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Tisztelt Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag!

A Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. (a tovabbiakban:JKN Zrt.) a Budapest Fovaros VIII. kerulet 
Jozsefvarosi Onkormanyzatnak (a tovabbiakban: Jozsefvarosi Onkomianyzat) a kulturalis, 
kozmuvelddesi es turizmussal, valamint egyes nemzetisegi iigyekkel kapcsolatos feladatellatasa 
koreben kizarolagos joggal rendelkezd, onkormanyzati tulajdonu gazdasagi tarsasaga, mely a 
Jozsefvarosi Onkormanyzattal megkotott, hatalyos Kozszolgaltatasi Szerzodes 2.1. pontjaban nevesitett 
kbzfeladatok ellatasara koteles.

A 36/2014. (XL 06.) onkonnaayzati rendelet (a tovabbiakban: KT SZMSZ) 7. szamu melleklet 1.2.2. 
pontja szerint a koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag yelemenyezi az eves koltsegvetesi javaslatot es a 
vegrehajtasarol szolo negyedeves, feleves, eves tajekoztato tervezeteit. E korben a tisztelt Koltsegvetesi 
es Penzugyi Bizottsag elnoke altal elkesziteni kert, a JKN Zrt. 2022. evi iizleti tervenek elso negyedeves 
vegrehajtasarol szolo beszamolot ajelen eloterjesztes l.sz. melleklete tartalmazza.

A Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete, mint legfobb donteshozo szerv altal 2022. februar 
24-en meghozott 68/2022. (02.24.) sz. dontesevel elfogadott 2022. evi Uzleti terveben meghatarozott 
feladatok ellatasarol kesziilt a Tarsasag 2022. evi I. negyedeves beszamoloja, amely a 2022. evi Uzleti 
terv strukturajaban mutatja be a JKN Zrt. tevekenyseget, a feladok koret, valamint a tulajdonosi testiilet 
(Felugyelobizottsag) tevekenyseget.

A csatolt beszamolo tartalmazza:
- a Kepviselo-testiilet altal 2022. januar 20-an elfogadott SZMSZ alapjan kialakult szervezet 

egyes egysegei altal vegzett tevekenyseget,
- a JKN Zrt-re vonatkozo tulajdonosi dbnteseket,
- az Allami Szamvevoszek fele Hivatali cegkapun benyujtott dokumentumok, valamint az abban 

azota tortent valtozasok listajat (szabalyzatok es modositasaik) tablazatba foglaltan.

A beszamold a mukodesi terv vegrehajtasanak negyedeves allapotat tablazatba foglaltan tartalmazza. A 
bemutatott adatokjolprezentaljak a JKN Zrt. negyedeves mukodeset, de nem tekinthetok veglegesnek, 
mert a konyveles marciusi zarasa meg nem tortent meg.

Jelen tajekoztato, annak tisztelt Bizottsag reszere torteno elotegesztesevel egyidejuleg kerul 
megkuldesre a Felugyelo Bizottsag reszere is.

Kerem a mellekletben csatolt beszamolo tudomasul vetelet.
p ';llRKEZETTl;: l;l o'-
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A Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. 2022. evi Uzleti Terve a targyevikoltsegvetes 

tervezetevel osszhangban keszult. Az I. ncgyedev tevekcnysegerol szolo beszamolo az 

Lzleti Terv strukturajaban keszult.

I. CEGBEMUTATO

A tarsasag cegneve: Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zartkoriien Mukodo 

Reszvenytarsasag -A

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

kozponti ugyintezes helye.

Telephelyek:

1082 Budapest, Baross utca 118,

1085 Budapest, Jozsefkorut 59-61.

1085 Budapest, Jozsefkorut 70. felcmelet 3.. A;

1085 Budapest, Jozsefkorut 70. fsztX

1085 Budapest, Jozsefkorut 70. fszt.5. ;\:A,<

1085 Budapest, Jozsefkorut 68. pince (1/U, 2/U)

.2621 Veroce - Magyarkut, Orgonas ut 7. ?a a^>a,VAAA^

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

1086 Budapest, Magdolnautca 47v AkA^A//::A<^^

1084 Budapest, Matyas ter 15.

1088 Budapest, Puskin u. 24. fszt.

8220 Balatonalmadi, Siraly utca 8. ■ A^

A tarsasag alapitoja: Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat



II. MUKODESITERV

MCKODEM TERV 20 22

2022 ierv '■•2J t‘ IK
2022.1Jtcv
11311 l.‘V

S43 392 922 133 961700 709 431 222
CWul tetra 64 065 835 6 862 760 57 203 075

Mag? ark at 25 623 S90 3595512 22 028 378
Kinialan 1 tired 3$<W 945 3 267 248 35 174 697

Jazaervimsi tvernaekckrrazerenvari tabur 23 188 900 0 23 188 900
SzadiHS gonduskcdas 16 447 790 4 936 692 11511098

Adamasnyak gyujlese 509 600 0 509 600
Fakusz KSzpuni 12 759 898 1 928 556 10 831 342
Fgglalkazlalaai pro.esairMk 3 178 292 3 008 136 170 156

Knzrsuvtiodral fdadatok 281787 155 41752 953 240 034 202
94 658 283 19 709 478 74 948 805

Muzeuns 45 356719 5 665 331 39 691 388
Kaillitisak, lakassaci kaaniveladisi ieladalok 53 501 513 3 677 497 49 824 916
Rendczvenvek lunsepekikitOnleles egyeii) 78 416 980 12 700 647 65 716 333
Ktemsl! ailami is ankanrsinvzati rendezvdivck 9 853 669 0 9 853 660

Krrulcti knzdetQ lap « ko tEUEnMiikadd 141 338 180 25 870 694 115 467 486
81 084 020 23 920 727 57 163 293

IkinlaTJ‘Online 25 605 060 188 217 25416 843
PRlevckenyseg 34 649 100 1 761 750 32 887 359

Hdyi Vallalkuzasfeilraztraet segita fdadatak . 7 505 121 1659 223 5 845 898
Tano da 25 362 900 4 020 669 21342 231
VEKOP 132 364 881 10 632 207 121. 732 674
IrAnvitis 151332 160 38 226 502 113 105 658

korreftcidk fees, elhaidroSdsokf 0
Bev del ek 186 164 881 6 654 452 179 510 429
Kompenzadu 657 228 041 127 307 248 529 920 793

A 2022-ben ellatando tobbletfeladatok (muzeum, kulturalis rendezvenyszervezes, hianyzd 
kotelezoen ellatando kozmuvelodesi alapfeladatok, kaptalanfuredi tabor vagyongazdalkodasa, 
VEKOP-finanszirozas evkozi megszunese stb.) es a 10%-os berrendezes hatasa marmegjelent 
az elso negyedevre vonatkozo mukodesi adatokban.

Elvegeztiik (bar meg nem zartuk le) a VEKOP-projekt 2019-2021. evi dokumentaciojanak 
teljes felulvizsgalatat is. A nem veglegesitett hibajegyzek alapjan kb. 57 mFt (2019: 16 mFt, 
2020: 9 mFt, 2021: 32mFt) osszeget tesznek ki azok a mar elszamolasra benyujtott dologi 
kiadasok, amelyeknel utoellenorzes hibat, igy visszafizetesi kotelezettseget allapithat meg. Ez 
kozel ketharmados hibaaranyt jelent. Indokolt a 2021. evi beszamolo veglegesitesenel a 
veglegesitett hibajegyzek szerinti bsszegnek megfelelo lekbtott tartalekot elkuldniteni, illetve 
fenntartani.

A JKN szabalyszerii mukbdesenek, igy a mukodesi tervben foglaltak szerinti feladatellatas 
elengedhetetlen feltetele a leltarozas szabalyos vegrehajtasa. melyre evek ota nem keriilt sor, 
viszont az eves beszamolbk szabalyszeru bsszeallitasanak alapjaul szolgalo leltarfelvetelhez 
nelkuldzhetetlen. A 2021. evben lefolytatott belso ellendrzesi jelentes nem tert ki erre - a 
vizsgalt idoszakban napvilagra keriilt - legsulyosabb szabalytalansagra, melynek 
kovetkezmenye volt, hogy a konywizsgalo a 2020. evi beszamolot csak korlatozott 
velemennyel fogadta el. Ez egy Civiltv. hatalya ala esd szervezet eseteben kirivo merteku 
szabalytalansag, mellyel kapcsolatosan sajnalatosan nem keriilt eloirasra intezkedes a 
tulajdonos reszerdl.



Jelentos vezetoi es ugyintezoi kapacitast lekotve megoldottuk az evek ota kezeletlen leltaroz&si 
problemat, feltartuk a hibakat, a jegyzokonyvek veglegesitese, zarasa es a megallapitasok 
alapjan szukseges nyilvantartas-atvezetesek a IL negyedev elejen szinten megtortennek, igy 
remenyeink szerint a 2021. evre vonatkozo penziigyi beszamolot a kony wizsgalo korlatozas 
nelkul fogja elfogadni.

H/l. Udultetcs

Magvarkut
A Telephely Koordinacios Iroda fogadta es koordinaltaa rendezvenyszervezesi, kozossegi es 
kdzmuvelddesi celu helyiseghasznalati igenyeket.

Amagyarkuti uduloben 91 fo 168 vendegejszakat toltott el. Ebbol a 18 ev alatti vendegek szama 
35 fo, a 18 ev folottieke 56 fo volt. kt

Kaptalanfiired
Gyermektabor es strand
Balatonalmadi-Kaptalanfured Strand teruleten talalhato veszelyes fak allapotanak 
meghatarozasara szakmemok kerult megbizasra. A szakvelemeny meghatarozta a teruleten 
elhelyezkedo fak faapolasi teendoit. A szakvelemeny alapjan a veszelyes fak kivagasra, 
valamint a lombkoronak alakitasara a szerzodest megkotottiik. 16 fa kerult kivagasra, 8 fa 
lombkorona alakitassal megmenthetd volt. A kivagott fak potlasara a szaraz iddjaras miatt 
osszel keriil sor.

11/2. A Kozossegi Igazgatosag alatt mukodo programok

2022.1, negyedeveben a Kozossegi Igazgatosag bizonyos programjai az alabbi idoszakokban 
es indokokkal szuneteltek:

- 2022. januar 26-februar 14. covid-zaras
A Kesztyugyar Kozossegi Haz es a Fokusz Kozossegi Ter es a Zsendulo Tanoda 
csoportos foglalkozasai vezerigazgatoi utasitas alapj an szuneteltek, a pandemias helyzet 
miatt magas volt a covid megbetegedesek szama mind a bejaro gyermekek, mind a 
munkatarsaink koreben. yf ;
A ket hetes idoszak alatt a Zsendiilo Tanodaba, a Mentor programba es az Allaskereso 
Klubba egyenileg be tudtak jonni a resztvevok.

- 2022. marcius 7-23-ig menekultszallas
Polgarmesteri felkeresre atmeneti menekultszallast biztositottunk a Kesztyugyar 
Kozossegi Hazban.; \
Ezalatt az idoszak alatt az allando szabadidos-, kulturalis programjaink nagy resze a 
H13-ban valosult meg, bizonyos programok pedig elmaradtak. A Kesztyugyarban 
zavartalanul mukodott a Mentor program es a Zsendulo Tanoda, illetve a „Sziporka 
szombat” es a „Kezzel~szfwel Muhely”.

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

4k



Jozsefvaros gyermekek nyari napkozbeni ellatasa, napkozis tabor

A program jelenleg szervezes alatt all. A tabor koordinacidjaval megbizott munkatars 
munkakbrenek rendezese, szakmai felkeszitese megkezdddbtt. A napkozis tabor 
megvalositasaban kbzremukbdo partnerek (NKE, JEK, JSZSZGYK, Csaladtamogatasi Iroda, 
Tisztiorvosi Szolgalat, kiilsbs programmegvalositok) megkeresese, gyermekfelugyelok 
toborzasa folyamatban van.

Szocialis gondoskodas 

a.) Adomanyok gyujtese

Digitalis eszkbzbkbol iden meg sem keres, sem adomany nem erkezett. A menekultszallas 
mukbdtetese alatt feleslegkent felhalmozodo etelt es ruhanemut folyamatosan tovabb 
adomanyoztuk a kbmyek raszorulo lakossaganak.

b.) Fokusz Kozossegi Ter mukbdtetese

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

A kozossegi ter egyik legfontosabb celja, hogy lehetoseget biztositson a'keriiletben eld 0-3 eves 
koru gyermeket neveld edesanyaknak, hogy sajat tamogato kbzbsseget alakitsanak ki, 
problemaikra kbzbsen talalhassanak megoldast. Fontos reszei a programoknak az allaskereses, 
a gyermekvallalassal es gyermeknevelessel kapcsolatos kerdeskbrbk, a csalad-karrier 
egyensulyanak megtalalasa, munkaba alias idejenek, modjanak kerdesei, az bnismeret 
fejlesztese, a lelki segitsegnyujtas es kulbnfele szabadidds tevekenysegek.

A programokat foallasu es reszmunkaidos munkatarsak (2 fd), illetve megbizott 
gyermekfelugyelo (1 fd), es kiilsos programmegvalositok valositjak meg.

Januarban a Fokusz szakmai vezetoje kbzbs megegyezessel megsziintette a munkaviszonyat a 
JKN Zrt-vel, uj allaspalyazat kerul kiirasra, jelenleg az uj szakmai vezeto felvetele folyamatban 
van.

Az elsd negyedevben a munkatarsak es a latogatdk kbreben is voltak covid megbetegedesek.

A kozossegi terben megvalosulo programok, bsszesitett letszamadatok letszamadatok havi 
bontasban:

Program/ 
megvalosult 
alkalmak
szama

Allaskereses 
gyermekfeliigyelettel 
/25

NoKeddli/6 Baba
mama 
csere- 
bere/2

Tipego 
(allapotfelmeres, 
tanacsadas)/1

Toppanto 
tanchaz 
(baba- 
mama)/9

Zumba 
(anyaknak)/9

Interaktlv 
eloadas/8

01. ho 24 0 0 4 14 11 1

02. ho 27 4 1 4 11 7 11

03. ho 52 14 4 4 19 18 14



A covid-zaras alatt szuneteltek a programok, a munkatarsak ezalatt online, zart facebook 
csoportban tartottak a kapcsolatot az edesanyakkal. A menekultszallas mukodtetese nem 
erintette aFokusz mukodeset.

Allaskercses, borzek, informatika

Tervezett megvalosulas: heti ket alkalommal 3 ora.

A program az elsb negyedevben minden tervezett alkalommal megvalosult. A covid- zaras, 
illetve a menekultszallas mukodtetese alatt egyeni segitsegnyujtasra tudtak bejonni a 
resztvevok.

A resztvevok szama feltehetoleg a pandemias helyzet-es egyeb tenyezok miatt, pl. koltozkodes 
a FOKI-bol, idoszakos atallas egyeni segitsegnyujtasra - amelyek megzavartak a program 
folyamatossagat - jelentosen lecsokkent.

A programban resztvevok szama havi bontasban:
honap alkalomszam resztvevok szama bsszesen

7 ' W 40
02. 8 25.
03. 7 ^7^ 22

A program fejlesztese, egyuttmukodb partnerek (pl. Budapest Esely, Mukaiigyi Kbzpont) 
bevonasa folyamatban van.

A VEKOP 6.2.1 -15201600013. sz. palyazati forrasbol megvalositando terhere FP1 
programelemr 2 allasbbrze - Specialis Allasbbrze (megvaltozott munkakepessegu allaskeresbk 
szamara)esPalyaorientaci6sBbrze(keruletialtalanosiskolaktanul6iszamara)~ szervezes alatt 
allnak.

Kulturalis, kozmuvelodesi es turizmussal kapcsolatos feladatok ellatasa - Szabadido, 
keszsegfejlesztcsi, kbzossegi programok

A Kesztyfigyar Kozossegi Hazban megvalosulo programok:

Oktatashoz kapcsolddo program: Mentor

A Kesztyugyar hagyomanyos programja, a komyekbeli csaladoktol, iskolaktol, gyennekjoleti 
intezmenyektol folyamatosan, rendszeresen erkezik megkereses. A mentoralasi program 
profilja, hogy altalanos- es kozepiskolasok szamara nyujt elsbsorban tantargyi segitseget a 
sikeres iskolai elomenetel erdekeben. A program fontos szerepet tolt be az iskolai hatranyok 
csokkenteseben, a szocialis vedohalo megerdsiteseben. 2022-ben tervezett uj elemek, bovites 
az ujabb kihivasok- felmerulo igenyek tukreben:

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

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

- palyaorientacio, tanacsadas.



Jelenleg a teljes program megvaldsitasa a VEKOP 6.2.1-15201600013. FP2-es 
programelemkent van finanszirozva. 3 foallasu munkatars es az oraado 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.

Szabadidos, 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, 
megvalositasaban foallasu munkatarsak, illetve kulsos programmegvalositok, partnerek, civil 
szervezetek vesznek reszt. A foglalkozasok ingyenesek, alacsonykuszobu szolgaltatast 
nyujtanak, prevencids jelleggel mukodnek.

Az elso negyedevben megvalosult programok/foglalkozasok: „Kezzel sziwel muhely” 
(Hazavarunk Alapitvany), „Szelidek tanodaja” (boksz edzesek), „Dance Force” (hip-hop tanc), 
„Zsibong6 programjai” (kezmuves muhely, moziklub, ping-pong pentek).

A gyermekek es fiatalok programjai mellett az iddsebb korosztalynak is nyujtunk programokat: 
„Nyugdijas ping-pong”, Gerinctoma, Meridian toma. Ezek a programok helyi dnszervezodd- 
muvelodp kdzdssegek programjai, amelyeknek helyet ad a kozossegi haz.

Tablazatba foglalt adatok (latogatoszam - kumulalt adatok)

Program Kezzel 
sziwel 
muhely

Szelidek 
tanodaja

Dance
Force

Zsibongo 
programjai

Nyugdijas 
ping-pong

Gerinctoma Meridian 
toma

korosztaly 4-14 ev 12-25 ev 12-25 
ev

4-16 ev 65 ev felett 65 ev felett ' 65 ev felett

alkalom/het 2 3 2 3 4 1 1

l.ho 38 112 72 31 66 28 29

2. ho 32 51 60 63 42 26 14

3. ho 41 22 120 51 30 28 26

A letszamadatok tukrozik, hogy bizonyos programok ajanuar-februari covid-zaras miatt, illetve 
a menekultszallas mukodtetese alatt nem tudtak megvalosulni. A rendszeres programok 
eseteben nagy nehezseget okoz, ha hosszabb-rovidebb ideig elmarad a program, kiildndsen 
hatranyos helyzetu, veszelyeztetett, erzekenyebb celcsoportnal. A prevencios programoknal 
ezekben az esetekben fokozottabban fennall a bizalomvesztes kockazata. Minden ilyen 
alkalommal ujra kell kezdeni az addig befektetett munkat, mikozben a hatekonysag jelentosen 
csokken.

A menekultszallas mukodtetese alatt sziinetelo programok: Szelidek Tanodaja, Zsibongo 
programjai, Nyugdijas ping-pong. A tobbi allando programunk a szallas mukodtetese alatt 
megvalosulhatott a H13-ban.



Kozossegi esemenyek/rendezvenyek:

Sajatmegvalositasu kozossegi rendezvenyek:

Cserebere piac (minden honap utolso penteken) - v

Eddig megvalosult alkalom: 1 (februar 25); resztvevok szama: 23 fd.

A januari alkalom a covid-zaras miatt maradt el, a marciusi pediga szavazohelyiseg 
berendezese, lezarasa miatt. Decemberben, januarban es februarban a kozossegi haz ele 
tettunk 2 db.ruhaallvanyt, amelyre telikabatokat, adomanyokat helyeztiink el, illetve kiirtuk, 
hogy lehet hozni es vinni ruhakat, jatekokat, stb. Ezeket munkatarsaink folyamatosan 
rendeztek, frissitettek. A komyekbeliek nevet is adtak neki: . „szabadfogas”. fgy 
megvalosulhatott a cserebereles, de az elo piac „agora-hangulatat” azert nem tudta potolni.

Teluzo karneval

Megvalosult marcius 5-en; resztvevok szama: 86 fd.

A program celja a covid-zaras utani ujrainditas volt eredetileg. Munkatarsaink mellett tobb 
kiilsos programmegvalositonk tartott bemutatkozast/demonstraciot (pl. Dance Force, 
Hazavarunk Alapitvany) illetve egyben a ZsendulbTanodanyitottprogramja is megvalosult. 
Voltak iigyessegi jatekok, kozos zeneles, ajandekkeszites, tea, fank).

A program utan, marcius 7-etol a kozossegi helyisegeinket bezartuk, a szabadidos 
programokat megvalositd kollegak 0-24 dras munkarendben a menekultszallas mukodteteset 
lattak el, illetve tobb munkatars a napi munkajan feliil munkaidon kivul onkentesen vallalt 
ugyeletet a menekultszallason.

Partnereink altal megvalositott rendezvenyek esemenynaptara: v v v
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Marcius 1 2 3
Lakossagi Sajtonyilvanos esemeny
Forum VEKOP
Jdzsefvarosi eredmenykommunikacid:
Onkormanyzat KP3 Kozbiztonsagi

alprogram 

Kulturalis tevekenysegek:

Zsendulo Tanoda GYE-ALT-TAN-2-0189 program megvaldsitasa

A tanoda program a Gyermekvedelmi torvenyben 2019-ben rogzitett gyermekek eselynovelo 
szolgaltatas biztositasa, a gyermekjoleti alapellatasok korebe tartozo allami, es onkormanyzati 
feladat ellatasa. A Tarsadalmi Eselyteremtesi Foigazgatosag (TEF) altal biztositott palyazati 
tamogatas alapjan allami normativabol mukodik, amelyet kiegeszit a Jozsefvarosi 
Onkormanyzattal kotott kozszolgaltatasi szerzodes alapjan biztositott bsszeg.

A Tanoda 2021. evi beszamolojat, es penzugyi elszamolasat februar 28-an elkuldtuk a TEF- 
nek, hivatalos level meg nem erkezett az elfogadasrol.

A Zsendulo Tanoda a hivatalos nyitvatartasanak megfeleloen folyamatosan ellatta a feladatat 
az elso negyedevben. A pandemias helyzet januarban es februarban mind a gyerekek, mind a 
munkatarsak koreben okozott megbetegedeseket, es voltak hianyzasok. A szolgaltatast 
rendszeresen igenybevevok szama ennek ellenere havonta 30 fo volt. Az igenybevevok adatait 
es napi jelenletet amelyet a MAK altal uzemeltetett KENYSZI rendszerbe folyamatosan 
felvezetjuk.

A Tanoda a ket hetes covid-zaras idejen reszben online tanulassegitessel tudott mukodni, illetve 
a gyerekek es a szulok egyenileg, idopont szerinti beosztasban tudtak latogatni a programot. Ez 
a mukodes nagyobb terhet rott a munkatarsakra, mint a csoportos reszvetel megvaldsitasa. A 
menekultszallas miikodtetese alatt a Tanoda a sajat kiilon helyisegeben tudott mukodni.

A Tanodaba, csakugy, mint a Mentor programba szinten 5 gyermek jar rendszeresen, akik nem 
magyar anyanyelvuek, es nyelvi mentoralasra van sziikseguk. Ok pakisztani es afgan csaladok 
gyermekei. A tanodakat idonkent latogato tanoda tanacsado meglatasa szerint ez lehet a 
Zsendulo Tanoda sajatossaga, mivel mas tanodakban nem nagyon fordul eld, hogy bevandorlo 
hatteru csaladok veszik igenybe a szolgaltatast. Ukran anyanyelvu gyermekek egyeldre nem 
jelentek meg a latokorunkben.

II/3. Programszervezes
Rendezvenyek
A rendezvenyszervezes 2022. januar 2-tol marcius 31-ig meg aregi feladatkoret latta el: azaz a 
hagyomanyos onkormanyzati es kiemelt allami rendezvenyeket szervezte es bonyolitotta; az 
elozo evi partneri egyuttmukodeseket erdsitette meg, es a regi es uj kulteri keriileti 
rendezvenyeket tervezte meg. A tervek szerint 2023. januarjatol minden evben szinesiti 
legalabb egy nagyobb (kulteri), es tobb kisebb kul- es belteri hagyomanyt teremto programmal 
a keriilet kulturalis eletet.
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Magyar Kultura Napja - hagyomanyos onkormanyzati es allami iinnep. Szokas szerinta 
Kolcsey emlektablanal zajlott a megemlekezes. Beszedet mondott Dr. ErossGabor 
alpolgarmester, kozremukodtek a Deak Diak Altalanos iskola diakjai.
Az esemenyre koszonit vasaroltunk csak.
Facebook-esemeny: httDs://www.facebook.com/events/227366729557851?ref=newsfeed

Nemzetkozi Nonap - hagyomanyosan iinnepelt keruleti nap.
Iden a Mikszath teren noi slam poetry-eloadassal, es a H13-ba szervezett virag csereberevel 
iinnepeltiik enapot. /■
facebook-esemenv: https://www.facebook.com/iozsefvaros.hu/posts/512541290217256

1848-49-es szabadsagharcra emlekezes ~ kiemelet onkormanyzati es allami iinnep.
Iden a Horvat Mihaly teren tartottuk a megemlekezest. Koszontot mondott Piko Andras 
polgarmester, kozremiikodott a Vasas Miiveszegyuttes Tanckara es Szecsi Bence szinesz.
A programra vettiink koszonit, es fizettiink a tanckamak es Szecsi Bencenek honorariumot. 
facebook-esemenv: https://www.facebook.com/events/373680317565818

Ambivalens magyar szabadsag -az ev elso egyiittmukodese kulsos szervezettel. 2021-ben 
. mar tamogattuk a Freeszfe kis csapatat, most ujra tamogattuk oket

Az Ambivalens magyar szabadsag a Blinken OSA Archivum, a Freeszfe Egyesulet es az 
EAST END altal megvalosulo Felelem nelkiilcimu programsorozat kereteben valosult meg.

facebook-esemeny: https://www.facebook.com/events/s/ambivalens-magvar-szabadsa£- 
in/1672608533083200/

Uj kozmiivelodesi feladatok

Megkezdtiik a felnottkepzesi engedelyezesi eljarast, ekorben folyamatban van a Felnottkepzok 
Szovetsegehez torteno csatlakozas, mely az orszag legnagyobb felnottkepzo intezmenyeit 
tomdrito szervezet. Elkezdodtek az elokesziileti munkalatok akepzesi komyezet kialakitasara. 
Meghatarozasra keriiltek a kepzesi iranyzatok. Ezek alapjan engedelykoteles es bejelentes 
koteles kepzeseket is terveziink.
Kepzesi programjainkat a keruleti lakosok es a piaci igenyek figyelembevetelevel alakitjuk ki.

Sajnos nem kesziilt el az Onkormanyzat kozmiivelodesi koncepcioja, mely a kozmiivelodesi 
rendelet es a JKN alapszabaly modositasat is igenyelheti.

1113 - bclyi kulturalis vallalkozasfejlcsztes

A volt Diak es Vallalkozasfejlesztesi Kozpont feladatkoreben a 2021. evre vonatkozoan 
megkotott, - hatarozott idejuk leteltevel 2021. december 31-evel megsziint - irodaberleti 
szerzodesek ervenyessege allaspontunk szerint jogilag erosen aggalyos volt. Tekintettel 
azonban arra, hogy a berlok nem tudtak megoldani kikoltozesiiket, a helyisegek hasznalatabol 
eredo jogos hasznalati dij kbvetelesunk ervenyesitesevel azok ket honappal meghosszabbitasra 
keriiltek. Az ervenytelennek tekintheto jogi helyzetek a hosszabbitott hatarozott ido leteltevel 
vegiil rendezodtek.

A H13 a kialakitas alatt allo felnottkepzesi es kulturalis gazdasagfejlesztesi programokkal 
tervezi ezen tevekenyseget ellatni. Kijeldlesre keriiltek a coworking celokat is szolgalni tudo 
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helyisegek, felszerelesuk folyamatban van. Kialakitasra keriilt a tevekenyseghez sziikseges 
szerzodes-minta, mely alapjan a helyisegek e celu hasznositasa tortenhet.

II/4. Jozsefvarosi Muzeum

Az I. negyedevben tortentek, tett fobb intezkedesek:

Januar honapban:
a muzeum vezetoje munkaba allt, megtortent a bejelentkezes az EMMI Muzeumi 
Foosztalyan
elkesziilt egy rovid koncepcio, elso elkepzelesek megfogalmazasa a Budapest 
150/J6zsefvaros 246 evfordulo kapcsan
elindult a muzeumi Instagram es Facebook oldal

Februar honapban:
- a vezetdi palyazatban majusra idozitett lakossagi interjufelveteli munka megkezdodott, 

keruleti civil szervezet bevonasaval (kulturalis antropologus, szociologus, roma 
mediator) elkesziilt a projekt koncepcioja, utemezese
restauratori szakvelemenyt kertiink a beerkezett mutargy kapu allapotfelmeresere 
megszerveztiik a Muzeum elso nyilvanos esemenyet, amelyet a szoban forgo mutargy 
nyilvanos, reszveteli lehetoseget is biztosito restauralasi bemutatojara koncepcionalunk 
(Pop-up restauratormuhely a Jozsefvarosi Muzeumban)
munkaba allt a Muzeum muveszettortenesz-muzeologus munkatarsa
megkezdodtrek az egyeztetesek a Kesztyugyar munkatarsaival annak erdekeben, hogy 
a ket intezmeny kepzomuveszeti kiallitasi koncepcioja osszhangban alakulhasson

Marcius honapban:
- a vezetoi palyazatban megjelolt Audiovizualis es Foto Gyujtemenyi Csoportot 

letrehozzuk, az anyag tarolasat biztosito muzeumi szerver beallitasa megtortenik 
(folyamatosan fotozunk a keriiletben)
munkaba allt a muzeum tortenesz-muzeologus munkatarsa

- a februar vegen megrendelt, kutatasi munkankhoz nelkiilozhetetlen forraskent szolgalo 
Arcanum adatbazis-hozzaferest elesitettek

- ismeretteijesztd posztok tartalomfejlesztese tortent keriilettorteneti tematika menten
- online feluleteinken es a Jozsefvaros Ujsagban meghirdettiik a Muzeum elso kozossegi 

targygyiijtesi akciojat - ehhez kapcsolodoan a Jozsef krt-i kirakatban egy idokozben 
beerkezett mutargy bemutatasaval nepszerusitjuk az akciot

- a keruleti kdzteriileteken talalhato kereskedelmi, ipartorteneti emlekek (tablak, cegerek 
stb.) felmerese, listazasa, egyeztetes a JGK-val (marcius 21-re idozitve) az emlekek 
gyujtemenybe veteli lehetosegevel kapcsolatban
az online aukcios feliileteken folyamatosan nyomon kovetjuk a kerulettel kapcsolatos 
anyagokat (a 03.14-i heten ket beszerzessel a leendo muzeumi konyvar allomanyat 
gyarapitottuk)
megkezdodott a leendo foldszinti kiallitoter nagykarbantartasanak elso iiteme

- a foldszinti hatso, latogatoforgalom elol elzart terekben megkezdjuk a raktarhelyiseg 
kialakitasat (polcrendszer rendelkezesre all,, savmentes dobozok beszerzese 
folyamatban)
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- az elso negy lakossagi interju atvetele, a feldolgozas megkezdese -tobb mint 20 nevet 
tartalmazo (es folyamatosan bovulo) listankrdl tovabbi adatkozlokkel szerveztunk az 
interjukat

- folyamatosan fogadtuk mutargyajandekozassal kapcsolatban a lakossagi 
megkereseseket (Rakoczi teri hagyatek, Lujza utcai cserepkalyha, Nepszinhaz utcai 
„oslakos” holgy fotdi stb.)

- kiirasra keriilt a muzeumi arculat letrehozasara kiirando palyazat.

A Muzeum kiallitasi tevekenysege:

Az igazgatdi palyazaton nyertes Tamas Istvan palyazataban reszletesen kifejtette a muzeum 
letrehozasaval kapcsolatos elkepzeleseit, amelyek keretet adnak a kovetkezo idoszak 
feladatainak kijelolesehez. Ugyanakkor bizonyosnak latszik, hogy a kozbeszerzesi ertekhatart 
meghalado osszegu felujitast kell az Onkormanyzatnak elvegeznie a Jozsef korut 70. szam alatti 
ingatlanon ahhoz, hogy muzealis jellegu intezmenykent a JKN hasznalataba adhatolegyen.

A muzeumban annak felujitasaig allando kiallitasi tevekenyseg nem vegezheto, az ideiglenes 
kiallitasok szamara cserehelyisegek aH13-banbiztosithatdk.

II/5. Jozsefvaros U'jsag

Facebook-oldalunk nezettsege kiemelkedoen nott az elso negyedevben: a 2022. januar 1-jei 
5180-rol8113-ra nott a kovetoink szama, ugy, hogy a magasnak nem mondhatd havi 20 ezer 
forintos Facebook-hirdetesi keretunket szinte soha nem meritjuk ki, itt tehat elsodlegesen az 
anyagok huztak fel a szamot.

Figyelemmel kisertuk a polgarmesteri program megvalosulasanak iddaranyos allasat, 
cikksorozatban mutattuk be a keriileti RFV-futesszerzodes tortenetet, jelleget es a 15 eves 
szerzodes kovetkezmenyeit, valamint kihatasat a j ovore. Bemutattuk a kaptalanfuredi tabor 
allapotat. Rendszeresen frunk tovabbra is helytorteneti, helyi kulturalis esemenyeket es 
vallalkozasokat bemutato cikkeket, riportokat, tovabbra is jelen van az irodalom az ujsagban, 
es sorozatban mutatjuk be az bnkormanyzati bizottsagokat is az elnokuk segftsegevel.
Emellett ellatjuk a helyi media PR-szerepet is: esemenyek bemutatasa, onkormanyzati es egyeb, 
JKN-es esemenyek meghirdetese. ■

A valasztasok elotti lapszamunkban rd vid inteijuformatumban adtunk lehetoseget az 1 -es es a 
6-os oevk-ban induld jelolteknek a megszolalasra, a jeloltek jelentos resze, koztiik a Fidesz 1 - 
es oevk-s jeloltje is elt a lehetoseggel. Elotte kovettiik ajeloltallitas bonyolult jogi folyamatat. 
Weboldalunkon kulonrovat letesult a valasztasok idejere valasztasi hirekbol.

Kiemelten foglalkoztunk az ukran menekulthelyzet bemutatasaval. a civilek es egyhazak segito 
akcioinak bemutatasaval cikkben es videoban.

Videos anyagainknal kiemelt helyi erdeklodesre tartanak szamot tovabbra is az aktualis 
esemenyekkel kapcsolatban az utca emberet megszolaltato anyagok. .
Szombati podcast anyagainkban nagyobb teret kapnak az altalanosabb, orszagosabb kerdesek.



Szamos cikkunket szemlezte, atvette az orszagos media: Ljubov Nepoppal keszitett interjunkat, 
Szakcsi Lakatos Bela diszpolgarsaganak ugye, Ivanyi Gaborek 7 millios muszeradomanyrol 
szolocikkunket, az Ivanyi Gaboreknal lezajlott NAV-razzia Facebook-elo kozvetiteset is 
orszagos mediaval egyenld szinten neztek (szamaink jobbak voltak, mint a 444-e), es az ebbol 
osszevagott videonk is sikeres volt. A kulturalis eletben is sikerult orszagos jelentosegu vitat 
generalni, Kalla Eva Hay Janos Mamikam cimu regenyrol irt kritikaja es a szerzo valasza, amjd 
az azt koveto vita is orszagos kulturalis uggye valt.

Folytatjuk celjaink elereset: a kozhatalom konstruktiv kritikaja, helyi problemak felvetese 
alulnezetbol, beszamolni kiegyensulyozottan a helyi kozelet kiemelt esemenyeirol, az online 
platform tovabbi nepszerusitese.

A hirdetesek szervezesere Rebro Fanni kollegank kulon szerzodessel, jutalekos rendszerben allt 
ra, celzottan igyekszik felkutatni potencialis iigyfeleket.

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

A lapot elmarasztalta az Egyeni Orszagos Valasztokeriilti Bizottsag a Sara Botpndrol szolo 
portrevideonk miatt, kifogasolva hogy az nem volt johiszemu es azt a latszatot keltette, hogy 
Sarara nem erdemes szavazni. Annak eltavolitasara es helyreigazitas kozzetetelere kotelezett 
minket, valamint 800 ezer forintos birsagot rott ki a Youtube-on ekkor 100 megtekintes korul 
jaro video miatt. A fellebbezes a Fovarosi Valasztasi Bizottsag nem vizsgalta erdemben. Mivel 
a helyreigazitast nem szo szerint a hatarozat rendelkezo reszet lehozva adtuk kozre, valamint a 
video eltavolitasa is csak reszlegesen tortent meg (Youtube-on nem volt megtalalhato, de mas 
cikkekben a link elo maradt), tovabbi 1,6 millio forintos biintetest rott ki az NVB, amit a 
fellebbezes utan a Kuria 800 ezer forintra mersekelt.

Nyomtatott lap

A lap az elso negyedevben kethetente, nyolc alkalommal jelent meg (aprilis 19-eig csak 
hetszer). A lap peldanyszama 53 ezerrol 40 ezerre csokkent reszben a lapterjesztes technikai 
esszerusege miatt - a terjeszto ceg ennyi peldanyt tud postaladakba eljuttatni, reszben a nyomdai 
arak novekedese miatt.

A lap terjesztese mas modokon is folyik, a Rakoczi teri Csamokba felszerelheto lapallvany 
iigyeben varjuk vissza a JKN es a Budapest Vasarcsamokai Kft. ceg kozti kozfeladatrol szolo 
szerzodest, es tovabbra is szallitjuk a lapot a JEK-be, idosek otthonaiba, a polgarmesteri 
hivatalba - ezentul 300-at peldanyt az eddigi 500-nal -, Teleki teri piacra. Folyamatosan 
keressuk a tovabbi altemativ terjesztesi lehetosegeket.

A lap terjeszteset a Roditi Kft. vette at, a felmeriilo panaszokat foszerkesztoi szinten kezeljuk, 
igyeksziink orvosolni.

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.

jozsefvarosujsag.hu


Szombatonkent a Jozsefvaros Ujsag a 8 es fel ora cimu musoravaljelentkezik podcast-adas 
formajaban. /

Uj rovataink lettek, mint az Infografika, vagy a helyi nyilvanossagban uj csapasiranytjelento 
Velemeny, ahol kiilonbbzo iigyekben igyekszik az uj sag nyilvanossagot biztositani mas-mas 
velemenyeknek, hogy ne a kozossegi media feluletenek korlatozott melysegu es terjedelmu 
keretei kozt folyjon a vita, hanem atgondoltabban, strukturaltabban es melyebben.

Megujult galeriaro vatunk 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 videoro vat, a keruleti, de esetenkent az orszagos erdeklodest is kivalto 
anyagok kozt kiemelkednek az utca hangj at bemutato riportok. Az eldvalasztas 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-videdkent 
jelennekmeg, a weboldalra keriilnek ki Youtube-videokent).

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. A 
kulturalis-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 keszult. Bemutattuk a politikai jelolteket, a valasztas 
folyamatat, a kozvelemenykutatasi eredmenyeket, aktualisan felmeriilo temaval kapcsolatos 
esemenyeket. '

Lap nepszerusitese erdekeben altemativ modokon - teijesztotol fuggetlenul - is igyeksziink azt 
eljuttatni az emberekhez. Forgalmas csomopontokon is elerhetokmar, mint apiacon.haziorvosi 
rendelokben, JEK-ben, es megbeszeles alatt van a keruleti plazakban torteno teqesztes is.

A hirdetesek kezelesere is nepszerusitesere is kulon eroforrast biztositunk, friss 
mediaajanlatunk elerhetd a honlapon, de cdlzottan is igyeksziink felkutatni potencialis 
ugyfeleket

Mindehhez a stab osszesen tiz, belsos, munkaviszonyban allo munkatarssal all fel. 
Alkalmankent pedig kiilsos 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 inteijukat, riportokat keszit.

A lap ellenjelenleg semmilyen helyreigazitasi eljaras nem zajlik.

PR Marketing

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

. jozsefvaros.hu reszere.

jozsefvaros.hu


II/6 Operatfv Igazgatosag
A Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat rendelkezese szerint az Operatfv Igazgatosaghoz tartozik 
a HR Iroda, Penzugyi es Konyvelesi Iroda, a Muszaki Iroda es a Megfeleldsegi Iroda.

Igenybe vett szolgaltatasok: konywizsgalat, konyveles, jogi tanacsadas es kepviselet, 
belsdellenorzes, kozbeszerzesi tanacsadas, posta, futar, taxi, biztositas, egeszsegiigyi vizsgalat, 
banki szolgaltatasok, koltsegtentesek, kozponti informatikai es telekommunikacios 
szolgaltatasok.

Mukodesi feladatok, alap feladatellatas:
Adatszolgaltatas

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

Gepjarmu flottakezeles
Berszamfejtes

- TB kifizetohely mukodtetes
- Foglalkoztatottak beren kivuli juttatasanak kezelese

Munka-, es megbizasi szerzodesek elkeszitese
Jogi kontroll
Muszaki-, es technikai feliigyelet

- Beszamolok elkeszitese
Szamlakiallitas

- Szamla kontroll
- Penzugyi kimutatasok, nyilvantartasok vezetese

Szerzodesek elkeszitese, nyilvantartasa
Eloteijesztesek elkeszitese, kezelese es iktatasa

- Beszerzesek, kozbeszerzesek lebonyolitasa 
Folyamatos jogszabalykovetes

- Hazi penztar kezelese 
Konyveles

- Kdzfoglalkoztatassal kapcsolatos teljes koru ugyintezes
- Hatarozatok nyilvantartasa
- Nyilvanossag biztositasa
- Penzugyi kontroll diviziok stabil mukodesehez 

Iktatas.

III. SZEMELYZETITERV

Szemelyugyi allapot es valtozasok az elso negyedevben:

A 2022. januar 20-an elfogadott uj SZMSZ szerinti szervezeti felepiteshez igazodva a mdr 
munkaviszonyban levo munkavallalok munkakdri leirasa a betoltbtt poziciokban 
aktualizalasra, az ures allashelyek feltoltesre keriiltek, 2022. elso negyedeveben 16 fd 
munkavallalo lepett be. Az uj poziciok:

operatfv igazgato,
- muzeum igazgato,
- muzeologusok,





IV. PENZUGYIADATOK

A negyedeves zaras folyamatban van. A mukodesi kiadasokat es beveteleket lasd. a II. 
Mukodesi terv fejezetben bemutatottaknal.

V. KOCKAZATOK

1. A covid-jarvany, pandemias helyzet mellett jelenleg a tragikus makropolitikai komyezet is 
kockazatot jelent 2022-ben.

Amig ezen veszely-, valamint menekulthelyzet kiilonbozo fokozatai vannak hatalyban, addig a 
tulajdonosi dontes alapjan szukseges intezkedesek, helyzetek kezelesere is szamitanunk kell, 
mint ahogyan ez tortent az I. negyedevben.

2. A hasznalatban levo ingatlanok allapota

Mar 2021-ben is jelentos munkakat kellett.volna a Hl 3-ban, illetve a Kesztyugyarban vegezni. 
A H13-ban es a Kesztyugyarban a nagy alapteriiletu ingatlanok folyamatos karbantartasra 
szorulnak.

A H13-ban kialakitasra keriilt egy uj kbzossegi ter, tekintettel az aprilis 8-ara tervezett Romak 
Vilagnapjara, melynek helyszineul sem a Muzeum, sem az alagsori rendezvenyterem nem volt 
alkalmas, illetve az aprilis 3-ai valasztasokra igy sikeriilt biztositanunk az ide kijelolt 5 db 
szavazokort.

A Kesztyugyarban megoldottuk a mosdohelyisegekben a regi, alulmeretezett buzelzarok 
cserejet, valamint a 2/3-ad reszig eldugult, szinten alulmeretezett lefolyovezetlekek is kivaltasra 
kerultek, ezzel a folyamatosan terjengo buz megszunt, a menekultek ellatasa mar higienikus, 
egeszseges kbrulmenyek kozott tortenhetett meg.

A Jozsefvarosi Muzeum jelenlegi kulso es belso megjelenese a kepviselo-testulet altal 
elfogadott muzeumi koncepcioval nincsen osszhangban. A Kultv. szerinti muzealis intezmeny 
letrehozasat celzo 2022. evi elokeszito munkak kereteben a helyszinen tapasztalt helyenkent 
elet- illetve balesetveszelyes allapotokra tekintettel a kiallitoterre tervezett felujitasi munkakat 
a felelos gazdalkodas kotelezettsegere, leallitottuk. Az ingatlan muszaki allapotfelmeresere 
alkalmas szakerto keresunk, annak erdekeben, hogy a tulajdonos Onkormanyzat dontese 
megfelelo es megalapozott legyen.

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

A Kaptalanfuredi Strand teruleten allo vizesblokk allapota rossz, annak muszaki felmeresevel 
azonban a szukds anyagi lehetosegek miatt varjuk a Veszprem Megyei Kormanyhivatal 
furdoviz hasznalati eljarasanak eredmenyekent kiadasra keriilo hatarozatot, mivel az abban 
esetlegesen eloirasra keruld feltetelek figyelembe vetele mellett celszerii megtennunk a 
szukseges intezkedeseket.



A Kaptalanfuredi tabor jelentos felujitast iganyel az epiiletek felvizesedese okan, azonban 
aimak kezelese a tervezett beruhazasokkal egyutt lesz sziikseges. A teriilet gondozasa 
folyamatos. M

3. VEKOP 6.2.1-15201600013 sz. palyazati program megvalositasa

A Kesztyugyar Kozossegi haz negy szoft tevekenysegcsomagban erintett a „Budapest- 
Jozsefvaros, Magdolna-Orczy Negyed Szocialis Varosrehabilitacios Program”cimu palyazaton 
belul:
FP1 - Munkaero-piaci (re)integralas ~ Fokusz Kozossegi Ter-ben megvalosulo programok, 
gyermekfelugyelet; Specialis Allasborze, Palyaorientacios bdrze ,
FP2 - Kepzesek - Kreativ neveles: Mentor program
FP3 ~ Egeszsegtudatos eletmod programsorozat: Egeszsegnap rendezvenyek megvalositasa 5 
alkalommal
KPI - Gyermek es igusagi szabadidds programok halozata, hatranyos helyzetu sportolo 
fiatalok tehetseggondozasa, kozossegi miniprojektek: Kesztyugyar sajat megvalositas 
programjai, partnerek altal megvalositott szabadidds- es sport programok; 17 rendezveny 
megvalositasa. ' CM
Az FPl, FP2, illetve a sajat megvaldsitasu KPI programelemek korabban emlitesre kerultek, 
az FP3 es KPI programelem szervezese folyamatban van a kozbeszerzest megnyero Major 
Consulting Bt. kozremukodesevel.

VI. OSSZEFOCJLALO

Az SZMSZ 2022. januar 20-an torteno, Kepviselo-testulet altali elfogadasa lehetove tette az uj 
vezetoi munkakorok (operativ igazgato, programszervezesi igazgato, muzeum igazgato, 
penziigyi es konyvelesi irodavezeto, megfelelosegi irodavezeto, projektmenedzsment 
irodavezeto) kivalasztasra keriilt uj kollegakkal valo feltdlteset.

2022. januar honapban teljessegi es hitelessegi nyilatkozattal az ev eleji, a lenyeges 
szabalyzatokra vonatkozd ASZ-adatbekeresnek maradektalanul eleget tudtunk tenni.

Hatalyos szabalyzataink:



Sst

Cim
Azonosit6 szama. 

iktatdszam
Kiadisi ev

Azutolsd 
mbdositas 

datuma. hatalya
Modositotta Ikutoszam

1 Adatkezeles. adatbiztonsag, kozerdekti adatszolgaltatas $2/2018/00007 2018.07.11
2 Belso ellenorzesi Kezikonvv 5Z/2O19/O0O1O 2019.05.20
3 Belyegzo hasznalati szabalyzat * kiegeszites SZ/2018/0O008 2018.08.28
4 Beszerzesi szabalyzat $2/2021/00008 2021.05.03 2022.02.25 4/2022 (11.25) Vczerigaziaioi LKasitis 1^2022,000010 (S2Z2022/00063)

5 Cafeteria szabalyzat -VIII. modositas

SZ/2020/00004

2015.08.03-2020.06.08

SZ/2020/00003
SZ/2020/00002
SZ/2020/00001
SZ/2019/0O0O1
SZ/2018/OOOO1
SZ/2017/O0O18
SZ/2O17/O0O01

6 Eszkbzbk es forrasok ieltarkeszitisl szabalyzat SZ/2022/O0O02 2021.10.25
7 Etlkai szabalyzat SZ/2019/00014 2019.07.03
S Gdoiarmcvek haszrrilatartak es uzemeltetesenek rendie SZ/2O27/00O22 2017.02.01
9 Informa tikai biztonsaei szabalyzat $2/2019/00015 2019.08.22
10 Integral! kockazatkezelesiszabalyzat SZ/2017/0O011 2017.02.01
ll IntegritasL korruocids beielentesek szabalyzat a $2/2019/00005 2018.11.26
12 tratkezelesi szabalyzat $2/2019/00009 2019.05.21
13 Kbzerdeku adatok ' SZ/2017/00016 2017.02.01
14 Leltarozasi es selejtezesi szabalyzat SZ/2020/O0O06 2020.11.25 2022.01.26 3/2022 (1.26) Vezeridziatoi Utasitas H/2022/000004 (SZ2O22/0O062)

15 Munkabiztonsagi es foglalkozas eti szabalyzat 2018
16 Munkaruha szabalyzat SZ/2017/0O0O2 2017.05.08
17 Penzkezelesi szabalyzat SZ/2019/00003 2018.11.26
18 Szamviteli politika $2/2017/00017 2017.08.29
19 SZMSZ SZ/2019/00007 < < 2019.03.27 2022.01.20 1/2022 (1.20) Vezerigazgatoi Utasitas H/2022/0()000’

20 Tuzvedelmi szabilyzat_H13, KKH
SZ/2021/00005

2021.03.06
SZ/2021/0O006

21 VHI. ker. Onkormanyzat iavadalmazasi szabalyzat SZ/2017/00007 2017.05.12
22. Kotelezctts£cvaUa^$t szabaf/zat 2022.03.22 5/2022 (111.22) Vezemaaytdi Utasitas H/2022/OOOI2

23. Koletezettsegvallabsi szabalyzat modositas 2022.03.25 6/2022 (111.25) Vezerigazgatoi Utasitas H/2022/000L3

24. JKN Zrt. Szambrend SZI2O22/0O0OI 2021.10.25

A kbtelezettsegvallalasi szabalyzat, a beszerzesi szabalyzat, valamint a leltarozasi es selejtezesi 
szabalyzat szukseges aktualizalasa es kiadasa 2022. marcius vegeig megtortent. Megoldottuk 
az evek 6ta kezeletlen leltarozas es leltarkeszites problemajat, mely miatt az elozo iizleti ev 
penziigyi beszamoldjat a konywizsgalo csak zaradekkal fogadta el 2021-ben.

A szabalyzataink tovabbi felulvizsgalata folyamatban van. Hamarosan kiadasra kerul a 
penzkezelesi szabalyzat es alairasra keriilnek a tovabbra is magas keszpenzforgalmat kivalto 
bankkartya hasznalati szerzodesek. A tovabbi szabalyzatok es folyamatleirasok aktualizalasa 
megkezdodott.

A Feliigyelobizottsag ket alkalommal iilesezett:

- 2022. januar 28-an 3/2002 (1.28.) sz. hatdrozataval egyhangulag tamogatta a JKN Zrt. 
2022. evi elozetes iizleti tervet,

2022. februar 18-an megismerte, megtargyalta a a JKN Zrt. kozszolgaltatasi 
szerzodesenek 2022. evi modositasat, valamint a JKN Zrt. 2022. evi Uzleti Tervet, 
melyet egyhangulag elfogadasra javasolt a tulajdonos, Budapest Fovaros VIII. kerulet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat szamara, mely donteset a 6/2022. (11.18.) sz. hatarozata 
tartalmazza.

A 2022.1, negyedevben hozott, a JKN Zrt. feladatkoret, tarsasagat erinto tulajdonosi dontesek:

4/2022. (I. 20.) sz. KT hatarozat - A Jozsefvaros Kozdssegeiert Nonprofit Zrt. 
Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatanak jovahagyasa
68/2022. (II. 24.) sz. KT hatarozat - Jozsefvaros Kozdssegeiert Nonprofit Zrt.-vel kotott 
Kozszolgaltatasi Szerzodes modositasarol es a Kozszolgaltatasi Szerzodes 
modosftasokkal egyseges szerkezetbe foglalt elfogadasa
77/2022. (III. 28.) sz. KT hatarozat - A Jozsefvaros Kozdssegeiert Nonprofit Zrt. 
vezerigazgatoi palyazatanak kiirasara



- 95/2022. (III. 28.) sz. KT hatarozat - A haboru eldl menekuld gyermekek magyarkuti 
taboroztatasaval kapcsolatos koltsegvetesi dontesek meghozatalarol

es polgarmesteri dontes:

- 19151/2022. (III.ll.) sz. polgarmesteri dontes - ukran menekultek ideiglenes 
z Q elhelyezeserol.

A JKN iranyitasara vonatkozo elkepzeleseket a Kepviselo-testiilet altal 2022. januar 20-an 
' elfogadott Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat tartalmazza. A fejlesztesre vonatkozo szakmai 

programot a 2022. februar 24-en elfogadott egyseges szerkezetbe foglalt Kozszolgaltatasi 
Szerzodes mbdositas , valamint a Szolgaltatas leiras elnevezesu melleklete tartalmazzak.

A Kepviselo-testiilet 2022. februar 24-en elfogadta a 2022. evi Kozszolgaltatasi Szerzodest es 
az Uzleti Tervet.

Mindharom dokumentum taglalja a Jozsefvarosi Muzeum letrehozasahoz, fejlesztesevel es 
mukodtetesevel kapcsolatos jelenlegi elkepzeleseket es belathato feladatokat.

A Kepviselo-testiilet altal 2022. februar 24-en meghozott 68/2022. (II. 24.) sz. dontesevel 
elfogadott Uzleti tervben foglaltak szerint eljarva a Horanszky utca 13. szam alatti ingatlanban 
2022. marcius 1-tdl muvelodesi kozpontkent definialt integralt kozdssegi es szolgaltato ter 
kialakitasat, bevezeteset vegezziik. E mellett a H13, a JKN Zrt. Alapszabalyaban megjelolt 
szekhely, egyben „a kozponti iigyintezes helye” is, mely adminisztrativ hasznalat nem 
ellentetes a muvelodesi kozpontjovokeppel.

A H13-ban lebonyolitasra keriilo kozmuvelodesi programok 2022. evi beinditasa a sajat 
kapacitasaink igenybevetelen tul a helyi kulturalis szolgaltatokkal, non-profit szervezetekkel, 
valamint civil kozdssegekkel kialakitott es kialakitas alatt allo egyuttmiikodesi 
megallapodasokkal valdsulmeg. Azegyiittmiikddesekalapjaateritesmenteskozfeladat-ellatas,  
vagy a nyujtott- es igenybe vett szolgaltatasok ertekalapu elszamolasa.

A H13 beinditasat sajnalatos modon lassitotta a menekiiltvalsag kezelesebol a JKN Zrt-re harult 
feladatellatas, illetve befolyasolni fogja a tervezett Jozsefvarosi Muzeum ingatlanan sziikseges 
felujitas ideje alatt esetlegesen a H13-ban biztositani sziikseges cserehelyiseg-igennyel valo 
tervezes.

Budapest, 2022. aprilis 29.
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