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Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyalias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. (a tovabbiakban: JKN) a Budapest Fovaros VIII. 
kertilet Jozsefvarosi Onkormanyzat egyszemelyes zartkoriien mukodo nonprofit reszveny- 
tarsasaga. A JKN Alapszabalyanak 9.1. pontja ertelmeben a tarsasagnal az igazgatosag joga- 
it vezeto tisztsegviseldkent a vezerigazgato gyakorolja a munkaltatdi jogokat, kepviseli a 
tarsasagot, kialakitja es iranyitja a reszvenytarsasag munkaszervezetet.

A JKN Zrt-vel kapcsolatban 2021. ev marciusaban hozott tulajdonosi dontes ertelmeben a 
ceg iigyvezeteset mar nem testulet latja el, hiszen a zartkoriien mukodo tarsasag tevekenyse- 
ge, tulajdonosi kore egy szemely szamara is atlathato, kezelheto. A 2013. evi V. torveny a 
Polgari Torvenykonyvrol (Ptk.) erre vonatkozo szabalyaival osszhangban az addig tobbtagu 
igazgatosag helyett egyetlen szemely keriilt az ugyvezetesi feladatokra az alapszabalyban 
kijeldlesre. Az iigyvezetesre kijelolt vezerigazgato lenyegeben ugyanazokat a feladatokat 
teljesiti, ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik es ugyanazok a kotelezettsegek terhelik, mint 
a korabbi igazgatosagot. A vezerigazgato mukodesere ezert az igazgatosagra vonatkozo sza- 
balyokat kell alkalmazni. gRKEZETT
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A kepviseld-testulet 2021. oktober 22. napjatdl hatarozott idbre - az errbl szolo palyazat 
eredmenyes elbiralasaig, de legfeljebb 2022. junius 30-aig ~ Ivanyos Janost bfzta meg a JKN 
Zrt. vezerigazgatoi feladatainak ellatasaval.

II. A beterjesztes indoka
A JKN Zrt-vel kapcsolatos szemelyi jellegu dontes a kepviseld-testulet kizardlagos hataskb- 
rebe tartozo, at nem ruhazhato dontes. A vezerigazgatoi palyazat kiirasa a kepviseld-testulet 
hataskbre.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja, hogy a JKN Zrt. folyamatos jogszerii mukbdese 2022. julius 1. naptol kezdbdb- 
en biztositott legyen.

Az elbterjesztesben foglaltaknak penziigyi hatasa nines.

IV. Jogszabalyi kbrnyezet
A kepviseld-testulet dontese a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi 
CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban: Motv.) a 41. § (3) bekezdesen alapul.
A Ptk. 3:109. § (1) bekezdese ertelmeben a gazdasagi tarsasag tagjainak dbnteshozo szerve a 
legfobb szerv. A 3:109. § (2) bekezdes alapjan a gazdasagi tarsasag legfobb szervenek fela- 
data a tarsasag alapvetd uzleti es szemelyi kerddseiben valo donteshozatal.
Az Motv. 42. § 2. pontja alapjan a kepviseld-testulet hataskdrebdl nem ruhazhato at a tdr- 
veny altal hataskbrebe utalt valasztas, kinevezes, vezetbi megbizas. Az Motv. 107. § alapjan 
a helyi bnkormanyzatot - tbrvenyben meghatarozott elteresekkel - megilletik mindazok a 
jogok es terhelik mindazok a kbtelezettsegek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A 
tulajdonost megilletd jogok gyakorlasardl a kepviseld-testulet rendelkezik.
A JKN Alapszabalya 8. pontja rbgziti a Ptk. szabalyaival osszhangban, hogy kozgyules 
hataskdret az alapito gyakorolja. A kozgyules hataskdrebe tartozd kerdesekben az alapito 
vezeto szerve (az dnkormdnyzat kepviseld-testulete) irasban hataroz es a dontes az ugyveze- 
tessel valo kozlessel vdlik hatalyossd’\

Melleklet: Palyazati felhivas a Jozsefvaros Kozbssegeiert Nonprofit Zrt.-nel vezerigazgatd 
munkakbr betbitesere

Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.



Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek

..../2022. (........ ) szamu hatarozata
a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. vezerigazgatoi palyazatanak kiirasara

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy az eloterjesztes 
melleklete szerinti tartalommal palyazatot hirdet a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.- 
nel vezerigazgato munkakor betoltesere.

Felelds: polgarmester

Hataridd: 2022. marcius 30.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly.

Budapest, 2022. marcius 16.

Piko Andras 
polgarmester

Torvenyessegi ellenorzes:

dr. pajtos Csilla 
jegyzo



Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
palyazatot hirdet 

a
Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.-nel 

vezerigazgato munkakor betoltesere

Jozsefvaros kulturalis es muvelodesi eletenek egyik kdzponti szervezete a Jozsefvaros 
Kozossegeiert Nonprofit Zrt. (a tovabbiakban: JKN Zrt.). A JKN Zrt. 2022-ben mintegy 675 
millio forintos eves bnkormanyzati tamogatasbdl mukbdik, tervezett letszam 59 fd.

A jogviszony tipusa:

A munkaviszony a munka torvenykonyverol szolo 2012. evi I. (a tovabbiakban: Mt.) hatalya 
ala tartozik. A munkakor betoltoje az Mt. 208. § (1) bekezdese szerint vezeto allasu 
munkavallalonak minosul.

A munkakor betoltesere hatarozott ideju munkajogviszony kereteben kertil sor azzal, hogy a 
palyazat kiiroja munkaltatokent olyan tartalmu munkaszerzodes megkotesere tesz ajanlatot, 
amely szerint az Mt. 79. § (1) bekezdes b) pontja szerinti azonnali hatalyu felmondas eseten a 
munkavallald az Mt. 79. § (2) bekezdesre is figyelemmel legfeljebb 2 havi tavolleti dijra 
tarthat igenyt.

A foglalkoztatas jellege:

Hatarozott ideju, teljes munkaidds munkaviszony, harom honap probaido kikotesevel.

A munkaviszony idotartama:

A hatarozott ido 2022. julius 01. napjatol 2025. marcius 31. napjaig tart.

A munkavegzes helye:

1085 Budapest, Horanszky u. 13.

A beosztashoz tartozd, illetve a vezetoi megbizassal jaro lenyeges feladatok:

• a gazdasagi szervezet ugyeinek intezese, a szervezet kepviselete;
• a gazdasagi szervezet mukodesi korenek, celjainak es a celok eleresenek a 

meghatarozasa es megvaldsitasa, figyelembe veve a tulajdonosi es vezetoi erdekeket, 
valamint a kbmyezeti felteteleket;

• gondoskodik az alapito altal hozott hatarozatok vegrehajtasarol;
• a munkaszervezet kialakitasa, a belso munka- es hataskormegosztas szabalyozasa;
• a beosztott vezetok kozremukodesevel a szervezet tevekenysegenek tervezese, 

szervezese es iranyitasa, a szervezeti egysegek munkajanak bsszehangolasa;
• anyagi, emberi es penziigyi forrasok biztositasa a gazdasagi szervezet celjainak es 

programjainak megvaldsitasa erdekeben;
• a gazdasagi szervezet uzleti konyveinek szabalyszerii vezetesenek ellenorzese;
• a tarsasagi merleg-es a vagyonkimutatasanak elkeszittetese;
• a gazdasagi szervezet kepviselete mas szervezetek elott;



• kapcsolatot tart a hivatal tisztsegviseldivel, az allami kozigazgatas szerveivel, 
onkormanyzati kepviselokkel, bizottsagokkal, a Felugyelo Bizottsag tagjaival;

• munkaltatoi jogok gyakorlasa, dolgozok kepzesenek es teljesitmenyenek ellendrzese 
es felugyelete.

• az uzleti terv, az eves es feleves jelentes, valamint eldterjesztesek keszitese
• cegjogi valtozasok kovetese
• ellatja mindazon munkakorehez kapcsolodo feladatokat, amelyekkel esetenkent az 

alapito, es annak kepviseleteben a polgarmester megbizza.

Munkaber es juttatasok:

A munkaber: brutto 1.234.981,-Ft/ho
Egyeb juttataskent koltsegteritese: brutto 179.491,-Ft/ho
Cafeteria juttatasat brutto 29.156,-Ft/ho

Palyazati feltetelek:

• egyetemi/foiskolai felsofoku vegzettseg
• legalabb 6t ev vezetoi tapasztalat
• magyar allampolgarsag vagy ktilon jogszabaly szerint a szabad mozgas es tartozkodas 

jogaval valo rendelkezes illetve bevandorolt vagy letelepedett statusz
• btintetlen eloelet
• vagyonnyilatkozat-teteli eljaras lefolytatasa
• elonyt jelent hasonlo profilu onkormanyzati tarsasagnal szerzett munkatapasztalat

Elvart kompetenciak:

• kivalo kapcsolatteremtd, erdekegyeztetd es kommunikacios keszseg
• pontos, preciz munkavegzes
• szakmai elkotelezettseg es magas szintu szakmai ismeret
• nagyfoku munkabiras

A palyazat reszekent benyujtando iratok, igazolasok:

• reszletes szakmai dneletrajz;
• a vegzettseget igazolo okiratok masolata;
• a JKN Zrt. vezetesere, fejlesztesere vonatkozo szakmai program (max. 5 A4-es oldal), 

ami kiter tobbek kbzbtt:
o palyazo szemelyes motivaciojara
o potencialis szakmai partnerek ismertetesere
o a Hl3 mukodtetesevel kapcsolatos elkepzeleseire
o a Jozsefvaros Muzeum fejlesztesevel, mukodtetesevel kapcsolatos 

elkepzeleseire.
• 90 napnal nem regebbi hatosagi erkolcsi bizonyitvany a btintetlen eloelet igazolasara;
• az egyes vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettsegekrol szolo 2007. evi CLIL torveny 

altal eldirt vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettseget elfogado nyilatkozat;
• a palyazo nyilatkozata arrol, hogy a palyazati anyagban foglalt szemelyes adatainak a 

palyazati eljarassal osszefuggesben szukseges kezelesehez, valamint a palyazati 



anyagnak a velemenyezok es a donteshozok reszere tortend sokszorositasahoz, 
tovabbitasahoz hozzajarul;

• a palyazo nyilatkozata arrol, hogy a szemelyet erinto kepviselo-testiileti tiles napirendi 
pontjanak nyilvanos ulesen tortend targyalasahoz hozzajarul.

A palyazat benyujtasanak hatarideje:

2022. aprilis 29. 12.00 ora.

A palyazat benyujtasanak modja:

A palyazatot egy peldanyban irasban, zart boritekban kell benyujtani szemelyesen vagy postai 
ilton a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal 
Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly (1082 Budapest, Baross utca 63-67. 315-ds iroda). Kerjiik a 
boritekon feltuntetni a palyazo pontos nevet es cimet, valamint a „Jdzsefvdros Kozossegeiert 
Nonprofit Zrt. -nel vezerigazgatoipalyazat ” jeliget.

A palyazat elbiralasanak rendje:

A beerkezett palyazati anyagok atvizsgalasa utan, a kiirasnak megfelelt palyazok koziil a 
vezerigazgato megvalasztasarol Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
dont. A palyazok a dontest kovetoen Irasban kapnak ertesitest.

A palyazat kiiroja fenntartja maganak a jogot, hogy a palyazatot eredmenytelennek 
nyilvanitsa. A kiird nem vallalja semmilyen, a beadott palyazat eredmenyebol keletkezd kar, a 
palyazat beadasaval kapcsolatban felmerult koltseg megteriteset.

A palyazat elbiralasanak hatarideje:

A palyazat elbiralasanak hatarideje: 2022. majus 31.

A palyazattal kapcsolatos tovabbi felvilagositas kerheto:

Budapest Fovaros VIII. Kerulet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Keruletgazdalkodasi 
Ugyosztaly vezetojetol (1082 Budapest, Baross utca 63-67.) a 06 1 459 2276-os 
telefonszamon, ill. a borbas.gabriella@jozsefvaros.hu e-mail cimen kerheto.

A palyazati kiiras kozzetetelenek helye, ideje:

A palyazati kiiras kozzetetelenek helye: Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat honlapja, facebook oldala, Jozsefvaros Ujsag. A palyazati kiirast az 
Onkormanyzat megjelenteti a profession.hu oldalon.

mailto:orbas.gabriella@jozsefvaros.hu
profession.hu


MeUeklet

A Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. fobb feladatkorei:

1. Udiiltetes szervezes
Udiiltetes szervezes a Magyarkuton talalhato erdei iskola tekinteteben - kulonosen oktatasi- 
nevelesi intezmenyek tanuldinak. Erdei iskola jellegu tumusokban torteno taboroztatasa, a 
hetvegi csoportos kirandulasok fogadasa, a jozsefvarosi intezmenyek kdztisztviseldinek es 
kozalkalmazottainak udultetese idenyjelleggel, a jozsefvarosi koznevelesi intezmenyekben 
tanuld gyermekek csoportos es tumusos udiiltetesnek szervezese, a jozsefvarosi szocialis 
intezmenyek ellatottjainak udultetese, jozsefvarosi kozalkalmazottak es koztisztviselok 
csaladi es felnott udiiltetesenek szervezese.

2. Jozsefvarosi oktatasi-nevelesi intezmenyek tanuloi reszere nyari szabadidd 
foglalkozas szervezese etkezes biztositasaval

A kotelezo onkormanyzati feladat a gyermekek vedelmerol es a gyamugyi 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 koni (6-14 eves) gyermekek nyari sziinidei napkozis taboroztatasa heti (5 napos) 
tumusokban tbrtenik.

3. Szocialis gondoskodas
a) adomdnyok gyujtese, fogadasa, osztdsa

Az online oktatasban reszt vevok szamara a sziikseges segedeszkozoket, valamint a 
jozsefvarosi zold szamon segitseget kero csaladok szamara folyamatosan juttatjuk el az 
adomanyba erkezo szamitastechnikai eszkozoket. A szamitastechnikai eszkozdk beallitasarol, 
legalis szoftver telepiteserol is gondoskodunk, illetve az eszkozdk hasznalatat is megtanitjuk 
az adomanyban reszestilo csaladoknak.

£9 foglakoztatds elosegitesevel kapcsolatos feladatok elldtdsa
A Magdolna utca 47. szam alatt talalhato Fokusz Kozossegi Ter egyik legfontosabb celja, 
hogy lehetoseget biztositson a keriiletben eld 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 kulonfele szabadidds tevekenysegek. Az En/ido 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 
szovetsegeseikent, baratkent is tamaszai legyenek egymasnak.

c) iskolai felkeszites, tanfolyamok
A Mentor program profilja, hogy altalanos- es kozepiskolasok szamara nyujt elsosorban 
tantargyi segitseget a sikeres iskolai elomenetel erdekeben. A program fontos szerepet tdlt be 
az iskolai hatranyok csbkkenteseben, a szocialis vedohalo megerositeseben. 2022-ben 
tervezett uj elemek, bovftes az ujabb kihivasok, felmerulo igenyek tukreben:

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



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

- palyaorientacio, tanacsadas.

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 
Onkormanyzattal kotott kozszolgaltatasi szerzodes alapjan biztositott osszeg.
A vallalt gyermekletszam 30 fo (a gyermekek 70%-a igazoltan hatranyos helyzetu a torvenyi 
eloirasnak megfelelden).

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

A JKN Zrt. kulturalis programszervezesi feladatai 2022. evben jelentdsen 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 kozmuvelodesrol szolo 1997. evi CXL. torveny (a 
tovabbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdes szerint:

a) muvelddo kozossegek letrejottenek elosegitese, mukodesuk tamogatasa, fejlodesuk 
segitese, a kozmuvelodesi tevekenysegek es a muvelodo kozossegek szamara helyszin 
biztositasa

b) a kozossegi es tarsadalmi reszvetel fejlesztese
c) az egesz eletre kiterjedo tanulas felteteleinek biztositasa
d) a hagyomanyos kozossegi kulturalis ertekek atorokitese felteteleinek biztositasa
e) az amator alkotd- es eldado-muveszeti tevekenyseg  felteteleinek biztositasa
f) a tehetseggondozds es fejlesztes felteteleinek biztositasa
g) a kulturalis alapu gazdasagfejlesztes.

Jelenleg harom sajat kozossegi szinterrel szamolunk:
Kesztyiigyar Kozossegi Haz,

- H13 Muvelddesi Kozpont (2022. marcius 1 -tol) es a
- Jozsefvarosi Muzeum (leendo muzealis intezmeny).

A Kesztyiigyar megfelel a miivelodesi haz besorolasu kulturalis intezmenynek (min. 3 
alapszolgaltat&s, szukseges technikai infrastruktura), a H13 teljesiti a muvelddesi kozpont 
kulturalis intezmeny technikai kovetelmenyeit. Mindharom helyszin befogado, kozossegi 
koncepcioval rendelkezik, melyekkel osszessegeben lefedhetd a keruleti onkormanyzatok 
szamara kotelezo kozmuvelodesi alapszolgaltatasok teljes kore.

A Kesztyiigyarban megvalosulo programok:
Mentor program
Szabadidos, sport programok, prevencio, biinmegelozes
Kozossegi esemenyek/rendezvenyek
Kesztyiigyar Galeria
Nagyecsedi cigany tanc oktatas



Egyeb kulturalis, nemzetisegi, ismeretteijeszto programok heti, ketheti, vagy havi 
rendszeresseggel
Helyi zeneszek tamogatasa, prdbaterem biztositasa, konzervatdriumi diakok 
szamara koncertek, fellepesi lehetosegek biztositasa 
Szinhazi produkciok befogadasa, stb.

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

A 2021 nyaran elfogadott muzeumi koncepcid megvaldsitasa kezdodik 2022-ben. A muzeum 
2022. evi kiallitasi tevekenyseget illetden jelenleg ketto tarlat helyezhetd kilatasba. A 2022-es 
evre a muzeum epiiletebe tervezett kiallitasok mellett olyan pop-up tarlatokkal is szeretnenk 
jelentkezni, amelyeket keruleti tires uzlethelyisegek kirakataiban helyeziink el, es amelyek 
Jdzsefvaros tortenetet, valamint a helyi lakosok, kozbssegek torteneteit meselik el.

5. Keruleti kozeleti lap miikodtetese, PR tevekenyseg, kommunikacio
A Jdzsefvaros Ujsag 2021. ev ota uj foszerkesztoi koncepcioval vegzi tevekenyseget, a JKN 
Zrt-n belul, autondm mddon mukodve latja el a keruleti kozszolgalati media feladatait.
Beszamol a helyi kozelet torteneseirol, a kepviseld-testuleti ulesekrol, onkormanyzati 
dontesekrol es esemenyekrol, emellett kritikai szemlelettel tekint a keriiletvezetes munkajara. 
Rendszeresen beszamol emellett a keruletet erinto orszagos politikai tortenesekrol is, valamint 
a keriiletben megtalalhato uj, illetve mar egy ideje mtikddd, erdeklodesre szamot tartd 
vallalkozasokat is bemutat. A lap kethetente - a harom nyari honapban havonta egyszer - 
nyomtatott formatumban 24 oldalon, 40 ezer peldanyban, online felulete pedig napi szinten 
tbbb anyaggal is ffissul. A lapban mindig talalhato ketoldalas nagyinterju, megszolalnak a 
helyi politikai elet kepviseldi, es a recept es keresztrejtveny mellett tarcanovellaval, vagy 
mesevel az irodalom is kepviselteti magat. Az Ujsag kommunikacids feladataihoz tartozik 
kreativ anyagok, plakatok, hirdetdanyagok, flyerek, kiadvanyok, tablok, szdrdanyagok - 
keszitese Jdzsefvaros Onkormanyzata szamara, valamint grafikak keszitese a Jdzsefvaros 
ujsag- es honlap, az Info pontok, valamint a www.iozsefvaros.hu reszere.

6. Helyi vallalkozasfejlesztes segitesevel kapcsolatos feladatok
A Hl 3 korabbi formajaban nem mukodik tovabb. Jelenleg az epiiletben a konferencia terem 
berelheto. Az irodak korabbi berloinek (coworkerek, vallalkozasok) jogviszonyat csak a Haz 
uj funkcidjanak kialakitasaig tartjuk fenn. A Hl 3 kozossegi ter tovabbiakban muvelodesi 
kozpontkent helyi kulturalis egyuttmukodesek 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) tervezunk, tovabba kulturalis egyuttmukodesek kereteben, eves szinten 20 
alkalommal, kozosen lebonyolitasra kerulo eloadast, koncertet tervezunk.

A JKN 2022. evi uzleti terve es kozszolgaltatasi szerzodese az alabbi linken erhetd el: 
https://jozsefvaros.hu/tu dokumentumok/6986 20220224 javaslat a jozsefvaros kozossegei 
ert.pdf

http://www.iozsefvaros.hu
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6986_20220224_javaslat_a_jozsefvaros_kozossegei

