, iskolaktol, gyermekjoleti 
intezmenyektol folyamatosan, rendszeresen erkezik megkereses. A mentoralasi program 
profilja, hogy altalanos- es kozepiskolasok szamara nyujt elsosorban tantargyi segitseget a 
sikeres iskolai elomenetel erdekeben. A program fontos szerepet tolt be az iskolai hatranyok 
csokkenteseben, a szocialis veddhalo megerositeseben. 2022-ben tervezett uj elemek, bovites 
az ujabb kihivasok- felmeriilo igenyek tiikreben:

- also tagozatos diakok olvasasi keszsege, szovegertes fejlesztese (egyeni, vagy 
csoportos)

- bevandorlo hatteru gyermekek szamara magyar nyelvi fejlesztes (egyeni, vagy 
csoportos)



- palyaorientacio, tanacsadas

Jelenleg a teljes program megvalositasa a VEKOP 6.2.1-15201600013. FP2-es 
programelemkent van finanszirozva. 3 foallasu munkatars es. az oraadd mentor-tanarok 
munkabere a projekt terhere van elszamolva.

A palyazati tamogatas megszunese utan kozszolgaltatasi szerzodes terhere biztositjuk a 
szolgaltatast. Az elszamolasi idoszak 2022. szeptember 30-ig torteno meghosszabbitasa eseten 
a palyazati forrasbol a programokra hozzavetolegesen 18,075 mFt-ot tudunk biztositani 2022- 
ben.

Szabadidds, sport programok, prevencio, bunmegeldzes:

A Kesztyugyar egyik alaptevekenyseget teszik ki ezek a programok, amelyeket elsosorban a 
Magdolna negyedben eld gyermekes csaladok vesznek igenybe. A programok szervezeseben, 
megvaldsitasaban foallasu munkatarsak, illetve kulsos programmegvalositok, partnerek, civil 
szervezetek vesznek reszt. A foglalkozasok ingyenesek, alacsonykiiszobu szolgaltatast 
nyujtanak, prevencids jelleggel mukodnek.

Tervezett programok/foglalkozasok: „Kezzel - szivvel muhely”, „SzeIidek tanodaja” (boksz 
edzesek), „Dance Force” (hip-hop tanc) kezmuves muhely, sportfoglalkozasok (kerekparos, 
iigyessegi jatekok, foci, kosarlabda, pingpong, stb.), dramajatek, filmklub, stb.,

Jelenleg a kozossegi, szabadidds programok megvaldsitasan dolgozo 3 foallasu munkatars here 
a VEKOP 6.2.1-15201600013. KPl-es programelemkent van elszamolva. A palyazati 
tamogatas megszunese utan kozszolgaltatasi szerzodes terhere biztositjuk a szolgaltatast.

Az elszamolasi idoszak 2022. szeptember 30-ig torteno meghosszabbitasa eseten a palyazati 
forrasbol a programokra hozzavetolegesen 30 mFt-ot tudunk biztositani 2022-ben.

A gyermekek es fiatalok programjai mellett az iddsebbkorosztalynakisnyujtunkprogramokat: 
„Nyugdijas ping-pong”, Gerinctorna, Meridian torna.

Kozossegi esemenyek/rendezvenyek:

Cserebere piac (havonta 1 alkalommal), Alkalomszeru rendezvenyek (Teluzd kameval, 
Halloween parti, koncertek, kiallitasmegnyitok, stb. Helyi onszervezodo, civil kozdssegek 
befogadasa, onkentesek, gyakornokok, kozossegi szolgalatos diakok koordinalasa, motivalasa, 
felkeszitese, bevonasa a programokba.

Kulturalis tevekenysegek:

Kesztyugyar Galeria mukodtetese: a 2022. soran letrehozott galeriaban a keriilethez es a 
Magdolna negyedhez kotodo kortars miivek kiallitasat vallaltuk, az ev soran 3 kiallitast 
tervezunk. A kiallitasokhoz kapcsolodoan a Jdzsefvarosi Muzeum szervezeti egyseggel 
egyUttmukodve muzeumpedagogiai foglalkozasokat, eldadasokat, kerekasztal beszelgeteseket 
is tervezunk.

Nagyecsedi cigany tanc oktatas: hagyomanyorzo cigany tanc oktatas elozenei kiserettel heti 
1 alkalommal.

&



Egyeb kulturalis, nemzetisegi, ismeretterjeszto programok heti, ketheti, vagy havi 
rendszeresseggel, hely i zeneszek tamogatasa, probaterem biztositasa, konzervatoriumi diakok 
szamara koncertek, fellepesi lehetdsegek biztositasa, szinhazi produkciok befogadasa, stb.

Zsendiilo Tanoda GYE-ALT-TAN-2-0189 program megvalositasa

A tanoda program a Gyermekvedelmi torvenyben 2019-ben rbgzitett gyermekek eselynbvelo 
szolgaltatas biztositasa, a gyermekjoleti alapellatasok korebe tartozo allami, es onkormanyzati 
feladat ellatasa.A Tarsadalmi Eselyteremtesi Foigazgatosag (TEF) altal biztositott palyazati 
tamogatas aiapjan allami normativabol mukbdik, melynek osszege egy evre 13,5 mFt, amelyet 
kiegeszit a Jozsefvarosi Onkormanyzattal kotott kdzszolgaltatasi szerzodes aiapjan biztositott 
osszeg.

A tanoda tamogatas 3 evre szol (2023 vegeig), amellyel minden evben el kell szamolni. 2022- 
ben a 2. ev lesz, a 3. ev letelte utan tovabbra is be lehet nyujtani a palyazatot, hogy az allami 
tamogatas folyamatos legyen.

A program megvaldsitasan 3 foallasu munkatars, kiilsbs megvalositok, onkentesek, 
gyakornokok dolgoznak. A program megvalositasa a TEF altal elfogadott Szakmai Program 
aiapjan tortenik. A mukodesi engedelyt a Kormanyhivatal adja, a mukodesi felteteleket minden 
evben ellenorzi.

A vallalt gyermekletszam 30 fo (a gyermekek 70%-a igazoltan hatranyos helyzetu a torvenyi 
eloirasnak megfeleloen).

A szolgaltatas fobb elemei:
- evi 192 nap nyitva tartas biztositasa (H-P, 13-18h-ig)
- kisetkeztetes biztositasa a nyitva tartas alatt
- egyeni fejlesztesi tervek megvalositasa
- tanulassegites

csaladlatogatasok
- csaladi-, kozossegi programok, rendezvenyek szervezese 

kirandulasok, kulturalis programok latogatasa
- nyari napkozis tabor-; ottalvos tabor szervezese



II/3. Programszervezes
; Rendezvenyek J

A rendezvenyszervezes feladatkore 2022-ben is jelentosen bovtil: a hagyomanyos 
dnkormanyzati es kiemelt allami rendezvenyek mellett a kozmuvelodesi torveny szerint 
kotelezo kozmuvelodesi alapszolgaltatasok reszekent uj kulturalis esemenyek bevezetese, 
kozossegi programok, lakossagi forum lebonyolitasa is a Rendezvenyszervezesi Iroda 

' feladata.

2022.

Oiikonininwuti midc/yciHi’k

IDOPONT PROGRAM
NEVE HELYSZIN SZERVEZO ROV1DLEIRAS

01.22 Magyar Kultura 
Napja Kolcsey utca 1. JKN ;

Hivatalos program: 
koszoruzas + szavalas 
+ enekles

01.27
Holokauszt 
Nemzetkozi 
vilagnapja

Munkaszolgalato 
s Emlekmu JKN

Hivatalos program:. 
virag + polgarmesteri 
beszed + 3 
visszaemlekezes + 
kaddis

02.23
Rasszista 
gyilkossagok 
emleknapja

Koszoruval 
kimegyunk roma 
szervezetek 
megemlekezesere, 
sajat szervezesu 
program nem lesz.

02.25

Emlektabla 
koszoruzas 
(Kommunizmus 
aldozatai)

JKN
Hivatalos 
megemlekezes 
koszoruzassal.

02.26. Kiszebab egetes Szeszgyar
Kozossegi kert JKN . < ■■■/. Teltemetd felvonulas 

kiszebab egetessel

03.08 Nonap tobb helyszin JKN ■/ ide pontos programok 
megnincsenek

03.15

1848-49 
forradalom es 
szabadsagharcra 
valo megemlekezes

Horvath Mihaly 
ter

Hivatalos 
megemlekezes 
koszoruzassal 
musorral



2022.
Ollkui'IlliilB /nti rvildcZXCII.wk

IDOPONT PROGRAM
NEVE HELYSZIN SZERVEZO RO VID LEIRAS

04.08 Romak Vilagnapja Teleki ter JKN
Rap verseny kiirasa + 
tavalyi viragtlltetes 
helyen megemlekezes

04.29-
05.15

Csatlakozas a 
Budapest! Oszi 
Fesztivalhoz

tobb helyszin JKN

helyi kulturalis 
kozossegek, 
muveszeti csoportok 
bevonasaval keruleti 
programsorozat a 
tavaszi fesztivalon

04.18 Bolcsodek napja 
/180 fo! H13 JKN Hivatalos dijatado 

unnepseg.

04.29. Fold napja
Fiiveszkert, 
Kesztyugyar, 
terek

JKN

Kulturalis es 
kozossegepito 
programok zenei, 
zoldito, 
ismeretterjeszto 
programokkaL

04.11.

05.05.

Kolteszet Napja

Our Place (A mi 
helyiink)

tobb helyszine

Rakoczi ter

JKN

JKN

helyi irok, koltok, 
felolvasasok, 
hangoskonyv

kozdssegi programok 
a Rakoczi teren

05.30. Gyermeknap
Jozsefvarosban Teleki ter JKN

Gyereknapi 
programok, kozteri 
foglalkozasok, 
babszinhaz, 
tornaversenyek..

05.30. Hosok napja Fiumei uti sirkert JKN
Hivatalos 
megemlekezes 
koszoruzassal.

05.29
Sport es 
Drogprevencios
Nap

Koltoi Anna ter JKN

sporttevekenyseg, 
sporttai foglalkozo 
kozossegek 
bemutatkozasa, 
focitorna, 
drogprevencios 
eloadasok

05. Budapest 100 tobb helyszin JKN
Csatlakozas a 
Budapest 100 
programhoz



2022.
Onkorinainzuli rcndc/vcnxck

IDOPONT PROGRAM
NEVE ' HELYSZIN SZERVEZO RdVIDLElRzkS

O6.kdzepe Vilagzenei fesztival tobb helyszin JKN
koncertek a 
keruletben tobb 
helyen

06.04
Nemzeti 
osszetartozas 
napja

MagyarIgazsag 
kutja JKN

Hivatalos 
megemlekezes 
koszoruzassaL

06.?? Pedagogusnap H13 vagy N
Onkormanyzat JKN . -■ hivatalos dfjkioszto

06.15. Menekiiltek 
Vilagnapja

(kesobb
meghatarozando) JKN seta, kiallitas, 

beszelgetes

06.23. Szent Ivan ej Fiiveszkert JKN Vasas Szimfonikusok 
koncertje

06.30.
Semmelweis 
szobor 
koszoruzasa

SOTE 1 teriileten JKN hivataloskoszoruzas

07.01 Semmelweis napi 
dijatado 1113 JKN><Ny;N

Hivatalos dijatado 
iinnepseg - 
allofogdassal.

08.02. Roma Holokauszt
Napja Teleki ter jkkn'o megemlekezes + 

beszed + musor

08. Fozoverseny fozoverseny

???? ket kbzteravatb JKN +KRI

szept. 
kozepe Jazzfesztival Rakoczi ter JKN.Wy::N;:WK Hely jazz-zeneszek 

fesztivalja
szeptembe 
r eleje oviseta jkn<?OBW

10.06 Aradi vertanuk 
napja

Kossuth- 
mauzoleum

jKbrKH/K
Hivatalos 
megemlekezes, 
koszoruzas.

10.04

Iddseknapi 
program a Zene 
Vilagnapjaval 
egyben

tobb helyszin JKN



2022.
(liikorniain/ali I'cnde/y cnyvk

IDOPONT PROGRAM
NEVE HELYSZIN SZERVEZO ROVID LEIRAS

10.23
56-os forradalom 
es szabadsagharc 
megemlekezes

Corvin koz JKN

Hivatalos 
megemlekezes, 
koszoruzas, kulturalis 
program.

10.03-04.
Csatlakozas a
Budapest! Oszi 
Fesztivalhoz

tobb helyszin JKN

helyi szervezetekkel 
programsorozat 
osszehozasa az oszi 
fesztival idejere

11.01. Szocialis Munka
Napja JKN Hivatalos program

11.14. Jozsefvaros
Biztonsagaert

Hazassagkoto 
terem JKN Hivatalos dijatado 

iinnepseg

11.25 Ndk elleni eroszak 
vilagnapja JKN + KRI

Szinhazi eldadas, 
beszelgetesek, 
csatlakozas a NANE 
programjaihoz.

11.30 Jozsefvarosi
Jegpalya

Horvath Mihaly 
ter JKN Kozossegi tinnepi 

program___________

12.01-22 Advent
Jozsefvarosban

Horvath Mihaly 
ter JKN

Zenei programok, 
babszinhazi 
eloadasok, 
gyermekprogramok a 
hivatalos 
gyertyagyujtas 
mellett mindent 
advent vasarnap

Uj kozmuvelodesi feladatok

A JKN programszervezesi feladatai 2022-ben jelentosen boviilnek a kozmuvelodesi torveny 
szerint a keruleti onkormanyzatok altal kotelezoen ellatando, de eddig a kozszolgaltatasi 
szerzodes altal nem lefedett feladatokkal. A keruleti onkormanyzatok altal kotelezoen ellatando 
kozmuvelodesi alapszolgaltatasok kore a Kultv. 76. § (3) bekezdes szerint:

a) muvelodd k(5zossegek letrejottenek elosegitese, mukodesuk tamogatasa, fejlodestik 
segitese, a kozmuvelodesi tevekenysegek es a muvelodo kozossegek szamara helyszin 
biztositasa;

b) a kozossegi es tarsadalmi reszvetel fejlesztese;
c) az egesz eletre kiterjedd tanulas felteteleinek biztositasa;
d) a hagyomanyos kozossegi kulturalis ertekek atorokitese felteteleinek biztositasa;



e) az amator alkoto- es eloado-muveszeti tevekenyseg felteteleinek biztositasa;
f) a tehetseggondozas es -fejlesztes felteteleinek biztositasa;
g) kulturalis alapu gazdasagfejlesztes.

A fenti felsorolasbol a c) es g) pontban szereplo kotelezo alapszolgaltatassal kapcsolatos 
tennivalok finanszlrozasa nem lefedett a jelenleg tervezett koltsegvetesben, mely kapcsan a 
kozmuvelddesi koncepcio elfogadasat kovetoen a koltsegvetes mddosltasa szuksegesseyalhat.

Az Onkormanyzat 2022. elso negyedeveben kidolgozando kozmuvelddesi koncepcioja alapjan 
2022. folyaman modositani sziikseges a kozmuvelddesi rendeletet, Igy varhatoan valtoztatni 
kell a JKN alapszabalyan is. Amennyiben uj kozmuvelddesi intezmenyi struktura alakul ki, 
akkor a kozszolgaltatasi szerzodes volumenenek egy resze a Kultv. 77. § (2) bekezdes szerinti, 
az Onkormanyzat es a JKN kozott megkotendo kozmuvelddesi megallapodas reszeve valik. 
Lehetseges kozmuvelddesi intezmenyek: Kesztyugyar - kozossegi haz, J6zsefvarosi Muzeum 
—muzealis intezmeny, Hl 3 - muvelddesi kozpont.

A muvelddesi kozpontkent ellatandd a), b) es e) alapszolgaltatasok a rendezvenyszervezes 
kereteben tervezett kiadasi es beveteli keretek kozott megvalosithatok. mig a c) pont szerinti 
felnottkepzes szervezeti, human es infrastrukturalis felteteleinek biztositasa tobblet 
koltsegvetesi forrast fog igenyelni. A g) pont szerinti kulturalis gazdasagfejlesztes varhatoan 
rendezvenyszervezeskent megvalosuld teriilete a jelenleg tervezett penzugyi keretek kozott is 
megvalosithato, ugyanakkor konkret kulturalis gazdasagfejlesztesi akciok (pl. palyazatok) 
lebonyolitasa szinten tdbbletforrast igenyel.

H13 - helyi vallalkozasfejlesztes

A H13 korabbi formajaban nem mukodott tovabb 2021-tdl. Jelenleg az epiiletben akonferencia 
terem berelhetd - kedvezmenyes - 15.000,- Ft+afa/ oradljjal. Az jrodak korabbi berldinek 
(coworkerek, vallalkozasok) jogviszonyat csak a Haz uj funkciojanak kialakitasaigtartjuk fenn. 
Celunk tovabbiakban a H13 kozossegi ter muvelddesi kozpontkent valo hasznosltasa, mely 
egyreszrdl helyi kulturalis egyuttmukodesek kereteben ellatja a kozossegi kozmuvelddesi 
funkciokat, masreszrol helyszint biztosit a kialakltando felnottkepzesi es kulturalis 
gazdasagfejlesztesi programoknak.



11/4. Jdzsefvarosi Muzeum

A Kultv. szerinti muzealis intezmeny letrehozasat celzo 2022. evi elokeszito munkak jelentos 
resze (szemelyi kiadasok, valamint a kialh'to es latogatd terek mielobbi megnyitasat celzo 
felujitasi, karbantartasi es beszerzesi kiadasok) a tervezett koltsegekkel elvegezhetd.

Foglalkoztatottak szemelyi juttatasai: 23.490.024,- Ft brutto ber. Az osszeg 4 fo szakmai 
munkatars targyevi beret fedezi.

Anyagbeszerezes, keszletbeszerzes: 4.680.000,- Ft. Az osszeg fele a tervezett felujitasok 
anyagkoltseget biztositja. A fennmarado resz - a leendo allando kiallitashoz, valamint a 
muzeumpedagogiai foglalkozasokhoz kapcsolddoan - mutargyak es demonstracios targyak 
vasarlasat fedezi.

Egyeb szolgaltatas: 2.016.000,- Ft. Az osszeg fedezi a muzeum targyevi takaritasi koltseget, 
postakoltsegeit, valamint kisebb mutargyszallitasi koltsegeit.

Programhoz kapcsolodo szolgaltatas: 6.000.000,- Ft. Az osszeg fedezi az elso, kozossegi 
tortenetgyujtesen alapulo kiallitast elokeszito kulturalis antropologus csapat megbizasi dijat, a 
kiallitas installaciojanak tervezeset es megvalositasat, a kiallitashoz kapcsolodo 
szatellitprogramok megvalositasat, valamint a muzeumi arculat letrehozasara kiirt grafikai 
palyazat - 300.000,- Ft erteku - palyadijat.

Reklam kiadasok: A muzeum marketingkommunikacios koltsegeit ideiglenesen a kozponti 
kommunikacios koltsegekbol fmanszirozzuk.

Feladatellatashoz beruhazas: 2.000.000,- Ft. Az osszeg fedezi a fogadoter es a foldszinti 
kiallitoter PVC burkolattal valo ellatasat. A ket ter kozotti fal atepitesere es a kulso homlokzat 
helyreallitd munkalataitra, valamint a fogadoter uj butorzatanak tervezesi es kivitelezesi 
koltsegeire tobbletfmanszirozas sziikseges.

A Jdzsefvarosi Muzeum Jozsef krt. 70. szam alatti foldszinti es elso emeleti terei az elmult 
kortilbelul egy evben a kiilsos berlo altal mukodtetett konyvesbolt kivetelevel hasznalaton kiviil 
voltak.

Az egykori Jdzsefvarosi Galeria szellemisegehez igazodo kulso es belso megjelenes a 
kepviseld-testulet altal 2021. nyaran elfogadott muzeumi koncepcid es a 2021. ev vegen 
megsziiletett nyertes vezetdi palyazat vallalasaival nincsen osszhangban, ezert nehany 
elengedhetetlen felujitasi, illetve atepitesi munka elvegzese celszeru. A muzeum Jozsef koruti 
es Nap utcai frontjai rendkiviil rossz allapotban vannak, a vakolat tobb helyen hianyos, a festes 
kopottas, ezert az epulet felsobb emeleteitdl latvanyban markansan elterd megjelenesu feluletek 
lepusztult, elhanyagolt hatast keltenek. Az intezmeny epulete, megjelenese maga is 
kommunikacios eszkoz es tekintettel a korut jelentos forgalmara, feltetlenul javasolt a 
homlokzati hibak helyreallitasat es a festes korszerusiteset.

A Muzeum kiallitasi tevekenysege:

A muzeum 2022-es kiallitasi tevekenyseget illetoen jelenleg ketto tarlat helyezhetd kilatasba - 
ez a muzeum szakmai stabja osszeallasanak es az evi anyagi lehetosegeink fuggvenye is. Az 



elso kozossegi reszvetelen alapulo kiallitas kezdd kbltsdget az a kommunikacios kampany adja, 
amelynek segitsegevel a keriileti lakossagot mozgdsitjuk.

Varhato kommunikacios koltsegek:
• grafikus megbizasi dija
• online hirdetesi feluletek
• nyomtatott hirdetesi feluletek
• plakatok, szordanyagok kivitelezesi es kihelyezesi dija

A kiallitasi installaciot lehetoseg szerint keriileti szakemberek megbizasaval szeretnenk 
tervezni es kivitelezni. Ezen es az anyagkoltsegek tul a targyfeliratok, falszdvegek tervezeset, 
tordeleset, kivitelezeset, kihelyezeset, a szallitast, a megnyitdesemeny koltsegeit kell 
kalkulalni.

A 2022-es evre a muzeum epiiletebe tervezett kiallitasok mellett olyan pop-up tarlatokkal is 
szeretnenk jelentkezni, amelyeket keriileti tires iizlethelyisegek kirakataiban helyeziink el, es 
amelyek Jdzsefvaros tortenetet, valamint a helyi lakosok, kbzbssegek torteneteit meselik el.

Annak erdekeben, hogy a keriileti kozoktatasi intezmenyek tanuloit minel elobb be tudjuk vonni 
a muzeum eletebe, sziikseges az emeleti kb. 30 nm-es ter felszerelese, muzeumpedagogiai 
foglalkozasok megtartasara alkalmassa tetele. Ez foleg irodaszer jellegu eszkozok beszerzeset 
jelenti (kulonbozd papirok, ollok, zsirkretak, ceruza, dekorgumi, faanyagok, ragasztok, agyag 
stb.) Az evi muzeumpedagogiai csucsiddszakokban - a Kepviseld-testiilet altal elfogadott 
muzeumi koncepcidval is dsszhangban - kulsos muzeumpedagogusok megbizasa is indokolt 
lesz. J

A marginalizalt csoportok bevonasat celzd megmozdulasaink kozott a legfontosabb az a terepi 
munka, amelynek soran a keriilet elore kijelolt kbzterein kbzbnseg- es kbzbssegszervezo 
munkat vegziink. Ehhez megfelelo, a muzeum arculatat kozvetito kiilteren hasznalhato pultra 
es kulonfele demonstracids targyakra lesz sziikseg.

A muzeum leendo hasznaloinak, latogatoinak velemenyet figyelembe veve szeretnenk a 
programfejlesztesi munkat es a muzeum alakitasat vegezni. Ahhoz, hogy a lakossag 
elkepzelesit becsatomazhassuk a szervezesi munkaba, a korabbi konyvesbolt teret egyfajta 
kozossegi bevonasi szfnterre szeretnenk alakitani. Ezen a helyszfnen lesz lehetoseg - kiilonbozo 
interaktiv feluleteken - a lakossagi elkepzelesek megfogalmazasara.

A muzeumi programkinalat kiilsos kozremukodok, fellepok bevonasat is igenyld elemei 
eseteben megbizasi dijjal is szamolnunkkell.

Annak erdekeben, hogy a kiallitasaink es programjaink hire eljusson a kijelolt celcsoportokhoz, 
megfelelo kommunikacios es marketingtevekenyseget kell tervezni. Elengedhetetlen egy 
onalld muzeumi honlap terveztetese, kiviteleztetese es mukodtetese, amely a 2022-re tervezett 
kommunikacios feladatokes koltsegek egyik jelentds tetele.

A honlap mellett a social media feluleteken celzott hirdetesekkel szeretnenk elerni 
kozdnsegiinket. A keriileti kdztereken es intezmenyekben a muzeumrdl hirt add plakatok es 
szordanyagok folyamatos kihelyezese javasolt, amelynek tervezesi es nyomdai koltsegeit kell 
kalkulalni. Az epiilet renovalt homlokzatara - a jelenlegihez hasonloan - plakattartok 



kihelyezeset tervezziik. Sziikseges a Nap utcai molind frissitese es a jelenleg meg a Jdzsefvarosi 
Galeriat jelzo, bejarat feletti tabla csereje.

Ahhoz azonban, hogy a fenti kommunikacios csatornak megnyithatok es mukodtethetok 
legyenek, a muzeumnak jol beazonosithato sajat arculattal kell rendelkeznie. Az arculat (benne 
legfontosabbkent az intezmenyi logo) megalkotasara palyazat kiirasara keriil sor.

A tervezett kiallitasok video-, illetve hanganyag alapu egysegeket minden esetben tartalmazni 
fognak. Ehhez megfeleld audiovizualis eszkbzbk beszerzese sziikseges (erintokepernyok, 
kepnezegetok, tabletek, monitorok stb.) A kiallitasokban projektoros vetitesi lehetoseget is 
biztositani kell, egy projektort erre a celra, egyet pedig a programokon torteno vetitesek 
megoldasara kell beszerezni. Az „oral history” gyujtemeny megfelelo szinvonalu felveteleinek 
biztositasa erdekeben magas minosegu, megfelelo formatumu hangfelvetelek keszitesere 
alkalmas diktafon beszerzese sziikseges. Kiallitasaink es esemenyeink megfelelo 
dokumentalasa erdekeben olyan okostelefon beszerzese is indokolt, amely kivalo minosegu 
kep- es hangrogzitesre alkalmas. Az eszkbzhbz egytengelyes kezi stabilizator, illetve csfptetos 
mikrofonkeszlet beszerzese sziikseges.

A tervezett uj fogadopultot penztargeppel es bankkartyaterminallal kell ellatni.

II/5. Jdzsefvaros Ujsag

Jozsefvaros Ujsag 2021 tavasza ota uj foszerkesztoi koncepcioval vegzi tevekenyseget, a JKN 
Zrt-n belli] a Polgarmesteri Hivataltol szervezetileg is elkulbniilve, autonom modon mukodve 
latja el a keriileti kdzszolgalati media feladatait.

Beszamol a helyi kozelet torteneseirol, a kepviselo-testiileti ulesekrol, onkormanyzati 
dontesekrol es esemenyekrol, emellett kritikai szemlelettel tekint a keruletvezetes munkajara. 
Rendszeresen beszamol emellett a keriiletet erinto orszagos politikai tortenesekrol is, valamint 
a keruletben megtalalhato uj, illetve mar egy ideje mukodd, erdeklodesre szamot tarto 
vallalkozasokat is bemutat.

Tovabba feldolgozza az epitett orokseg tortenetet, es mas helytbrteneti temaju cikkeket is kozol. 
Beszamol a helyi kulturalis es sportelet esemenyeirol is. Tehat mindarrol, ami keriileti 
erintettsegii tema.

Nyomtatott lap

Az orszagban szinte egyedulalldan egyszerre jelenik meg a lap kethetente - a harom nyari 
honapban havonta egyszer- nyomtatott formatumban 24 oldalon, 40 ezer peldanyban, online 
felulete pedig napi szinten tobb anyaggal is frissill. A lapban mindig talalhato ketoldalas 
nagyinterju, megszolalnak a helyi politikai elet kepviseloi, es a recept es keresztrejtveny mellett 
tarcanovellaval vagy mesevel az irodalom is kepviselteti magat - utobbi rovatba olyan 
orszagosan ismert szerzdk is adtak anyagot, mint Cserna-Szabo Andras vagy Maros Andras.

Rendszeresen jelennek meg mesek is, hogy az egesz csalad szamara tudjunk olvasnivalot 
szolgaltatni. Szamonkent harom kis kritika es programajanlo rovat is megjelenik.

A lap terjesztesere sok panasz erkezett, ezt 2022-tol uj terjesztovel igyeksziink megoldani.



Online a Jozsefvaros Ujsag naponta negyhelyi vonatkozasu hirrel, cikkel jelentkezik.

A keruletvezetestol elvaras volt, hogy novekedjen a lap olvasottsaga - 2021 tavaszan 3500 
Facebook-kdvetovel rendelkezett az Ujsag, jelenleg 5500-nal jar ez a szam.

A Facebook az eleresben kulcsfontossagu, olvasoink zome a kozossegi oldalrol erkezik. Az 
oldal 2021 szeptembereben megujult, levalt az onkormanyzat korszerutlen weboldalarol, 
melynek aloldalkent mukodott addig. Kuldnallasa az online terben is kifejezesre jutott, arculata 
es strukturaja megujult, szebb es modernebb lett.

Online portal

Az ujsag online feliiletenek (jozsefvarosujsag.hu) megujulasa tobb szinten is lezajlott, formai 
es tartalmi szinten is. A fejlesztesek folyamatosan zajlanak, hiszen a fejlodes is folyamatos. 
Szombatonkent a Jozsefvaros Ujsag a 8 es fel ora cimu musoraval jelentkezik podcast-adas 
formajaban. <

Eddigiekben sikeriilt olyan orszagosan ismert szemelyisegeket megszolaltatni, mint Hadhazy 
Akos fuggetlen kepviseld, Elek Ferenc szinmuvesz, Gera Marina Emmy-dijas szineszno, 
Kemenesi Gabor virologus, Berki Krisztian tornasz olimpikon, valamint keruleti fiatal jazz- 
zeneszeket, diakolimpikonokat es szamos mas erdekes egyeniseget, szakembert.

Uj rovataink lettek, mint az Infografika, vagy a helyi nyilvanossagban uj csapasiranyt jelento 
Velemeny, ahol kulonbozo ugyekben igyekszik az ujsag nyilvanossagot biztositani mas-mas 
velemenyeknek, hogy ne a kdzossegi media feliiletenek korlatozott melysegu es terjedelmu 
keretei kozt folyjon a vita, hanem atgondoltabban, strukturaltabban es melyebben.

Megujult galeriarovatunk is, hetente kozliink tematikus galeriakat a honlapon, Facebookon es 
Instagramon is. A kepi tartalom hangsulyanak megnovekedese miatt a stabban megjelent egy 
fotoszerkesztoi pozicio is.

Egyre erosebb az ujsag videorovat, a keruleti, de esetenkent az orszagos erdeklodest is kivalto 
anyagok kozt kiemelkednek az utca hangjat bemutato riportok. Az elovalasztas vege elotti 
anyagunk a Youtube-on 25 ezres megtekintest ert el, de 3600 feletti megtekintest hozott a 
kotelezo oltasrol szolo anyagunk is (a videoink a jobb eleres miatt eloszor Facebook-videokent 
jelennekmeg, a weboldalra keriilnek ki Youtube-videokent).

2021 tavasza ota Facebook-elereseink a 391 ezret is ertek mar el; az oltasi akciohetrol szolo 
videot tobb mint 54 ezren lattak, az elovalasztassal kapcsolatos video pedig meghaladta 87 
ezres megtekintest. Akulturalis-retro-helytorteneti video, mint peldaul Rodolfo eletet bemutato 
portre pedig a 4200 kedvelest es 275 ezres nezettseget is meghaladja.

A 2022-es valasztasokra kiilon alrovat kesziil. Cel bemutatni a politikai jelolteket, a valasztas 
folyamatat, a kbzvelemenykutatasi eredmenyeket, aktualisan felmerulo temaval kapcsolatos 
esemenyeket. ;

Lap nepszerusitese erdekeben alternativ modokon- terjesztotol fuggetleniil - is igyekszunk azt 
eljuttatni az emberekhez. Forgalmas csomopontokon is elerhetok mar, mintapiacon, haziorvosi 
rendelokben, JEK-ben, es megbeszeles alatt van a keruleti plazakban torteno terjesztes is.
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A hirdetesek kezelesere is nepszerusitesere is kulon eroforrast biztosftunk, friss 
mediaajanlatunk elerheto a honlapon, de celzottan is igyekszunk felkutatni potencialis 
ugyfeleket.

Mindehhez a stab osszesen tiz, belsos, munkaviszonyban allo munkatarssal all fel. 
Alkalmankent pedig ktilsos munkatarsak is reszt vesznek a munkaban - a roma kulturalis elet 
szereploit es a roma kozelet problemait, erdekessegeit Kalla Eva kutato, iro mutatja be a lap 
hasabjain rendszeresen, Szerbhorvath Gyorgy pedig interjukat, riportokat keszit.

A lap ellen jelenleg semmilyen helyreigazitasi eljaras nem zajlik.

PR Marketing

Az Ujsag kommunikacios feladataihoz tartozik kreativ anyagok, plakatok, hirdetoanyagok, 
flyerek, kiadvanyok, tablok, szoroanyagok - keszitese Jozsefvaros onkormanyzata szamara, 
valamint grafikak keszitese a Jozsefvaros ujsag- es honlap, az Info pontok, valamint a 
jozsefvaros.hu reszere.

II/6 Operativ Igazgatosag
A Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat rendelkezese szerint az Operativ Igazgatosaghoz tartozik 
a HR Iroda, Penziigyi es Konyvelesi Iroda, a Muszaki Iroda es a Megfelelosegi Iroda.

Igenybe vett szolgaltatasok: konyvvizsgalat, konyveles, jogi tanacsadas es kepviselet, 
belsoellenorzes, kozbeszerzesi tanacsadas, posta, futar, taxi, biztositas, egeszsegiigyi vizsgalat, 
banki szolgaltatasok, koltsegteritesek, kozponti informatikai es telekommunikacios 
szolgaltatasok.

Mukodesi feladatok, alap feladatellatas:
Adatszolgaltatas

- Kozponti koltsegvetes kezelese
- Hivatalos levelezes
- Kozuzemek es egyeb kozponti szolgaltatasok koordinalasa
- Hatosagi ugyintezes 

Gepjarmu flottakezeles
- Berszamfejtes
- TB kifizetohely mukodtetes
- Foglalkoztatottak beren kivilli juttatasanak kezelese
- Munka-, es megbizasi szerzodesek elkeszitese

Jogi kontroll
- Muszaki-, es technikai feliigyelet

Beszamolok elkeszitese
Szamlakiallitas
Szamla kontroll
Penziigyi kimutatasok, nyilvantartasok vezetese
Szerzodesek elkeszitese, nyilvantartasa
Eldterjesztesek elkeszitese, kezelese es iktatasa
Beszerzesek, kozbeszerzesek lebonyolitasa
Folyamatos jogszabalykovetes
Hazi penztar kezelese

jozsefvaros.hu


’ Konyveles
• Kdzfoglalkoztatassal kapcsolatos teljes koru ugyintezes
- Hatarozatok nyilvantartasa
- Nyilvanossag biztositasa
- Penzugyi kontroll diviziok stabil mukodesehez
- Iktatas.

Az Igazgatosag altal ellatott feladatok koltsegei tartalmazzak az iranyitasi koltsegeket, azok 
felosztasa a VEKOP kiadasokon kivuli feladat koltsegaranyosan tortenik.
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III. SZEMELYZETI TERV

2022. 1 rn
kladat riiatUadai K brand ber 0ral& miibuisl di) jdnikk

MdgyjlkUt 2 V 7J ( »v> 'JU
KaptalanfUrcd 3 15 414 960 2 003 945

SnbHido Nyari Tabor 9 880 000 I 284 400
Szodiiis goadmkodis FAkasz Ktapont Magdoina u. 47. 5 7 284 856 947 291 1 176 300 152 919

Foglalkoztatasi programed 2 845 383 332 910

Kibmilvd&lte

Szabadidd, kizsigfcjlcsztesi, kteossegi 
programok Mityas tir 15. 14 39 051 330 5 076 673 5061 00O 657 930
M tecum 4 23 490 024 3 053 703
Kiillttasok, lakossdgi k&nnuvclfidcsi 
fcladatok. 2 11 455 060 I 489 158
Rcndczvejiyck (Unncpck. kittintctes.eeycb 
lakossagi rendczvenyck) 2 15 384 000 I 999 920 3 0OO0O0 390 O00
Kiondt Mlsmi es ifakotmAayznii 
rcndczvcnyek 1 7 260 000 943 800
H13 ’ 2 067 780 268 811

(|*1K
Cjsig 11 49 416 000 6 424 080
PR. tcvekcnyscg 1 5 016 000 652 080

Tuod* Taooda 4 12 168 000 1 581 840 3 000 000 390 000
Vekop Vekop 25 212 342 3 277 604 6 302 700 819 351

irinylUt M&kbdes-irdnyltas, adminisztricid, 
gazdaikodisi is muszaki fcladatok 12 SO737 668 10 495 897
FB 6 600 000 858 000
egyib megbizas 1 200 000 156 COO

BfrkOlttig taiea .« 300 897 940 39 116 732 39 069 3M 5 Mi 910

SZMSZ szervezeti abra:



IV. PENZUGYIADATOK

Merleg
IdrseMrot K62ou*c«i6rt Nonprofit bt. 2021. Av. EgysMrdHtett owt beiUmolA MtRLEfi 'A' vNlout 

(adatokaMtan)

Soruim AtttollMpMVUiM lUtUn Sa»av(tk) 
AMfetUMi 1021.Uny lOll.Uw

a b c d
1 A. Bahkiatatt •azkozok (2.+4.H. tor) MIO sOil ■ ■■■

2 LMMATSUNJSJAVN< 1533 1916
3 2.«otbbf tamaieria&javakta^&eiyesb&M
4 1TAR<M£S2X<»6K 42189 103231
5 4. sorbbf Targyi aszkbzokirtekrietyesbtese
6 ■. BEF8CTETETT P&iZUGM ESZKGZOK
7 S.sorbbi BafeWateS34nzugy<a4z!wzdk4rl4kha!yasa&se
8 S.KfbdlBefeldateSpknzug)*  es&dzbktaBka&sikiilonbdx9&
9 B.Fwg6a«zkM6k(10.*11.a14>1C.ior) 231210 6 211613
,0 LKSSZLETCK
11 IKfiVETEUSSC 9603 9130
12 11. sorbdi KawiaMsek enakelbai kuJonbdzete
13 11. sorbdl Szamazi kos ug/a »k poatk inikeMs kulinbozea
14 ■. ERTEKPAPROK
15 14. Mrb& l^ivaprok ertikaMai kulenbozete
16 N-PeiZESZKOZOK 221687 202703
17 C. Aktiv Httwt «hatiraUMk 2854 2861
18 ESZKOZOKfAKTIVAK) 6SS2£SBi(1.*«>17. «or) 27? M< - 4 - 318 Ml

Villas

2O21.tar> 
ZOZl.Uny 
(adatokeFt- 

ban) %

6142S 140
383 25

61042 145

-IS 457 4

-473 -5

-18 984 -9

41975 15

: Forttaok (paaizivik)
19 0. Sajit take (20*U*23*24+M*28*29. tor) 0 147616
20 L^GYZCTTT&C 5000 5000
21 Va B>b6t:wssav4s4roauf^donosNttesade$n4v4rlBlcen
22 LJEGrZSTT.DEk&GBENBIl-UbUII l&EH
23 K.TfiKETMT>t6(
24 MS?£JMaYT«?T«.S< -21095 41094
25 v. lb<6t6tttart«.b< 51 M2 51842
26 VI ®T&a£s TMT/WC
27 EbbOl: £fUW»eiye«bi6s9rt8ka!4« tartaMka
28 Ebbft Va(6s4r£kalM4rlekBl*8l8rtaf4ka
29 VB.«x5ZOrrmHJM£NY 3 597 111867
3.0 E.C4tartatfkok
31 F. KateliMttMfltk (32.*32.*34. tor) MWM ISO
32 IHATRASOROLTKOTHSETTSEGai
33 1. HQSSZU LEJARAW kotbizettsegbi
34 - a. RCMD LEJARAHi KOTHEZETTSEGec 196389 109262
35 e>b6l:Kotefezefe4gakine»al4sku!onb6zete
36 B)b6t Szarmazakos Ogylasek nagafc irtikeWa kuttnbozele
37 G. PaaaiMk id8bal ahatafoMaok 42133 62 964
38 FORRASOK(PASS21vAK) dSSZESa (19>30.*31.*37. »<x) 277 866 6 IOm

108 271 275
0 0

1 0

108 270 3010.0

-87127 -44

-87 127 -44

20831 49
41975 IS



Penziigyi mutatok

1 Befektetett cOSrik arinya: 2O21.terv% 2O21.t4ny%
Bc/efctetett esikozok/Osues eszkbz*100 16 33

2 FbrcdeszkSzSk ardnya:
Forgoeszkoz+akti v iddbeli elhatarolasok/Qsszes  eszkoz‘100 84 67

3 TaketerScdg:
Sajdt tSke/M^rieg fodsszege*100 14 46

4 Befektetett eskdx8kfed«nte:
Sajdt toke/Befektetetteszkozok *100 90 140

5 Ukviditft mutat6:
Forgdeszkoz/Rovidlejaratii kotelezettsegek*lOO 118 194

6 ArbevBtel ardnyotQifoti eredminy:
Uzeinifuzieti} tev^kenys^g eredm4nye/Erteke$ittsnett6Qrbev4tele*100 64 472

V. KOCKAZATOK

1. A covid-jarvany miatt mar 2021-ban is tobb rendezvenyunk, programunk maradt el, a 
pandemias helyzet kockazatotj elent 2022-ben is. Tekintettel arra, hogy 2021-es tenyszamokat 
a covid-helyzet jelentosen befolyasolta, konnyen tunhet ugy a donteshozok szamara, hogy a 
JKN koltsegvetese 2021-ben feliiltervezett volt, ami az elozo evi bazis-alapu tervezes miatt 
2022-re indokolatlanul alacsony koltsegvetest eredmenyez.

Amig a veszelyhelyzet kiilonbozo fokozatai vannak hatalyban, addig
• a rendezvenyesek tobb szabadteri esemennyel kesziilnek
• az iidultetes gyerekcsoportok hijan az egyeb szalldvendegekre koncentral
• a KKH a Tanoda es a mentor program lebonyolitasat probalja biztonsagosabba tenni.

2. A hasznalatban levo ingatlanok allapota

Mar 2021-ben is jelentos munkakat kellett volna a H13-ban, illetve a Kesztyugyarban vegezni. 
A H13-ban a nagy alapteriiletu ingatlan folyamatos karbantartasra szorul.

A Jozsefvarosi Muzeum jelenlegi kiilso es belso megjelenese a kepviselo-testlilet altal 
elfogadott muzeumi koncepcioval nincsen osszhangban, ezert nehany elengedhetetlen 
felujitasi, illetve atepitesi munka elvegzese indokolt, melyek tovabbi koltsegvetesi forras 
biztositasat is sziiksegesse teszik.

Magyarkuton egy ideje esedekes mar a teljes tetocsere, ennek fedezetere a JKN Zrt. a 
zarszamadas szamainak ismereteben ev kozben fog javaslatot tenni.



3. VEKOP 6.2.1-15201600013 sz. palyazatiprogram megvalositasa

A Kesztyugyar Kozossegi haz negy szoft tevekenysegcsomagban erintett a „Budapest- 
Jozsefvaros, Magdolna-Orczy Negyed Szocialis Varosrehabilitacids Program”cimupalyazaton 
belul: ..A
FP1 — Munkaerd-piaci (re)integralas -Fokusz Kozossegi Ter-ben megvalosulo programok, 
gyermekfelugyelet; Specialis Allasborze, Palyaorientacios borze
FP2 - Kepzesek - Kreativ neveles: Mentor program
FP3 - Egeszsegtudatos eletmod programsorozat: Egeszsegnap rendezvenyek megvalositasa 5 
alkalommal :
KPI - Gyermek es ifjusagi szabadidos programok halozata, hatranyos helyzetu sportolo 
fiatalok tehetseggondozasa, kozossegi miniprojektek: Kesztyugyar sajat megvalositas 
programjai, partnerek altal megvalositott szabadidos- es spoil programok; 17 rendezveny 
megvalositasa.

A Kozossegi Igazgatosag altal megvalositott programok nagy resze a VEKOP 6.2.1 - 
15201600013 sz. palyazati programbol valosul meg. Ezek a Kesztyugyar alapszolgaltatasit 

jelentik, amelyekjelenleg palyazati forrasbol yannak biztositva. A palyazati forras megszunese 
utan kozszolgaltatasi szerzodesbol sziikseges folytatni a szolgaltatasokat. A jelenlegi mukodes 
koltsegei 1 evre 80 M Ft-ot tesznek ki. A koltsegek jelentos resze, 63%-a szemelyi koltseg, 
amely a programokat megvalosito munkatarsak berkoltseget fedezi. Az onkormanyzati forras 
biztositasahoz politikai dontes sziikseges. Az alabbi programok/szolgaltatasok mukodese 
keriilhet igy veszelybe:

- Mentor Program (teljes mukodes; 1 evre 24,1 mFt - berkoltseg)
- Fokusz KozOssegi Ter (reszben; 1 evre 7 mFt - berkoltseg)
- Allasborzek (a palyazatban elszamolhato 2 mFt/alkalom)
- - Prevencios, bunmegelozesi kozossegi-, sport-, szabadidos programok (berkoltseg 1 

evre: 19,8 mFt; kulsos megvalositasu programok megbizasi dijal evre: 19,1 mFt.)

A jelenlegi koltsegvetes a VEKOP elszamolasi idoszak 2022. szeptember 30-ig valo 
kiterjesztesevel szamolt. Igy a Kesztyugyar alapmukodesenek koltsegeibol mintegy 70 mFt 
fedezheto a palyazati forrasbol a targyevben.

VI. dSSZEFOGLALd . /A'V

A Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. 2022. evi mukodesenek finanszirozasa az Uzleti 
Tervben reszletesen ismertetett feladatok ellatasara a 11. fejezetben bemutatott koltsegvetesi 
keretszamokkal biztosithato. Ugyanakkor a Jozsefvarosi Muzeum mukodese es a sziikseges 
feltetelek biztositasa indokoltta teszik a jelenlegi koltsegvetesikeretek kesdbbi noveleset.

A 2022. evnek az uj feladata lesz annak kidolgozasa, hogy az Onkormanyzat altal kotelezden 
ellatando, de jelenleg nem megvalosulo kdzmuvelodesi alapszolgaltatasokat milyen intezmenyi 
keretek kozott Ussa el a tarsasag. Ehhez evkozben sziikseges lesz az uj kdzmuvelodesi 
koncepcio es a modositasra keriilo onkormanyzati rendelet alapjan a JKN alapszabalyanak 
modositasa es a kozfeladatellatast fmanszirozo megallapodasok tartalmi es formai 
feliilvizsgalata.



Az onkormanyzati kotelezo es onkent vallalt feladatok magas szlnvonalu ellatasa mellett fontos 
feladat lesz 2022-ben a JKN hasznalataban levo ingatlanok folyamatos karbantartasa, felujitasa. 
Az onkormanyzati tulajdonu iidulo ingatlanok iizemeltetese es felujitasa reven elerhetove valik 
az onkormanyzati igenyek magasabb szintu kiszolgalasa es javi'tasa.

2022. ev soran a H13 eptiletben talalhato kozossegi terek a kotelezoen eldirt es a kozmuvelodesi 
torvenyben megfogalmazott feladatok rendszeres ellatasa reven keriilnek hasznositasra.

Budapest, 2022. februar 14.
jozsefvaros Kozossegeiert

Ivanyos Janos 

vezerigazgato



A7VZ 4. sz. melleklet

EVES JELENTES TARTALMJ KOVETELMENYEI

I. Altalanos bevezetes

Tartalmazza azokat a piaci hatasokat (pozitiv es negatfv egyarant), amelyek hatassal voltak a 
tevekenysegre.

IL Naturaliak bemutatasa (elvegzett szolgaltatasok szamanak bemutatasa)

Elozo ev azonos idoszaka es teny adatok illetve iddaranyos terv es teny adatok viszonylataban. 
Grafikonokkal, tablazatokkal es rovid szoveges ismertetessel, indoklassal.

III. Eredmenyek bemutatasa (az elozoekben leirt bazis adatok figyelembe vetelevel)

Tablazatokkal, grafikonokkal, szoveges elemzessel, ahol szamszerusitheto a tevekenysegre 
hato, pozitiv es negativ tenyezok szamszeru bemutatasaval.

IV. Ertekeles es a varhato adatok prognosztizalasa

V. Kbvetkezo evre vonatkozo iizleti terv eloiranyzat

VI. Fiiggelekek, amelyek reszletesen bemutatjaka tevekenyseg szamszeru adatait



(modositasokkal egyseges szerkezetben a 2015. niarcius 4. napjan alairt kozszolgaltatasi 
szerzodessel) y

amely Idtrejott egyreszrol a

Budapest Fovdros VIIL keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat (szekhelye:1082 Budapest, 
Baross u. 63-67; adoszama: 15735715-2-42; torzsszam: 735715; bankszamlaszam: 10403387- 
00028570-00000000; statisztikai szam: 15735715-8411-321-01; kepviseli: dr. Kocsis M&e 
polgarmester), mint Kozfeladat Gazda, - a tovabbiakban: „Megbiz6”

masreszrol a

Jdzsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. (cegjegyzekszdm: 01-10- 048493; adosz&m: 
25313433-2-42, bankszamlaszam: 10403387-50526781-70851009 kepviseli: Kovacs Barbara 
igazgatdsag elnoke), mint kozszolgaltato/megbizott (a tovabbiakban: Kozszolgaltato), a 
tovabbiakban: Kozfeladat Szolgaltato,

a tovabbiakban egyuttesen „Szerzodd Felek”, kozott az alabbi feltetelek alapjan:

ELOZMENYEK '

1.1 Az Onkormanyzat celja, hogy a helyi dnkormdnyzatokrol szdlo 201L evi CLXXXIX 
torveny 23, § (5) bekezdeseben foglalt turizmussal, gyermekjoleti szolgaltatdsokkal, 
kbztnUvel&ddsi feladatokkal, keriileti sport es szabadidosport tamogatdsdval, valamint 
nemzetisdgi Ugyekkel kapcsolatos dnkormdnyzati feladatokat a Kozfeladat Szolgaltato Idssa 
el. A Kozfeladat Szolgdltato ezen kozszolgaltatasi feladatokat a Budapest Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat vagyondrol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorldsdrdl szolo 
66/2012. (XII.13.) dnkormdnyzati rendelet 3. melldklet alapjan kizdrdlagos joggal Idtja el. 
Ezen tulmenoen a Kozfeladat Szolgaltato az onkormanyzat kbzmuvelddesifeladatairdl szolo 
81/2011. (XII.22.) dnkormdnyzati rendelet 1. melldklete alapjan kozmUvelddesi feladatokat 
elldto gazdasdgi tarsasdg.

1.2 E kozszolgaltatasi feladatok altaUnos gazdasagi erdeku szolgaltatasnak mindsiilnek. 
Felek rogzitik, hogy jelen megallapodasukat az Eur6pai Unio mukodeserol sz616 szerzodes 
106. cikke (2) bekezdeseben foglalt rendelkezesek figyelembe vetele mellett kotik meg, ugy, 
hogy jelen Szerzodes megfeleljen az abban eloirt kovetelmenyeknek.

1.3 Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodes tartalma es targya megfelel a Magyarorszag 
helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban: Md tv.), a 
kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. torveny (a tovabbiakban: Kbt.) az 
allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny, az egyesulesi jogrdl, a kdzhasznu 
jogallasrol, valamint a civil szervezetek miikodesSrdl 6s tamogatasarol szolo 2011. 6vi 
CLXXV tv, es a Polgari Torvenykdnyvrol szold 2013. evi V. torveny eldirasainak.



1.4 . Felek e jogszabalyok rendelkezeseivel osszhangban kbtik meg a Szerzodest.

SZERZODES TARGYA

2.1. Felek rdgzitik, hogy a jelen szerzd'des tdrgya az aldbbi dnkent vdllalt ds kotelezo 
feladatok elldtdsa (egyiittesen Kozfeladat):

2.1.1. Udultetds szervezds a Magyarkuton taldlhato erdei iskola tekinteteben - killdnosen 
oktatdsi-nevelesi intdzmdnyek tanuloinak Erdei Iskola jellegii turnusokban torteno 
taboroztatdsa, a hdtvegi csoportos kirdnduldsok fogadasa, a jdzsefvdrosi intdzmdnyek 
koztisztviselb'inek es kozalkalmazottainak iidilltetese, a kdptalanfiiredi gyermektdborban 
ideny jelleggel, a jdzsefvdrosi kdzneveldsi intdzmenyekben tanulo gyermekek csoportos ds 
turnusos udiiltetesdnek szervezese, a jdzsefvdrosi szocidlis intdzmdnyek elldtottjainak 
iidilltetese, a jdzsefvdrosi kozalkalmazottak es kdztisztviselok csaladi es felnb'tt 
udiiltetesdnek szervezese.

2.1.2. Jdzsefvdrosi oktatdsi-nevelesi intdzmdnyek tanuldi reszere nydri szabadidb' 
foglalkozas szervezese dtkezds biztositdsdval.

2.1.3. Szocidlis gondoskodds kdrdben a kovetkezok tekinteteben:
a) adomanyok gyujtese, fogadasa, osztdsa,
b) foglalkoztatds elosegitdsevel kapcsolatos feladatok elldtdsa, 
c) iskolai felkeszites, tanfolyamok.

2.1.4. Kulturalis, kdzmiivelodesi ds turizmussal kapcsolatos feladatok elldtdsa kdrdben a 
kovetkezok tekinteteben:
a) szabadido foglalkozds, kdszsegfejlesztes,
b) kozossdgi szintdr,
c) zdszlogyiijtemdny, milkodtetese,
d) Jdzsefvdrosi Galdria milkodtetese, 
e) rendezvdnyek szervezese.

2.1.5. Keruleti kozdleti lap, dnkormdnyzati honlap miikddtetdse tekinteteben:
a) kerilleti kozdleti lap milkodtetese,
b) PR tevdkenysdg, kommunikacio.

2.1.6. Helyi vdllalkozdsfejlesztes segitesdvel kapcsolatosfeladatok.

2.1.7. Sporttai ds szabadidos rendezvenyekkel kapcsolatos feladatok elldtdsa kdrdben a 
helyszin biztositasa.

2.1.8. Nemzetisegi iigyekkel kapcsolatos feladatok elldtdsa kdrdben a nemzetisdgi 
rendezvdnyek, iinnepek rdszdre helyszin biztositasa.

2.1.9. dnkormdnyzati honlap milkodtetese, a  honlap folyamatos 
iizemeltetese, fejlesztese.

jozsefvaros.hu

2.1.10. Kdptalanfiiredi iidtilo terUletdn megvaldsuld fejlesztessel kapcsolatos 
projektmenedzsmenti feladatok elldtds, a kivitelezesi munkdlatok figyelemmel kiserese a 
sziikseges nyilatkozatok megtetele.
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2.1.11. T&RKdZ_B jeliifovdrosi pdlydzaton elnyert tdmogatas alapjdn II. Janos Pdl papa 
teren a program szerint megvalbsult csb'szhdz fenntartasa, a jdtszdtdrhez kotodokdzbssdg 
dpito programok megrendezdse.

2.2. Felek rogzitik, hogy Megbizo torvenyben rbgzitett feladatainak teljes koru megvaldsitasa 
erdekeben, Kbzfeladat Szolgdltatbt bizza meg a jelen szerzodes 2.1 pontja szerinti 
szolgaltatasi feladatoknak kizarolag harmadik szemelyek reszere tortend teljesitesevel.

2.3. Kbzfeladat elldtdsi helye, es elldtdsi terulete

Felek rogzitik, hogy Kbzfeladat Szolgaltatd afenti Kbzfeladatok elldtasdt Budapest Fovdros 
VIII. kerulet kbzigazgatdsi teruletdn vdgzi, az erdei iskola, udUltetes elnevezdsil tevekenyseg 
kiveteldvel. Az erdei iskola, udiiltetes elnevezdsil tevekenyseg vdgzdsenek helyszine 
Balatonalmddi-Kdptalanfiired (Balatonalmddi Somfa u. 1. 0114/5 hrsz, Balatonalmddi 
Siraly u. 8. 2721/16 hrsz) illetve Verdde-Magyarkut (1302/2 hrsz, 091/1 hrsz, 090/6 hrsz., 
090/3 hrsz., 1305/45 hrsz) helyseg teriiletdre terjedki.
A kbzfeladat nyujtasanem kizarolag a VIII. kerulet lakosaira terjedki.

2.4. A Kbzfeladat Szolgaltatd tudomdsul veszi, hogy a jelen szerzodesben foglalt 
Kbzfeladat ellatasahoz hasznalataba vett vagyonnal a Megbizo Onkormanyzat mindenkori 
vagyonrendelete alapjan megkbtbtt hasznalati szerzodesben meghatdrozott jogok illetik, 
illetve kbtelezettsegek terhelik.

A kbzfeladat elldtdsdhoz sziiksdges vagyonelemeket Megbizo kiilbn haszndlati szerzbdessel 
adja a Kbzfeladat Szolgaltatd hasznalatdba.

3. Felek rogzitik, hogy a jelen okiratba foglalt megallapodasuk aKbt. 9.§ (1) bekezdes k) 
pont ka) / kb) alpontjaban foglalt rendelkezesek alapjdn nem minbsul kbzbeszerzesi eljards 
kbteles ugyletkbtesnek.

kozszolgAltatasi feladatok ellatAsanak

4.1 Azdnkormanyzata2.1 pontban meghatdrozott feladat ellatasahoz szukshges penziigyi 
fedezetet kompenzacid (forrasdtadds) formdjdban biztositja Kbzfeladat Szolgdltatd reszere az 
alabbi feltetelekkel: j i

4.2. A szerzodes 2. szdmu mellekleteben elfogadott feladatok kbzott nines 
keretfmanszirozds. A feladatokra jdvahagyott kbltsegterites mbdositasa a Megbizb dbnteset 
igenyli.

4.3. A Kbzfeladat Szolgaltatd Kbzfeladat ellatasa elleneben a Megbizo Altai fizetett 
kbltsegteritest ugy kell meghatarozni, hogy az nyujtson fedezetet a Kbzfeladat Szolgaltatd 
j elen szerzbdes tdrgydt kepezb feladatainak elldtdsa sordn felmerulb bsszes indokolt kbzvetlen 
As megfelelben ardnyositott kbzvetett kbltsegeire, a szolgaltatas folyamatos elldtasdhoz 
sziikseges As indokolt mukbdeshez szukseges beruhdzdsi kbltsegeire (tovabbiakban: 
Kbzfeladata elldtds Kbltsege).
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4.4 A Koltsegtentes merteket jelen szerzodes 2. Szdmu MelUkleteben (Koltsegten'tes 
szamitAsi modszere) foglaltak szerint, forintban kell meghatdrozni. A koltsegterftes osszege 
2017. evtol 12 havi egyenld osszegu utalassal tortenik targyhd 05. napjaig a Kozfeladat 
Szolgdltatd K&H Banknal vezetett 1040338750526781-70851009 bankszdmlasz&nara.

4.5. Kozfeladat Szolgaltato a Koltsegteritest kizarolag a Kozfeladat ellatas koltsegenek 
fmanszirozasdra jogosult es koteles felhasznalni.

5.1. A nem a Kozfeladat ellatas Koltsegenek fmanszirozasara felhasznalt, a Megbizo 
koltsegvetese terhere kifizetett Koltsegtentes tekinteteben a Kozfeladat Szolgaltatot 
visszafizetesi kotelezettseg terheli (olyan m6rt6kig, amilyen mertekben a Kifizetett 
Koltsegtentes nem a Kozfeladat ellatas Koltsegenek fmanszirozasara keriilt felhasznalasra).

5.2. A nem szerzddesszeruen felhasznalt osszeget Kozfeladat Szolgaltato a Megbiz6 altali 
tbnyleges kifizetes es a Kozfeladat Szolgdltat6 altali tenyleges visszafizetes kozott eltelt 
idoszakra felszamitott j egybanki alapkamattal ndvelten koteles visszafizetni.

5.3. A targyevben fel nem hasznalt koltsegtentes osszeget a Kozfeladat Szolgaltato koteles 
visszautalni a Megbizo bankszamlaszamldjara, a targyevet koveto ev marcius 31. napjaig az 
elfogadott eves jelentes alapjan.

6.1 . Felek a Kozfeladat Szolgaltato javaslata alapjan a jelen szerzddes 1. szimu mell^kletet 
kepezd ,,Szolgaltatasi Leiras” elfogadasa erdekeben folyamatosan kotelesek egyeztetni. 
Megbizo - a javaslat ismereteben es annak kezhezveteletdl szamftott 30 napon beliil - 
jogosult kiegeszitd adatokat, osszehasonlito adatokat kerni, fuggetlen szakertoket, illetve 
kbnywizsgMot igenybe venni.

6.2 Megbizo koteles a .Kozfeladat Szolgaltato 6.1. pontban rogzitett irasbeli javaslaUnak 
elfogadasarol, es a koltsegtentes osszegerol legkesbbb a targyevet megelozd ev december 31, 
napjaig donteni - a mindenkor hatalyos vagyonrendeleteben szabalyozott hataskdri 
szabalyokra figyelemmel es donteserdl koteles a Kozfeladat Szolgaltatot tajekoztatni.

6.3 Amennyiben Megbizo a jelen szerzodes 6.2 pontjaban meghatarozott hatarnapig nem 
dont, illetve a dontesrol elmulasztja a Kozfeladat Szolgaltatot irasban tajekoztatni, ugy 
Kozfeladat Szolgaltato jogosult a targyevben a targyevet megelozd Szolgaltatasi Leirasok 
alapjan a kozfeladat elldtast folytatni azzal, hogy az idoaranyos teljesitest felt&elezve a 
korrigalt Koltsegteritesre jogosult.

FELEK KOZOTTIELSZAMOLAS, tAjEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

7.1. Megbizo a tulajdonostol elvarhatd gondossaggal az alabbiakban szabalyozza a 
Kozfeladat Szolgaltatoval kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlas rendjet, megkovetelve a 
feladatellatas folyamatos biztositasht.

7.2. A Kozfeladat Szolgaltato targyevet megelozd ev november 30. napjaig elbzetes iizleti 
tervet koteles kesziteni, mely tajekoztatd informaciokat tartalmaz az atmeneti gazdalkodas 
idejere. A Megbizo targyevi koltsegvetesenek keszitesehez az adatokat targyev januar 05. 
napjaig koteles megadni a Megbizo onkormanyzat reszere. A vegleges iizleti tervet targyev 
februar 28. napjaig kesziti el, melynek elfogadasarol a Megbizo Onkormanyzat legkesdbb 
marcius 31. napjaig dont. A Kozfeladat Szolgaltato az iizleti tervenek penziigyi re.szet jelen 

.....y



szerzddes 3. szamu mellekletdben foglalt tartalommal, az iizleti terv szoveges reszet a jelen 
szerzddes 4. szamd mellekletdt kepezd dves jelentes tartalmi elemeivel osszhangban koteles 
elkesziteni.

7.3. A Kozfeladat Szolgdltato fcleves beszdmoldt, a felevet kovetd hdnap 25. napjaig az 
iizleti terwel azonos tartalommal, a tervezett adatok ds a targyevi tenyadatok 
osszehasonlitasaval koteles beszamolot kesziteni a jelen szerzddes 2.2 pontjaban foglalt 
feladatok teljesiteserdl.

7.4. A Kozfeladat Szolgaltato koteles a szamviteleben elkuldnitett nyilvantartast vezetni a 
jelen szerzodesben foglalt, altala teljesitett szolgaltatashoz kapcsolodo eszkozokrol es 
forrasokrol, bevetelekrdl es raforditasokrol, a szamviteli torveny alapjan meghatarozott 
szdmviteli politika szerint. A szamviteli nyilvantartasdban az egydb feladatait elkulonitetten 
koteles nyilvantartani.
Az elkuldnitett nyilvantartasbanbiztositani koteles: ■

a jelen szerzodesben foglaltfeladat ellatas kdltsegeinek es beveteleinek feladatonkenti 
bemutatdsat,

a kbltsegtentesnek a feladatonkenti felhasznalasat,

A Kozfeladat Szolgaltato fentiek figyelembevetelevel koteles a szamviteli szabalyzatait a 
jelen szerzddessel osszhangban es szukseg szerint folyamatosan aktualizalni.

7.5. A Kozfeladat SzolgMtato a feleves es az eves beszamoloval egyidejuleg tajekoztatja 
Megbizdt az alabbiakrdl:
- 60 napon tuli, lejart kovetelesekrdl,

60 napon tuli, lejart kotelezettsegekrol, kiemelve a Nav 6s az alkalmazottak fele 
fennalld, lejart tartozasokat,
- atargyi eszkozok allom&nydr61, az analitikus nyilvantartas alapjan, 

foglalkoztatottak letszama,
- folyamatban levo peres eljarasokrol, a per drtekdrdl.

7.6. A Kozfeladat Szolgaltato a jelen szerzodesben foglalt feladatokkal osszefuggesben 
even tuli kotelezettseget csak a Megbizo elozetes dontese alapjan vallalhat.

7.7. A Kozfeladat Szolgaltato teljesiti a kormanyzati szektorba sorolt egyeb szervezetekre 
vonatkozo adatszolgaltatasi kotelezettsegdt a Megbizo es az Avr.-ben meghatarozott cimzett 
reszdre. .

8.1. A Kozfeladat Szolgaltato jogosult arra, hogy a jelen szerzodesben foglalt kozfeladat 
ellatasi kotelezettsdgek teljesitese drdekdben egy vagy tobb kozremukoddt (tovabbiakban: 
Kozremukodd) vegyen igdnybe, ha ezaltal a szolgaltatasi kotelezettsdgek teljesitesdnek 
hatdkonysaga, illetveminosegejavul es/vagy koltsegei csokkennek.

8.2. Kozfeladat Szolg&tatd a Kozremtikodd teljesitesedrt dgy felel, mintha sajat maga 
teljesitett volna.

8.3. Kozfeladat Szolgaltato ds a Kozremiikoddk kozotti szerzodesek rendelkezdsei nem 
lehetnek ellentetesek a jelen szerzodesben foglaltakkal.



8.4. Kozremukodd igenybevetele nem novelheti a tamogatast.

1.5. A Kozfeladat Szolgaltato a Kozremukodot a Kbt rendelkezeseinek megfelelden, 
Beszerzesi Szabalyzata szerint koteles kivdlasztani.

&VES JELENTES

9.1. Kozfeladat Szolgaltatd minden targyevet koveto marcius 31-ig koteles a jelen 
szerzodes targydt kepezo Kozfeladat ellatasarol, teljesiteserdl jelen Szerzodes 4. Szamu 
Mellekletekent csatolt eves jelentest (tovabbiakban: Eves Jelentes) kesziteni,

9.2. Az Eves Jelentesnek tartalmaznia kell kulonbsen a felek kozott a targyevre vonatkozo 
irasbeli kozfeladat meghatdrozdshoz kdpest tortend tenyleges telj esites adatait (tenyleges 
koltsegeket, teljesitett vagy folyamatban levo beruhazasokat, fejleszteseket), az attol valo 
elteresek bemutatasat, kuldnos tekintettel az esetleges hianyokra.

KOZFELADAT SZOLGALTATO KOTELEZETTSEGEI

10.1. A Kozfeladat Szolgaltato koteles gazdalkodasat a tole elvarhato gondossaggal, a 
koltseghatekonysagot szem elott tartva folytatni.

10.2. A Kozfeladat Szolgaltato nem folytathat osszessegeben veszteseges egyeb, nem a 
Kozfeladat elldtasa korebe tartozo egyeb tevekenyseget (tovdbbiakban: Egyeb Tevekenyseg).

10.3. A Kozfeladat Szolgaltato Egyeb Tevekenysege nem veszelyeztetheti a Kozfeladat 
ellatasat, ugyanakkor Kozszolgaltato torekszik a rendelkezdsere allo szemelyi allomany es 
eszkozok minel teljesebb ds hatekony kihasznalasara;

10.4. A Kozfeladat ellatdsbdl szarmazo bevetelek tervezett szintndl alacsonyabb realizalasa 
eseten Kozfeladat Szolgaltato koteles az esszeruen lehetseges legrovidebb idon beliil 
intezkedesi tervet kesziteni es azt Megbizo reszere atadni.

ELLENORZES

11.1. Megbizo jogosult (illetve jogszabalyban meghatarozott esetekben koteles) Kozfeladat 
Szolgaltatd jelen Szerzodesben vallalt kotelezettsegei teljesiteset - sajat maga vagy szakerto 
bevondsaval - ellenorizni.

11.2. A Kozfeladat Szolgaltato koteles az ellendrzes sordn Megbizo kepviseloivel (ideertve 
Megbizo altal Megbizott szakertoket is) egyuttmdkbdni, szamukra minden az ellendrzes 
elvdgzesehez esszeruen szukseges illetve jogszabalyokban eloirt jogok es kotelezettsegek 
ellatasahoz szukseges informaciot es tamogatast megadni.

11.3. Az ellenorzest vdgzd szemdly koteles:
- a helyszini ellenorzest annak megkezdese elott legaldbb 3 nappal szdban vagy frasban 
bejelenteni a Kozfeladat Szolgaltato vezetojenek, kiveve, ha az ertesites veszelyezteti az 
ellendrzes eredmenyesseget,
- a megbizo levelet bemutatni,



- megallapitasait targyszeiuen, a valosagnak megfeleloen ellenorzesi jelentesbe foglalni es a 
jelentestervezetet, valamint - a Kozfeladat Szolgaltat6 vezetoje ^Ital, a jelentestervezetre tett 
eszreveteleinek egyezteteset kovetoen - a vegleges jelent6st a Megbizdnak es a Kozfeladat 
Szolgaltato vezetojenek megkuldeni,

Az ellenorzest vegzo szemelyjogosult:
- az ellenorzes targyahoz kapcsolodo iratokba es mds dokumentumokba, elektronikus 
adathordozon tarolt adatokba - kulon jogszabalyokban meghatarozott adatvedelmi eldirasok 
betartasaval - betekinteni, azokrol mdsolatot, kivonatot kesziteni,
- a Kozfeladat Szolgaltato vezetdjetol es/vagy barmely alkalmazottjatol irasban vagy szoban 
felvilagositast, infonnaciot kerni.

11.4. A Kozfeladat Szolgaltato vezetoje, illetve dolgoz6jajogosult:
- az ellendr megbizo levelenek bemutatasat kerni, ennek hianyaban az egyuttmukodest 
megtagadni.
- az ellenorzesi tevekenysegnel jelen lenni,
- az ellenorzes megallapitasait megismerni, a jelentestervezetre a helyszinen vagy 
irdsban 8 (nyolc) napon beliil eszrevetelt tenni.
koteles: - \
- az ellenorzest vegzo keresere, a rendelkezdsere bocsatott dokumentacio teljessegerol 
nyilatkozni,
- az ellenorzes megallapitasai, javaslatai alapjan koteles intezkedesi tervet kdsziteni, 
melynek vegrehajtasarol a Megbizot tajekoztatni.

11.5. A Megbizot kozvetlenul, a Kozfeladat Szolgaltatdt kozvetetten erintd kulsd ellenorzes 
esetere a Kozfeladat Szolgaltato kbtelezettseget vdllal a jelen szerzodes tdrgyaval osszefuggo 
adatszolgaltatasra, informacionyujtasra. Tudomasul veszi, hogy kulsd ellenorzes soran altala 
szolgdltatando adatok, informaciok nyujtasaert, az altala szolgaltatott adatok, informaciok 
valodisag&6rt, teljes korusegeert a feleldssege a Megbizo mellett fennall.

12,1. Jelen Szerzddessel, illetve annak teljesitesevel osszefuggesben Felek nyilatkozataikat 
rovid uton kezbesitve vagy postai uton irasban, illetve a Szerzodesben meghatarozott 
esetekben elektronikus uton, e-mail formajaban kotelesek kozolni. A Szerzddessel 
kapcsolatos nyilatkozatokatFelek az alabbi kepviseleti cimre kotelesek eljuttatni:

Megbizo reszerol:
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvaros Onkormanyzatanak cimezve, a Polgarmesteri 
Hivatal Gazdalkodasi Ugyosztalyahoz
1082 Budapest, Baross u. 63-67. /
gazdalkodas@jozsefvaros.hu
Kozfeladat Szolg£ltat6 reszerol:
J6zsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt-nek cimezve
1084 Budapest, Matyas ter 15.
titkarsag@jkn.hu

12.2. Kapcsolattartasra kijelolt szemelyek:

mailto:gazdalkodas@jozsefvaros.hu
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Megbizo reszerol: Gazd&lkodasi Ugyoszt^ly vezetdje
elektronikus elerhetoseg: gazdalkodas@jozsefvaros.hu 
tel.szam: 459-2294

Szolgaltato reszerol: Szolgaltatd igazgatosaganak elnoke
elektronikus elerhetoseg: titkarsag@jkn.hu 
tel.szam: 788-1344

13. Szerzodo Felek telefonon, illetve szoban kozolt nyilatkozatokat csak kfveteles, 
indokolt esetben tekintik szerzddesszerunek. A szoban kozolt nyilatkozatok kozlesenek tenyet 
a nyilatkozattevo koteles szuksdg eseten bizonyitani, igazolni.
13.1. A Kozfeladat Szolgdltato reszere meghatarozott adatszolgaltatasi, beszamolasi es 
elszamolasi kotelezettsegek teljesitesSt a Megbizo kapcsolattartasra kijelolt szemelyen 
keresztiil teljesfti.

SZERZODES IDOBELI HATALYA, MODOSItAS

14.1. Felek jel en Szerzodest (szolgaltatas idotartama) hatarozott idotartamra hozzak letre. 
2019. szeptember 30. napjaig. A szolgaltatas kezdd napja: 2015. marcius 1.

14.2. A Szerzodes kizdrolag Felek kozos megegyezesevel, irasban modosithato.

14.3. Ha jogszabdlyvaltozas miatt a Szerzddes valamely rendelkezesenek vagy 
rendelkezeseinek modositasa valik sziiksegesse, akkor Felek kotelesek arrol kesedelem nelkiil 
targyalasokat kezdeni. fl

SZERZODES MEGSZtJNTETESE

15. A Szerzodest barmelyik Fei jogosult legalabb 60 napos felmondasi idd tuzesevel 
rendkfvuli felmondas utjan felmondani, ha a masik Fei a jelen szerzodesben vallalt 
kotelezettseget sulyosan serti (szerzodesszeges). Sulyos szerzodesszegesnek tekintendd:

a Kozfeladat Szolgaltato a szerzodesben vdllalt kotelezettseget nem teljesiti, es e 
mulasztasdt a Megbizo felszolitasatol szamitott 30 napon beliil nem orvosolja

a Kozfeladat Szolgaltato nem a szerzodes 2.2. pontjaban foglaltak ellatasara hasznalja 
fel a koltsegteritest

harmadik szemely kerelmere a birosag elott a Kozfeladat Szolgaltato ellen csod-, 
felszamolasi vagy cegtorlesi eljaras indul,

a Megbizo a szerzodesben vallalt fizetesi kotelezettseget annak esedekessegekor nem 
teljesfti, es ez a Kozfeladat Szolgaltato kotelezettsegeinek teljesiteset ellehetetleniti.

Tekintettel a szolgaltat^sok folyamatos fenntartasahoz fMdo tarsadalmi drdekekre, a 
Kozfeladat Szolgaltato kotelezettseget vallal arra, hogy a rendkfvuli felmondas joganak 
barmely fel reszerol valo gyakorlasa eseten targyalasokat folytat, es megallapodik a 
Megbizoval a minimalisan elegseges szolgaltatasok nyujtasarol, annak felteteleirol. A 
minimalisan elegsdges szolgaltatasokat olyan esszeru hataridon 'keresztiil teljesfti, mely 
elegendo a Megbizo szamara a megsztint szerzodes helyettesftesere.

VEGYES RENDELKEZiSEK
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16. Egyik Fei sem jogosult a masik Fei elozetes irasbeli hozzAjArulasa n^lkul a 
Szerzddesbol eredd jogait . engedminyezni vagy a Szerzddesbdl eredd jogait es 
kotelezettsegeit atruhazni. .

17. A Szerzodesre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra es egyeb kozlesekre.a 
magyar jog az iranyado. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6sb61 eredd vitas 
kerdesek rendezeseben kozvetlen egyeztetest kfserelnek meg elsokent, majd fuggetlen 
szakertd veleminyet fogadjak el, amely szakirtd kijeldl6s& egyuttesen teszik meg.

18. Felek a jelen szerzddesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykonyvrdl 
szolo 2013. Avi V. torveny, Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. 6vi 
CLXXXIX tbrvbny, az egyesulSsi jogrdl, a kbzhasznu jogallasrdl, valamint a civil szervezetek 
mukoddserol sz616 2011. evi CLXXV torveny es az Allamhaztartasrol sz616 2011. evi CXCV 
torveny rendelkezeseit tekintik iranyadonak.

19. A Felek rogzitik, hogy a Kdpviselo-testulet 238/2016. (XII.01.) szamu dontese 
ertelmeben jelen szerzddesben foglalt modositasokkal egyseges szerkezetbe foglaltak a 2015. 
marcius 5.napjan alAirt kozszolgaltatasi szerzodest. A 2015. marcius 5. napjin alairt 
kozszolgaltatasi szerzodest pedig jelen szerzddes alairasaval hatalyon kivul helyezik.

20. Felek jelen szerzodest elolvastak, s mint akaratukkal mindenben megegyezot 
jovahagydlag irtak ala 5 egymassal egyezd peldanyban.

Budapest, 2016. december........
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Budapest Fovarp  ̂VIII.'^riilet 
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A SZERZODES MELLEKLETEI

1. sz. melleklet: Szolgaltatasi lelras
2. sz. melleklet: KoltsSgterites szamitdsi m6dszere (kiilon dokumentumban excel
Ubl^zatban)
3. sz. melleklet: Uzleti terv (kulon dokumentumban)
4. sz. melleklet Evesjelentes



1. szamu melleldet

szolgAltatAsi leIrAs

1. Udultetes szervezes, erdei iskola (onkent vdllalt feladat)

A Magyarkuton talalhato ingatlan-egyiittesekben az Onkormanyzat fenntartasaban mukodd 
oktatasi-nevelesi intezmenyek tanuldinak Erdei Iskola jellegu tumusokban torteno 
taboroztatasa, a hetv6gi csoportos kirandulasok fogadasa, a jozsefvarosi intezmenyek 
kdztisztviseldinek 6s kozalkalmazottainak udiiltetese, tovabba a kaptalanfuredi 
gyermektaborban ideny jelleggel, a jozsefvarosi oktatasi intezmenyekben tanulo gyermekek 
csoportos 6s tumusos udiiltetese, a jozsefvarosi kozalkalmazottak 6s kdztisztviseldk csaladi 6s 
felnott udiiltetese.

Magyarkut kozremukodd igenybevetelevel tort6nik

Minimum 16tsz6m: 200 diak, 20 kiscro

Udiilesi napok szama: 250 nap

Kdptalanfured: kozremukodo igenybevetelevel tortenik

Minimum letszam: 150 diak, 15 kisero

Udul6si napok szama: 75 nap

2. Jozsefvarosi oktatasi-nevel6si int6zm6nyek tanuloi reszere nydri szabadido 
foglalkoz&s szervezese 6tkezes biztosftasaval (bnkent vallalt feladat)

nyari szabadid6 foglalkozas szervez6se, bonyolitdsa 6tkeztetessel: a nydri idoszakban 
(iskolazarast61 10 h6ten keresztiil) minden munkanapon j6zsefv6rosi oktatasi-nevelesi 
intezm6nyek tanuloi reszere szervezett foglalkozas, a reszveteli dij ingyenes.

Reszveteli arany: a tabor teljes idej ere minimum 100 fd

3. Szocialis gondoskodas

a) adomanyok gyUjtese, fogadasa, osztasa (onkent vallalt feladat)

LELEK programhoz kapcsolodo adomany gyujtes, raktarozas. A szolgaltatas felajdnlas 
alapjan folyamatosan biztositott.

b) foglalkozas elosegitesevel kapcsolatos feladatok ellatasa (kbtelezd feladat)

- foglalkoztatas elosegiteset celzo programok:

Szamftastechnikai kepz6sek, Hatranyos helyzetu nok integrdciojat celzo program, tr6ningek 
heti rendszeresseggel, alkalmankent min. 6 fd

allasborze szervezese:

evi 1 alkalom, alkalmankent min. 100 fd reszvetelevel biztositott rendezveny



allaskeresoi klub miikodtetese:

heti minimum 1 alkalommal, allaskereseshez szukseges eszkozdk biztositasa szakmai 
tanacsadassal, alkalmankent min. 6 fo

mentor program:

hetkoznapokon naponta felz£rk6ztat6, valamint magdntanuldi stdtuszban levo gyermekek 
mentoralasa, heti min. 15 fo

kdzfoglalkoztatasban valo rbszvetel (kiilon megallapodas alapjan)

kozerdeku munka fogadasa (folyamatos, a felmeriilt igenynek megfeleloen)

4. kulturalis, kbzmuvelodesi 6s turizmussal kapcsolatos feladatok ellatasa

a) szabadido foglalkozas, keszsegfejlesztes (onkent vallalt feladat):

minden hetkoznap delutan a lakossag sz^mara biztositott k6zmiives, sport es kozossegi 
programok biztositasa, min. 10 fo

b) kozossegi szinter (onkent vdllalt feladat):

heti egy alkalommal rendezvenyek, nyitott programok biztositasa a Kesztyugyar Kozossegi 
hazban, min. 30 fo

t
c) zaszlogyujtemeny (onkent vallalt feladat):

ingyenes, barki szamara nyitott ki&llitas, Kozszolgaltato feladata a kiallitas nepszerusitese, 
csoportok szervezese (evi min. 10 csoport)

d) J6zsefvarosi Galeria mukodtetese (kotelezo feladat):

kiallit&sok szervezese lebonyolitasa evi minimum 5 alkalommal,

egyeb lakossagi kozossegi rendezvenyek szervezese (peldaul gyermeknap, karacsony) 
alkalmankent minimum 30 fo

e) Onkormanyzati rendezvenyek szervezese: (kotelezo 6s onkent vallalt feladat)

allami iinnepek, min 4 alkalommal

onkormanyzati iinnepek: min 6 alkalom

agazati iinnepek min. 4 alkalommal,

kituntet6shez kapcsolodo rendezvenyek szervezese: 4 alkalom

rendezvenyek szervezese (onkent vallalt feladat): lakossagi nagyrendezvenyek keriileti 
kozponti rendezvenyek biztositasa minimum 4 alkalommal.

5. keriileti kozeleti lap, onkormanyzati honlap miikodtetese



a) keriileti kozeleti lap miikodtetese (onkent vallalt feladat)

evi legalabb 40 alkalommal, 16 oldal terjedelemben, 52 000 db ujsag keriil terjesztesre

,b) onkormanyzati honlap miikodtetese(kotelezd feladat)

jozsefvaros.hu honlap folyamatos iizemeltetese, fejlesztese

c) PR tevekenyseg, kommunikacio (onkent vallalt feladat)

kozponti kommunikacio, lakossagi tajekoztato fuzetek, online tajekoztatdk, facebook, online 
.egyeb feluletek, plakdtok, molinok, kiadvanyok (a felmerult igenyeknek megfeleloen)

6. helyi vallalkozasfejlesztcs scgitesc (onkent vallalt feladat)

Vallalkozasoknak a vallalkozas elinditasaval osszefuggesben rendezvenyek, programok 
szervezese, helyszin biztositasa a rendezvenyekhez.

Inkubacios programok, evi 10 rendezveny, min30fo

kozossegi programok evi 10 alkalom, min 30 fo

7. sporttai es szabadidds rendezvenyekkel kapcsolatos feladatok ellatasa (kotelezd 
feladat) . :

a) helyszin biztositasa Matyas ter 15., Dankd utca 18.; Sport udvar nyitva tartasa

8. nemzetisegi iigyekkel kapcsolatos feladatok ellatasa (k6telez6 feladat)

a) nemzetisdgi rendezvenyek, unnepek reszere helyszin biztositasa

Jelentkezes alapjan folyamatosan biztositott

9. Kaptalanfuredi Udiild teruleten megvalosulo fejlesztessel kapcsolatos 
projektmenedzsmenti feladatok ellatas, a kivitelezesi munkalatok figyelemmel kiserese a 
sziikseges nyilatkozatok megtetele.

10. TER-KOZ B jelu fovarosi palyazaton elnyert tamogatas alapjan II. Janos Pal 
papa teren a program szerint megvaldsult csoszhaz fenntartasa, a jatszQterhez kotddo 
kozOsseg epftd programok megrendezese.

jozsefvaros.hu


4. szamu Melleklet

EVES JELENTE S MINT AJA

I. AltaMnos bevezetes
Tartalmazza azokat a piaci hatdsokat (pozitiv es negatfv egyardnt), amelyek hatassal 
voltak a tevekenysegre.

II. Natur&iak bemutatasa (elvegzett szolgdltatasok szamdnak bemutatasa)
E16zd ev azonos idoszaka vs. teny adatok illetve iddaranyos terv vs. teny adatok 
viszonylataban. Grafikonokkal, tablazatokkal es rovid szoveges ismertetessel, 
indokUssal.

III. Eredmenyek bemutatasa (az elozoekben lefrt bazis adatok figyelembe vetelevel) 
Tablazatokkal, grafikonokkal, szoveges elemzessel, ahol sz&mszerusfthetd a 
tevekenysegre hat6 pozitiv es negatfv tenyezok szamszeru bemutatdsaval.

IV. Ertekeles 6s vdrhato adatok prognosztizdlasa.

V. Kbvetkezo evre vonatkozd iizleti terv eloiranyzat.

VI. Fuggelekek, amelyek rdszletesen bemutatjak a tevekenyseg szamszeru adatait





2021OKT

KOZSZOLGALTA I ASI SZERZdDES
17. szamu modositdsa

amely l&rejott egyrdszrol
a Budapest Fovaros VHL keriilet Jdzsefvaros! dnkormanyzat (szekhelye:lQ82 Budapest, 
Barossu. 63-67; ad6szama: 15735715-2-42; tdrzsszam: 735715; bankszdmlaszam: 11784009- 
15508009-00000000; statisztikai szam: 15735715-8411-321-01; kepviscli: Pikd Andras 
polgarmester), mint Kozfeladat Gazda, - a tovabbiakban: „Megbiz6"

masrdszrol
a Jdzsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt (cdgjegyzdkszam: 01-10- 048493; addszam: 
25313433-2-42, bankszamlaszam: 10403387-50526781-70851009, kepviseli: dr. Goz 
Gabriella, vezdrigazgatd), mint kozszolgdltato/megbizott (a.tovabbiakban: Kbzszolgaltato), a 
tovabbiakban: Kozfeladat Szolgaltato,

a tovabbiakban egyiittesen„SzerzddbFelek", kozott az alabbi feltetelek alapjan:

1. Felek rdgzitik, bogy turizmussal, gyermekjoleti szolgdltatdsokkal, kOzmuvelodesi 
feladatokkal, keruleti sport ds szabadidosport tdmogatasdval, valamint nemzetisegi tlgyekkel 
kapcsolatos bnkormanyzati feladatok elUtdsdra 2016. december 15-en egy egysdges 
szerkezetbe foglalt kozszolgaltatasi szerzodest kdtottek a kepviseld-testulet 238/2016 
(XII.01.) szamu hatarozata alapjan. •

2. A Kepviseld-testulet a 2016. december 20-i iilescn elfogadott 262/2016.-(XII.20.) 
szamu hatarozatanak 23. pontja ertelmeben a Kozfeladat Szolgaltato reszere a kozszolgaltatasi 
szerzddesben biztositott kompenzdcid bsszeget a 2017. evre 874.506.000,-Ft- ban allapitotta 
meg, amclyrc tekintettel a felek modosftottak a kozszolgaltatasi szerzodest (1. szamu 
modositds). pAK

3. A Kepviseld-testulet a 2017. februAr 2-i uldsen elfogadott 30/2017. (11.02.) szdmd 
hatarozataval a szerzodesben biztosftott kompenzdcid dsszege a 2017. evre 920.054.958,-Ft - 
ra m6dositotta, amelyre tekintettel a Felek megkotottdk a kozszolgaltatasi szerzddes 2. szamu 
mddositasat.

4. A Kepviseld-testulet a 2017. marcius 09-i iilesen elfogadott 57/2017. (111.09.) szamu 
hatarozataval a Kozszolgdltatot erintden az aldbbiakrol dontott:

- a Jdzsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. letszamanak 2017. majus 1 Jdtdl tortenb 
bSvftdse miatt hatarozatlan idore dnkdnt vallalt feladatkdnt a kozszolgaltatasi szerzddcscn 
beliil 2017-re 2.470,0 e Ft oSszegben az dltalanos mukodesi celtartaldk terhere.

> - n VIII. keruleti kozfoglalkoztatdsra 2017. marcius 1. 6s 2018. februar 28. kozotti 
iddszakra 27.962,8 e Ft dnrdszt biztosit kdtelezd feladatkent, melybol 2017-re 18.641,9 e Ft- 
ot, 2018-ra 9.320,9 Ft-ot eldzetes kotelezettsegvallalds keretdben, tovabba a 
kSzfoglalkoztatottak foglakoztatasdra a kiesd munkaerd pdtlasa erdekeben 2017-ben 21.846,1 
e Ft-ot a haUrozat 3. szamti melleklete szerinti intezmenyek es gazdasagi tarsasagok reszere. 
A 108/2017. (V.ll.) szamu hatarozataban a Kepviselo testiilet arrol dOntOtt, hogy a 2017. 
marcius 1-jdtdl 2017. december 31-ig terjedo idoszakra vonatkozo kdzfoglalkoztatas bnresz 



osszeget a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.-nel 442,7 e’ Ft-tal, a Jozsefvarosi 
Gazddlkoddsi Kozpont Zrt.-nel 1.265,4 e Ft-tal kiegesziti.

A 3. szdmu m6dositas ertehneben a Kozfeladat SzolgMtato reszere a kozszolgaltatasi 
szerzodesben biztositott kompenzacid osszege a 2017. evre 927.328.104,-Ft-ban lett 
megallapitva.

5. A K6pvisel6-testiilet a 2017. jiinius 8-i iilesen elfogadott 143/2017. (VI.08.) szamu 
hatarozataval a szerzodesben biztositott kompenzacio Osszege a 2017. evre 945.555.104,-Ft- 
ban lett megallapitva. (4. szamu modositas)

6. A Varosgazdalkodasi es Penziigyi Bizottsag 815/2017. (IX.25.) szamu hatdrozatdval a 
Megbizo elfogadta a kompenzacio osszeget nem befolyasold, feladatok kozotti 
dtcsoportositast. (5. szamu modositas)

7. AKepviselo-testulet a 201/2017. (X.19.) szamii hatarozataval a kompenzacid osszeget 
16.988,2 e Ft-al megemelte a Jozsefvaros 240. szuletesnapja rendezvenysorozat 
finanszirozasa erdekeben. (6. szamu modositas)

8. A Kepviselo-testulet a 254/2017. (XII. 19.) szamii hatdrozat 6. pontjaban elfogadta a 
2018. dvre biztositott kompenzacio osszeget, mely 866.708,0 e Ft. (7. szamu mddositds)

9. A Kepviselo-testulet 2018. februar 22-i iilesen, a 13/2018. (11.22.) szamu hatarozat 6. 
pontjaban ugy dontott, hogy a Kozfeladat szolgdltatd reszere a jozsefvarosi roma zeneszek 
foglalkoztatasanak erdekeben onkent vallalt feladatkent 18.678,0 e Ft-ot biztosit. (8. szamii 
mddositas)

10. A Kdpviseld-testulet a 2018. mdjus 03-i iilesen a 46/2017. (XII.20.) onkormanyzati 
rendelet modositasarol dontott, mely alapjan a Kozfeladat Szolgaltato reszere ciganyzeneszek 
foglalkoztatasa cimen 32.224 e Ft, rendezvenyek cimen 34.000 e Ft osszegu kompenzacidt 
biztositott. (9. szamu modositds)

11. A Varosgazddlkodasi ds Penziigyi Bizottsag a 20181 majus 28-i iildsen a 420/2018. 
(V.28.) szamu hatarozataval dontott a Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonat kepezd Skoda 
Rapid MEU-863 szemelygdpjarmunek a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt reszere 
tdrtdnd haszndlatba adasdrdl, amely alapjdn a szemelygdpjdrmii fenntartasi kdltsegdvel, 200 e 
Ft osszeggel csokken a Kozfeladat Szolgdltatd kompenzaciojat. A Kdpviseld-testiilet 2018. 
julius 16-an megtartott iildsen dontott a 2018. evi kbltsegvetes modositasarol, mely alapjan az 
Onkormanyzat tulajdonaban levo magyarkuti gyermektabor karbantartasara 14.060 e Ft 
osszegu, kdzfoglalkOztatas cimen 2.738 e Ft osszegu kompenzaciot biztositott. (10. szamu 
mddositds)

12. A Kepviselo-testulet a 2018. december 18-ai iildsdn, a 11172018. (XII.18.) szamu 
hatdrozatdval elfogadta a 2019. dvi kompenzacid osszeget, mely 968.958 e Ft-ban lett 
megdllapitva. (11. szamu mddositds)

13. A 03/7/2019. iktatoszamii, 2019. januar 28, napjan kelt dontds alapjan a Kozfeladat 
Szolgaltato egy fo foglalkoztatasat atvette a REV8 Zrt.-t61, mely alapjdn 2.12,0 e Ft tovabbi 
kompenzacio nyiijtasa valt szuksegesse. (12. szamii modositds)



14. A polgdrmester a 03/7/2019. szamu donteseben 3.221.000,- Ft osszegG 
atcsoportositasrol dontott kozfoglalkoztatottak onkormanyzati onreszenek biztositdsa cdljabol. 
A Kepviselo-testiilet a 2019. Aprilis 30-ai iilesen a penzmaradvany kapcsan tovabbi 
105.000.000,- Ft kompenzacio nydjtasardl dontott rendezvenyek, marketing tevekenysdg 
feladat elldtdsa erdekeben. (13. szamdmddositas)

15. A 03-7/66/2019. sz. eloiranyzat ate sop orto sitas kapcsan a polgarmester 5.500.000,- Ft 
atcsoportositdsrol ddntdtt a magyarkuti fenydbutorok csereje kapesdn, a kompenzacio 
osszegenek valtozatlanul hagyasa mellett

16. A Kepviselo-testiilet a 2019. Julius 04-ei iilesen a 100/2019. (VIL04.) szamu 
hat&ozatdval ilgy dontott, hogy a gyermekek vedelmerol es a gydmtlgyi igazgatdsrol sz616 
1997. dvi XXXI. torvdny 38/B. §-a alapjan - dnkdnt vallalt kozfeladatkdnt hatarozatlan idore 
tanoddt mdkodtet ds a tanoda kozfeladat ellatasdval a Jdzsefvaros Kozossegeiert Nonprofit 
Zrt.-t bizzameg. A szerzodes 2.1.3. pontja helydbeaz alabbi szoveg lep:

“2.1.3. Szocialis gondoskodas koreben
a) adomdnyok gyujtdse, fogadasa, osztasa
b) foglalkozas elosegitesevel kapcsolatos feladatokelldtasa
c) iskolaifelkeszites, tanfolyamok, 
d) tanoda mukodtetese”

17. A Kdpvisclo-testulet a 2019. jdlius 04-ei iilesen a 100/2019. (VII.04.) szAnui 
hatarozatdval dgy dontott, hogy jelen kozszolgdltatasi szerzodest 2024. szeptember 30. 
napjaigmeghosszabbftja, igy a szerzddes 14.1. pontja helydbe az alabbi szdveg lep:

Felek jelenSzerzodest (szolgdltatds iddtartama) hatdrozott idotartamra hozzdk letre, 
2024. szeptember 30. napjaig. A szolgdltatds kezdo napja:. 2015. marcius Id'

18. Felek a szerzodes 4.1 pontjat, a 2012/21/EU bizottsagi hatarozat 5. cikkdnck val6 
megfeleles drdekdben az alabbiak szerint m6dos£tjak:

,, 4.1 Az bnkormdnyzat a 2.1 pontban meghatarozott feladat elldtdsdhoz szukseges penzugyi 
jedezetet kompenzacio, (forrdsdtadas) formdjaban biztositja Kozfeladat Szolgdltatd reszere. A 
tdmogatds mertek^t a 2012/21/EU bizottsagi hatarozat 5. cikke szerint kell megdllapltani. A 
tamogatas merteke nem haladhatja meg a kozszolgaltatds netto kbltseget, 'azaz a 
kdzszolgdltatds mukddtetesevel kapcsolatosan felmerillt koltsegek es az ezzel dsszejuggdsben 
keletkezett bevetelek kulonbsSget, figyelembe veve egy, a kozszolgaltatds elldtdsdhoz 
kapcsolodd sajdttdke-resz alapjdn-varhato ^sszeru profitot is. Fentiekre tekintettel a Felek az 
aldbbi pontokban rbgzitett tnbdonhaidrozzdk meg a kompenzacio osszeget."

19. Felek a szerzdddst a tdlkompenzdcid elkertildse ds visszafizetdse erdekdben a 7.8. 
ponttal egdszitikki:

“Ha a Kozfeladat Szolgdltatd a 2012/21/EU bizottsagi hatarozat 5. cikkenek megfeleloen 
meghatarozott osszeget meghaladd tdmogatasban reszesul, a tulkompenzdcidt vissza kell 
fizetnie. Amennyiben a tulkompenzdcib osszege nem haladja meg az atlagos eves 



ellentetelezes osszegenek 10%-at, a tulkompenzacio atviheto a kovetkezo idoszakra ds 
levonhatd az arra az idoszakra ftzetendo tamogatds osszegebol. ”

20. Feleket a 2012/21/EU bizottsagi hatarozat 8. cikke ertehneben 10 eves iratmegbrz^si 
kotelezettseg terheli.

21. Fentiekre tekintettel a jelen szerzoddsmodositas 1. melleklete a kozszolgaltatasi 
szerzdd^s 1. szdmu melUkletenek (szolgaltatas leiras) helyebe lep. (15-21. pontok 14. sz&mu 
modositas)

22. A Kepviscld-tcstulct a 2019. december 19-ei ul6s6n, a. 180/2019. (XII.19.) sz. 
hatarozataval a Kbzszolgaltatbval kotott Kozszolgaltatasi Szerzodest meghosszabbitotta az 
dtmeneti gazdalkodas idejere, azaz 2020. februar 29. napjaig. A 2020. januar es februar havi 
kompenzacid osszege a 2019. evi eredeti eldiranyzat 1/12-ed resze, azaz 80.746.500,- Ft/h6. 
(15: sz&mii modositas)

23. A Kcpviscld-testulet a 2020., februar 27-ei ulesen, a 40/2020. (11.27.) szAmu 
hatArozatival elfogadta a 2020. 6vi kompenzacid osszegdt, mely 838.768.816 Ft-ban lett 
megdllapitva. (16. szamu modositas)

24. A veszelyhelyzet kihirdeteserbl es a veszelyhelyzeti intezkedesek hatalyba lepeserol 
szolo 27/2021. (1.29.) . Kormanyrendelettel kihirdetett veszelyhelyzetben a
katasztrofavedelemrol es a hozza kapcsolddd egyes torvenyek modositasarbl szdlo 2011. evi 
CXXVIH. 46. § (4) bekezdeseben biztositott felhatalmazas alapjan a polgarmester a 97/2021. 
(11.25.) szamu hatarozataval elfogadta a 2021. evi kompenzacio osszeget, mely 
599.665.920 Ft-ban lett meg^llapitva.

25. A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete a 2021. szeptember 23. 
napjan tartott ulesen az 518/2021. (IX.23) sz6mu hatarozataban ugy dontott, hogy a 
Jozsefvaros Kozoss6geiert Nonprofit Zrt. feladatkorebe tartozo kozszolgaltatasi 
feladatok elldtasara a 2021. evben biztositott kompenzacio modositott osszege 
618.524.146 Ft.

Fentiekre tekintettel a jelen szerzod^smodositds 1. melleklete a kozszolgaltatasi szerzSdes 2. 
szdmd mellekletenek (Koltsegterites szamitdsi modszere) helyebe lep (24-25. pontok a 17. 
szamu mbdositas)

Felek rogzitik, hogy az 1. pontban fogzitett kozszolgaltatasi szerzodes egyeb pontjai 
valtozatlan tartalommal hatalyban es ervdnyben maradnak.



Felek jelen szerzddesm6dositast elolvastak, s mint akaratukkal mindenben megegyezot 
jovahagyolag irtak ala 7 egymassal egyezd peldanyban.

Budapest, 2021. oktober sr Budapest, 2021. oktober

Budapest F6va?o^yni
Jozsefvaros dnaurma

Pik6 Andras polgarmester
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