
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsaga
Eloterjeszto neve: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly j ,

...... sz. napirend 
ELOTERJESZTES

a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 2022. majus 03-i iilesere

Targy: Javaslat a Magyar Lovassport Szovetseg 2021. evi tevekenysegerol szolo beszamoio elfogadasara 
Eloterjeszto: Nemes Gabor, Humanszolgaltatasi Ugyosztaly iigyosztalyvezeto
Keszitette: Rokusfalvy-Bodor Gergely Humankapcsolati Iroda
A napirendet nyilt ulesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges.
Mellekletek:
1. szamu melleklet: Magyar Lovassport Szovetseg 2021. evi beszamoloja
2. szamu melleklet: Kozfeladat-ellatasi szerzodes

Tisztelt Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyeuiosegi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartaimanak reszietes ismertetese
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Varosgazdalkodasi es Penziigyi Bizottsaga 182/2018. 
(III. 05.) szamu hatarozataban dontott arrol, hogy Kozfeladat-ellatasi Szerzodest (tovabbiakban: Szerzodes) kbt a 
Magyar Lovassport Szovetseggel (szekhely: 1087 Budapest, Kerepesi lit 7., kepviseli: Lazar Vilmos elnok, 
nyilvantartasba veteli szam: 01-07-0000053, a tovabbiakban: Szovetseg) az Onkormanyzat kozfeladatainak 
vegrehajtasa erdekeben. A Szerzodes 2018 marciusaban jbtt letre hatarozatlan idore. A Szovetseg a lovassportban 
kiemelkedo jelentosegu Nemzeti Lovarda (1087 Budapest, Kerepesi lit 7.) vagyonkezeloje, a kozfeladat-ellatassal 
kapcsolatos tevekenyseget elsbsorban keriiletiinkben valositja meg.

A Szerzodes kereteben a Szovetseg vallalta, hogy az Onkormanyzat altal a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol 
szolo 2011. evi CLXXXIX. tv. (Mbtv.) rendelkezesei szerint ellatando helyi koziigyek, valamint helyben biztosithato 
kozfeladatok koreben ellatando helyi onkormanyzati feladatok teljesiteseben reszt vesz - kiilonosen a turizmussal 
kapcsolatos feladatok; egeszsegiigyi alapellatas, az egeszseges eletmod segiteset celzo szolgaltatasok; gyermekjoleti 
szolgaltatasok es ellatasok, valamint a keriileti sport es szabadidb tamogatasa, ifjusagi iigyek teren - a Szerzodesben 
foglalt feltetelek szerint.

A Szovetseg benyiijtotta a 2021. evi beszamolojat, amely az eloterjesztes mellekletet kepezi. A beszamolo alapjan a 
Mesepalota Ovoda szervezett latogatast a lovardaba.

A Szovetseg a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzattol anyagi tamogatasban nem reszesiil, ezert 
az alapszabalyaban es a Szerzodesben rogzitett tevekenysegeket anyagi lehetosegei szerint valositja meg.

IL A beterjesztes indoka
A szervezet 2021. evi tevekenysegenek elfogadasa erdekeben indokolt, hogy a Bizottsag a 2022. majus 03-an tartando 
ulesen dontest hozzon a benyiijtott beszamoloval kapcsolatban.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja, hogy az Onkormanyzat elfogadja a szerzodeses partner szerzodes alapjan vegzett munkajat. A dontes 
penziigyi fedezetet nem igenyeL

IV. Jogszabalyi kbrnyezet
A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros Onkormanyzat Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Miikodesi 
Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati rendelet 7. melleklet 2.1.2. pontja szerint a Kulturalis, Civil, 
Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag dont az Onkormanyzat koznevelesi, kbzmuvelodesi, 
kulturalis, sport feladatok ellatasa targykorbe tartozo szerzodeses partner tevekenysegerol szolo beszamolojanak 
elfogadasarol.

Mindezek alapjan kerem a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag dontesenek 
meghozatalat.
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Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormamyzat Kepviselo-testuletenek Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenlosegi Bizottsaga

,/2022. (V.......) szamu hatarozata 

a Magyar Lovassport Szovetseg 2021. evi tevekenysegerol szolo beszamolo elfogadasara

A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag ugy dont, hogy elfogadja a 
Magyar Lovassport Szovetseg (szekhely: 1087 Budapest, Kerepesi lit 7., kepviseli: Lazar Vilmos elnok, 
nyilvantartasba veteli szam: 01-07-0000053) 2021. evi tevekenysegerol szolo beszamolojat az eloterjesztes 1. szamu 
melleklete szerinti tartalommal.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2022. majus 03.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati Iroda

A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten az eloterjesztd elokeszitojenek javaslata a kozzetetel mddjara 
nem indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2022. aprilis 22.
Nemes Gabor 

ugyosztalyvezeto

Keszi'tette: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly

Leirta: Rokusfalvy-Bodor Gergely Humankapcsolati Iroda
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Beterjesztesre alkalmas: JOVAHAGYTA:

DR. SAJTOS CSILLA 
JEGYZO

Czegledy Adam S- U- .
a Kulturalis, Civil, OktatAsi, Nemzetisegi, Sport es

Eselyegyenlosegi Bizottsag Elnoke



BESZAMOLO

MAGYAR 
LOVASSPORT 
SZOVETSEG

A MAGYAR LVOASSPORT SZOVETSEG ES BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI 

ONKORMANYZAT KOZOTT LETREJOTT KOZFELADATELLATASROL SZOLO SZERZODESNEK MEGFELELON, 

A NEMZETI LOVARDABAN TEUESITETT, 2021. EVI KOZFELADATOK ELLATASAROL.

A Nemzeti Lovarda 2021-ben a Jozsefvarosi Onkormanyzatta! kotott egyuttmukodes kereten beliil 

biztosi'tott programokat, bar sajnos a pandemia a lovarda eletere az elmult evben is nagy hatassal volt.

A keruleti lakosok nagyon megkedveltek a lovas rendezvenyeket. A lovas versenyzdk egyik kedvenc 

versenyhelyszi'ne a Nemzeti Lovarda lett, tobbek kozott a kornyeken talalhato egyeb szdrakoztatd es 

kulturalis programok lehetosege miatt.

A szabalyok betartasa mellett az evet edzotaborral kezdtuk, Talent program, orszagos versenyek, 

orszagos bajnoksag, regionalis bajnoksag zajlottak 2021-ben. Ezek specialis szabalyokkal rendezett ZART 

KAPUS versenyek voltak, az enyhi'tesek utan mi is kovettuk a szabaiyvaitozasokat a versenyek 

latogatasara vonatkozdan.

Marcius elejen az Ottusa Vilagkupa kereten beliil a iovaglast rendeztek a Nemzeti Lovardaban, ami sok 

szakmai latogatot vonzott.

A legrangosabb verseny a Lovastorna Vilagbajnoksag volt augusztusban, ezt sajnos csak elo kozvetitesen 

keresztul csodalhattak a nezok.

December elejen egy nemzetkbzi fedeles dijugrato versennyel zartuk az evet, ekkor mar sokan 

kilatogattak szemelyesen is, hogy eidben szurkolhassanak kedvenc lovasukert.

MAGYAR LOVASSPORT SZOVETSEG t: +36 1 499 9950

Nemzeti Lovarda f: +36 1 499 9951

1087 Budapest e: office@lavasszovetseg.hu

Kerepesi ut 7. w: www.lovasszovetseg.hu

mailto:office@lavasszovetseg.hu
http://www.lovasszovetseg.hu


MAGYAR 
LOVASSPORT 
SZOVETSEG

A kbzfeladat-ellatasi szerzodes 2. c pontjaban vallalt feladatokhoz kapcsolddoan, a keruleti Mesepalota 

Ovodabol latogattak ki gyerekek, hogy testkbzelbol lassak, hogyan elnek a versenylovak, mit esznek, 

hogyan fatjak el oket. Megismerkedtek a takarmanyokkal, simogattak lovakat, fotozkodtak a 

versenylovakkal, versenyt futottak a fedeles lovardaban, megpihentek a lelaton.

t: +36 1499 9950

f: +36 1 499 9951

e: office@lovasszovetseg.hu

w: www.lovasszovetseg.hu

MAGYAR LOVASSPORT SZOVETSEG

Nemzeti Lovarda

1087 Budapest

Kerepesi ut 7.

mailto:office@lovasszovetseg.hu
http://www.lovasszovetseg.hu


A keruleti lakosok gyakran kilatogatnak gyermekkel, kutyaval, hogy a parkban ucsbrbgve 

piknikezzenek, vagy csak megnezzek a lovakat a hetkbznapok soran is. A kbztudatban egyre 

jobban elterjed, hogy a felujitott Nemzeti Lovarda valtozatos es izgalmas programokat kfnal a 

kerulet lakoinak es mar jol lathato, hogy egyre tobben mereszkednek be a mindenki szamara

nyitva allo kapukon.

Budapest^ 2022. marcius 28.

Strobl Dorottya^

Magyar Lovassport Szovetseg

t: +36 1 499 9950

f: +36 1 499 9951

e: office@lovasszovetseg.hu

w: www.lovasszovetseg.hu

MAGYAR LOVASSPORT SZOVETSEG

Nemzeti Lovarda

1087 Budapest

Kerepesi ut 7.

mailto:office@lovasszovetseg.hu
http://www.lovasszovetseg.hu


2.^ .

KOZFELADAT-ELLATASI SZERZODES

amely letrejbtt egyreszrol

Budapest Fovaros VOL keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat
szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. 
tdrzsszam: 735715 
adoszam: 15735715-2-42
statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01 
szamlevezeto neve: K&H Bank Zrt.
szamlaszama: 10403387-00028570-00000000  

jOzstRww VERi tsomi.
.35

kepviseleteben: Dr. Kocsis Mate polgarmester, mint Onkormanyzat, a tovabbiakban Onkormanyzat 

masreszrol

Magyar Lovassport Szovetseg
szekhely: 1146 Budapest, Istvanmezei ut 1-3. 
nyilvantartasi szama: 01-07-0000053
adoszam: 18158074-2-42
szamlevezeto neve: OTP Bank
szamlaszama: 11714006 - 20449438

Mi., at* /
Ki. ’ponti Vital 6

2018 APR 05.
MeUdkict OsztAIy:

Sx&n

kepviseleteben: Lazar Vilmos elnok, mint Kozfeladatot ellato kozott, a tovabbiakban Kozfeladatot ellato, 

az alullrott napon es helyen az alabbi feltetelek szerint:

I. A Szerzodes targya

1. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodes targya a Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat altal Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. 
tv. (Motv.) rendelkezesei szerint ellatando helyi koziigyek, valamint helyben biztosithato kbzfeladatok 
koreben ellatando helyi onkormanyzati feladatok teljesfteseben valo reszvetel. Az Motv. 23. § (5) 
bekezdes szerint a keriileti onkormanyzat feladata kulonosen:
a) turizmussal kapcsolatos feladatok ellatasa (7. pont);
b) egeszsegiigyi alapellatas, az egeszseges eletmod segiteset celzo szolgaltatasok (9. pont);
c) gyermekjoleti szolgaltatasok es ellatasok (11. pont);
d) keriileti sport es szabadiddsport tamogatasa, ifjusagi ugyek (17. pont).

Az Onkormanyzat a felsorolt kozfeladatait reszben Kozfeladatot ellato utjan latja el a jelen 
megallapodasban foglalt feltetelek szerint.

2. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodes 1. pontjaban foglaltak kereteben Kozfeladatot ellato 
feladatat az alabbi, a fentiek kereteben ellatando tevekenysegek, feladatok, programok ellatasa kepezi:
a) vallalja, hogy eloseglti a jozsefvarosi lakossag minel szelesebb retegenek osztonzeset a 

sportolasra, a rekreacio es az egeszsegmegorzes celjabol. Eloseglti az egeszseges, mozgasgazdag 
eletmod iranti igeny felkelteset, az egeszsegmegorzes fontossaganak elismeresere iranyulo 
szemleletformalast,

b) Onkormanyzat altal szervezett nyari napkozis taborban resztvevok szamara programlehetoseg 
biztositasa heti 3 alkalommal, 9 ordban

a lovak tartasanak megismerese,
a lovassportok megismerese,
lovas versenyek latogatasa,
a 16 hasznosltasa regen es ma,
a 16, mint haziallat megismerese, testtajak,
a lovaglas alapismereteinek elsajatitasa, 
bevezetes a lovaglas tanulasba.

c) Onkormanyzat altal fenntartott ovodaba jarok reszere intezmenyi szervezett keretek kozott 
ingyenes programlehetoseg biztositasa evente minimum hiisz alkalommal, 



a lovak tartasanak megismerese, 
a lovassportok megismerese, 
lovas versenyek latogatasa, 
a 16 hasznositasa regen es ma, 
a 16, mint haziallat megismerese, testtajak.

d) az Onkormanyzat fenntartasaban levo gyermekjoleti intezmeny ellatottjai reszere az 
Onkormanyzat intezme^yenek javaslata alapjan ingyenes programlehetoseg biztositasa evente 
minimum tiz alkalommal,

a lovak tartasanak megismerese,
a lovassportok megismerese, 
lovas versenyek latogatasa, 
a 16 hasznositasa regen es ma, 
a 16, mint haziallat megismerese, testtajak.

e) az Onkormanyzat fenntartasaban mukodtetett Biztos Kezdet Gyerekhazat igenybe vevok reszere 
ingyenes programlehetoseg biztositasa evente minimum tiz alkalommal, 

a lovak tartasanak megismerese, 
a lovassportok megismerese, 
lovas versenyek latogatasa, 
a 16 hasznositasa regen es ma, 
a 16, mint haziallat megismerese, testtajak.

f) a jozsefvarosi altalanos-, es kozepiskolaba jarok reszere intezmenyi szervezett keretek kozott 
ingyenes programlehetoseg biztositasa evente minimum husz alkalommal,

a lovak tartasanak megismerese,
a lovassportok megismerese, 
lovas versenyek latogatasa.

g) Onkormanyzat altal szervezett, 1. pont szerinti feladatellatassal dsszefiiggo programokon 
reszvetel,

h) Onkormanyzat reszere ingyenes rendezvenyhelyszin biztositasa evente 4 alkalommal 
ingyenes lovaglassal egybekotott gyermeknapi rendezvenyek, 
szabadteri rendezvenyek a homokos palyakon es a telep aszfalttal boritott reszein (pl. 
aszfaltrajzolo verseny), 
szabadidos rendezvenyek a lelatoval koriilvett homokos palyan, 
szabadidos rendezvenyek a 210 m2 kiizdoteru fedett csarnokban.

i) evente 150 db kedvezmenyes/ingyenes belepojegy biztositasa a jozsefvarosi lakosok reszere a 
CSI** grof Szechenyi Istvan nemzetkozi dijugrato verseny es mas (elore egyeztetett) nemzetkozi 
lovasverseny programon.

3. Kozfeladatot ellato kijelenti, hogy a 2. pontban foglalt feladatait a VIII. keriilet kozigazgatasi hataran 
beliil tartja meg es biztositja a VIII. keriileti lakossag reszvetelet az esemenyen.

4. Az Onkormanyzat kijelenti, hogy a jelen szerzodesben meghatarozott, feladatkdrebe tartozo feladat 
reszbeni ellatasaval a jelen szerzodesben rogzitett korlatozasokkal, feltetelekke! a Kozfeladatot ellatot 
bizza meg, melyhez az Onkormanyzat penzbeli tamogatast nem nyujt.

5. A Kozfeladatot ellato kijelenti, hogy a jelen szerzodes keretei kozott meghatarozott kbzfeladatok 
teljesiteset, a jelen szerzodesben foglalt feltetelek szerint es a jogszabalyi elofrasok betartasa mellett 
vallalja.
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JI. Jogok es kbtelezettsegek

6. Onkormanyzat jogosult a Kozfeladatot ellatot, illetve tevekenyseget es munkavegzeset barmikor 
ellenorizni, a Kozfeladatot ellatotol adatot, kimutatast bekerni.

7. dukonnanyzal vallalja, hogy Kozfeladatot ellato 2. pom szerinti rendezvenyel megjelenteti honlapjan, 
villamint igeny szerint ujsagjaban.

8. Kozfeladatot ellato vallalja, hogy a  portaion tamogatojakent az 
Onkormanyzatot megjelenfti. Kozfeladatot ellato kdteles az Onkormanyzatot, mint tamogatot feltuntetni a 
2. pont szerinti rendezvenyein, programjain es az azzal osszefUggd kiadvanyokon es vallalja, hogy 
nepszerusiti Jozsefvarost.

www.nemzetilovai-da.hu

9. Onkormanyzat engedelyezi a Kozfeladatot ellato reszere Jdzsefvaros clmerenek hasznalatat 
tamogatokent valo feltuntetes celjabol jelen megallapodas idotartamara.

10. Kozfeladatot ellato kotelezettseget vallal arra, hogy az Onkonnanyzat szamara a jelen szerzddesben 
meghatarozott kozfeladatokat jelen szerzodes szerint elvegzi.

11. A Kozfeladatot ellato kotelezettseget vallal arra, hogy a jelen szerzodesben megjelblt feladatok 
teljesltese erdekeben az Onkormanyzattal folyamatosan es elozetesen egyeztet.

12. A Kozfeladatot ellato a szerzSdesben korulirt tevekenyseget a legnagyobb gondossaggal kdteles 
elvegezni. Felek rogzitik, hogy a vagyon barmilyen jogcfmen tortend atadasara, hasznalatba adasara 
egyedi szerzodesben rogzitett feltetelekkel, a nemzeti vagyonrol szolo torveny es Budapest Fovaros VIII. 
kcrulet Jozsefvarosi Onkormanyzat K6pviseld-testuletenek a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 
vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoriasarol szolo bnkormanyzati rendelet 
rendelkezesei szerint kerulhet sor.

13. Kozfeladatot ellato koteles a jelen szerzdd^s targyat kepezo feladatellatasaval osszefuggo panaszokat 
kivizsgalni, azok orvoslasaban hatokonyan kozremukodni.

14. A Kozfeladatot ellato koteles jelenteni az Onkormanyzalnak a jelen szerzodes szerinti feladatai 
elvegzesenek akadalyat, az akadaly megszuntetesere tett intezkedeseit. Az Onkormanyzat az akadaly 
elharftasaban koteles kdzremukodni.

15. KSzfeladatot ellato jelen szerzodesben foglalt tevekenysegenek ellatasarol evente a lezart evet koveto 
ev februar 28. napjaig kdteles irasban beszamolni az Onkormanyzatnak.

16. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodesben foglaltak maradektalan megvalositasa 
erdekeben egyiittmukodnek. Ennek megfeleloen idoben tajekoztatjak egymast a jelen szerzodesben 
foglaltak teljeslteserol es minden olyan kerdesrdl (teny, adat, kdrulmeny), amely a szerzodes teljesitesere 
kihatassal lehet.

17. Kapcsolattartok:
Kozfeladatot ellato reszerdl: Strobl Dorottya
telefonsz&n;
e-mail

Onkormanyzat reszerol: dr. Maracsko Brigitta
telefonszam:
e-maiF

http://www.nemzetilovai-da.hu


HL A szerzodes ideje, fetaondasa

18. Felek a szerzddest hatarozatlan idore kotik meg.
19. Jelen .szerzodest a Felek kdzos megegyezessel es irasban modosfthatjak.
20. Jelen szerzodest barmelyik tel 3 honapos felmondasi hataridovel rendes felmondassal felmondhatja.
21. Amennyiben Felek barmelyike, a jelen szerzodesben foglalt kotelezettseget megszegi. a masik fel 
frasban es reszletesen koteles tajekoztatni a szerzodesszego feiet a kotelezettsegszeges tartalmarol es az 
elvart, szerzodesszerfi intezkedes mbdjar6l. A szerzodesszego fel koteles a szerzodeses kdtelezettsegenek 
esszerii hataridon, de legkesobb 30 napon belul eleget tenni, vagy a szerzoddsszegest mas, a masik fel 
altal elfogadhato m6don orvosolni.
22. Amennyiben a szerzodesszego fel kotelezettseget a felszolftas ellenere sem teljesfti, a masik fel 
jogosult a jelen szerzodest a hatarido eredmenytelen lejartat kovetoen azonnali hatallyal felmondani.
23. Azonnali hatalyu rendkfviili felmondasi oknak minosul kulondsen:

a.) a jelen szerzodesbol szarmazo jogoknak es kdtelezettsegeknek a masik Fel hozzajarulasa nelki.il 
tbrteno atruhazasa,

b.) a lenyeges szerzodesi kbtelezettsegek vetkes megszegese,
c.) kbzvetlen karokozast okoz.6 magatartas tanusitasa.

IV. Zarb rendelkezbsek

24. A jelen szerzodes egyes rendelkezeseinek ervenytelensbge eseten a szerzodes egyeb reszei ervenyben 
maradnak.
25. Jelen szerzodes 5 egymassal szo szerint mindenben megegyezo peldanyban kesziilt, melyet Felek 
eloivasas es kbzbs ertelmezes utan, mint akaratunkkal mindenben megegyezot, jovahagyolag alairtak. Az 
Onkormanyzat Varosgazdalkodasi es Penziigyi Bizottsaga a jelen szerzodes alai'rasahoz a 182/2018. 
(111.05.) sz. hathrozataval hozzajarult.

Budapest, 2018. marcius

Budapest Fovaros VHL keriilet Jdzsefvarosi 
Onkorm anyzat kepviseletebeh:

/'7
Dr. Koests'Math 

polgarmester

Magyar Lovassport Szovetseg 
kepviseletebep:

Fedezete: Penziigyi fedezetet nem igenyel. Datum: Budapest, 2018.

Penziigyileg ellenjegyzem:

Paris Gyi^ew^,

Jogi sz^npontbol ellenjegyzem: 
/rm

Danada-Riman Edina
jegyzo , ,.iU;

neveben es megbizasbbSl,. ■ '
• cAWf1 

dr. Meszar Erikk‘‘ /
aljegyzo V..-' A

' <^18 U

nelki.il

