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

A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag elnoke a 2022. aprilis 
12. napjan kelt, mellekelten csatolt elektronikus leveleben kereste meg tarsasagunkat a H13 jbvojevel 
kapcsolatos kerdesekkel, melyekkel osszefuggesben az alabbiakban tajekoztatom a Tisztelt 
Bizottsagot:

A JKN Zrt. a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzatnak (a tovabbiakban: 
Jozsefvarosi Onkormanyzat) a kulturalis, kozmuvelodesi es turizmussal, valamint egyes nemzetisegi 
iigyekkel kapcsolatos feladatellatasa koreben kizarolagos joggal rendelkezo, onkormanyzati tulajdonu 
gazdasagi tarsasaga, mely a Jozsefvarosi Onkormanyzattal megkotott, hatalyos Kozszolgaltatasi 
Szerzodes 2.1. pontjaban nevesitett kbzfeladatok ellatasara koteles.

A JKN Zrt. a Jozsefvarosi Onkormanyzattal 2021. december 8. napjan letrejott ingatlanhasznalati 
szerzodes alapjan jogosult a szerzodes mellekleteben nevesitett ingatlanok hasznalatara es 
hasznositasara. A Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete, mint legfobb donteshozo szerv altal 
2022. februar 24-en meghozott 68/2022. (II. 24.) sz. dontesevel elfogadott Uzleti tervben foglaltak 
szerint eljdrva a Horanszky utca 13. szam alatti ingatlanban (a tovabbiakban: H13) 2022. marcius l-tol 
muvelodesi kozpontkent definialt integralt kozossegi es szolgaltato ter kialakitasat, bevezeteset 
vegezziik. E mellett a H13, a JKN Zrt. Alapszabalyaban (1.2. pont) megjelolt szekhely, egyben „a 
kozponti iigyintezes helye” is, mely adminisztrativ hasznalat nem ellentetes a muvelodesi kozpont 
jbvokeppel.

A muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrol es a kozmuvelodesrol sz6161997. evi 
CXL. torveny 76. § (3) bekezdese sorolja fel a keruleti onkormanyzatok altal kotelezoen ellatando 
kozmuvelodesi alapszolgaltatasok koret, nevezetesen:
muvelodo kozossegek letrejottenek eldsegitese, mukodesuk tamogatasa, fejlodesuk segitese, a 
kozmuvelodesi tevekenysegek es a muvelodo kozossegek szamara helyszin biztositasa;
a kozossegi es tarsadalmi reszvetel fejlesztese;
az egesz eletre kiterjedo tanulas felteteleinek biztositasa;
a hagyomanyos kozossegi kulturalis ertekek atorokitese felteteleinek biztositasa; 

1



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

A fenti felsorolasbol a „c.” es „g.” pontban szereplo kotelezo alapszolgaltatast az Onkormanyzat 
egyetlen szerve, szervezete sem vegzi, melyre tekintettel kerult a JKN Zrt. Kozszolgaltatasi 
Szerzodese (2.1.4. pont) kiegeszftesre ezen feladatellatasi kotelezettseggel.

A vonatkozo KSH statisztika alapjan (https://www.ksh.hu/stadat_files/ksp/hu/ksp0011.html) 
lakossagaranyosan kb. 40 kozmuvelodesi intezmenynek kellene lennie Jozsefvarosban az orszagos 
atlag alapjan. Az Onkormanyzatnak a 2022. februar 24-ei donteseig lenyegeben egy mukodo 
kozmuvelodesi intezmenye volt, a Kesztyugyar Kozossegi Haz. A Kesztyugyar finanszirozasa reszben 
VEKOP palyazatbol valosul meg es tevekenysege a fenti felsorolas szerinti kotelezo 
alapszolgaltatasok koret csak reszben fedi le (4-et a 7-bol). A hianyzo alapszolgaltatasok es a meglevo 
szolgaltatasok fejlesztese tehat mindenkeppen szukseges a tervezett Jozsefvarosi Muzeum letrehozasa 
mellett is. A Kultv. 78/A. § szerint a muvelodesi kozpont a torveny eloirasa szerint „a helyi kozossegi 
muvelodesi szervezd, legalabb dt kozmuvelodesi alapszolgaltatast biztosito kozmuvelodesi 
intezmeny”. A H13 ingatlan igen kis raforditassal alkalmassa tehetd egy muvelodesi kozpont / 
kulturalis intezmeny bazisanak, a hoi a JKN Zrt. pedig az „a”, „b.”, „d.”, „e.”, „f.” alapszolgaltatasok 
bovitesen kivul el tudja latni a „c.” (felnottkepzes) es a „g.” (kulturalis vallalkozasok mukodesenek 
tamogatasa) alapszolgaltatasok szerinti kotelezo onkormanyzati feladatokat is.

A H13 marcius elsejetol tortend funkciovaltasa kapcsan a vonatkozo kepviselo-testuleti eloterjesztes 
benyujtasara 2022. februar 7-en kerult sor. Az eloterjesztes kapcsan februar 11-en onkormanyzati 
vezetoi szintu egyeztetes volt. A benyujtott eloterjesztes a feltett kerdesekre iranyuldan az alabbiakat 
tartalmazta:
,,2022. ev soran a H13 epiiletben talalhato kozossegi terek a kozmuvelodesi torvenyben kotelezoen 
eldirt alapszolgaltatasokat megvalosito feladatok rendszeres ellatasa reven kerulnek hasznositasra.”

Az eloterjesztes mellekletet kepezo reszletes szolgaltatas-leirasban szerepelt a jelzett funkciovaltas 
marcius elsejei celdatuma.

A februar 15-i kulturalis szakbizottsagi ulesen a Hl 3 kizarolagos kulturalis hasznositasara vonatkozo 
tervek elfogadasra kerultek, annak szakmai vagy politikai megkerdojelezesere semmi sem utalt.

A Kepviselo-testiilet 68/2022. (II. 24.) sz. dontese alapjan 2022. marcius 10-en alairt Kozszolgaltatasi 
Szerzodes szolgaltatas leirasa szerint:
„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 H13 muvelodesi kozpont 150 fd befogadasti koncerthelyszinnel, illetve 
eloadoterrel, valamint probatermi kapacitassal segiti elo az amator -es profi muveszeti produkciok 
letrejottet.
A rendezvenyszervezes feladatkore 2022. evben jelentosen bovul, 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 muvelodesi kozpont latja el a kulturalis vonatkozasu felnottkepzesi 
programok megvalositasat es a kulturalis alapu gazdasagfejlesztesi programok, nemzetkbzi projektek 
tervezeset es koordinalasat.”

Mindezek alapjan „a JKN Zrt. Horanszky utca 13. szam alatti ingatlannal kapcsolatos terve” az 
onkormanyzati ddnteseknek - es legjobb tudomasunk szerint az onkormanyzati vezetes elvarasainak - 
vald megfeleles koreben a kozmuvelodesi feladatellatas mielobbi szeles spektrumu megvalositasa, a 
jozsefvarosi lakosok, szervek es szervezetek megelegedesere szamftva es elvarasait kiszolgalva.

https://www.ksh.hu/stadat_files/ksp/hu/ksp0011.html


A Kepviselb-testiilet 68/2022. (II. 24.) sz. dbntesevel elfogadott Uzleti terv (II.3. Programszervezes 
fejezet I H13 - helyi vallalkozasfejlesztes cim alatt) tartalmazta, hogy „az irodak korabbi berlbinek 
(coworkerek, vallalkozasok) jogviszonyat csak a Haz uj funkcibjanak kialakitasaig tartjuk fenn. 
Celunk tovabbiakban a H13 kbzbssegi ter muvelbdesi kbzpontkent torteno hasznositasa, ...”. 
Mindezekre tekintettel az alapito legfobb dbnteshozb szerve altal hozott dontes szerint eljarva a 
Horanszky utca 13. szam alatti ingatlan 2022. marcius 1-tbl muvelbdesi kbzpontkent torteno 
kialakitasat, bevezet^set vegezzuk az alapito jov&hagyb dbntese szerint. A szinten ekkor elfogadott 
Kbzszolgaltatasi Szerzbdes mbdositas, valamint a JKN Zrt. alapitbjaval kbtbtt ingatlan hasznalatarbl 
sz616 szerzbdes (IV. fejezet 4. pont a. alpont) az ingatlan rendeltetesszerii hasznalata kbreben arra 
kbtelezi a Tarsasagot, hogy a H13 ingatlant kizarblagos jogkbrben vegzett kbzfeladatai ellatasanak 
biztositasara hasznalja es hasznositsa.

A volt Didk es Vallalkozasfejlesztesi Kbzpont feladatkbreben a 2021. evre vonatkozban megkbtbtt - 
hatarozott idejiik leteltevel 2021. december 31-evel megszunt - irodaberleti szerzbdesek ervenyessege 
allaspontunk szerint jogilag erbsen aggalyos volt. Tekintettel azonban arra, hogy a berlbk nem tudtak 
megoldani kikbltbzesiiket, a helyisegek hasznalatabbl eredb jogos hasznalati dij kbvetelesunk 
ervenyesitesevel azok ket hbnappal meghosszabbitasra keriiltek. Az ervenytelennek tekinthetb jogi 
helyzetek a hosszabbitott hatarozott idb leteltevel vegul rendezbdtek.

Ajbvbben tartbs irodaberletek helyett a vallalkozasok fejleszteset tamogatb coworking szolgaltatasok 
keriilnek preferalasra, hiszen a Hl 3 helyiseg-kapacitasai ezt teszik lehetbve. A coworking 
szolgaltatasbbl szarmazb bevetel - megfelelve a nemzeti vagyon hasznositasara vonatkozo 
felteteleknek - a kulsb szakertb igenybevetelevel kesztilt szakertbi velemenyben meghatarozott dijak 
alkalmazasaval keriil meghatarozasra. Ezen tevekenyseg lehetbve teszi a szolgaltatast igenybe vevb 
kezdb- es egyeb vallalkozasok kapcsolatteremteset, alacsonyabb kbltseggel torteno mukbdesuket, ez 
altal a H13 vallalkozasfejlesztesben - es tamogatasban betbltbtt szerepe is megvalbsul.

Az ingatlan helyisegei kulturalis funkcibkat (pl. galeria, elbadbter, stb.), kbzbssegi funkcibkat 
(informacibs pont, talalkozasi helyek, tanfolyamok, csapatepitesek, stb.), illetve felnbttkepzesi 
helyszineket szolgalnak, melyek kialakitasa megkezdbdbtt.

A kbzbssegi terek 2022. marcius folyaman a Kesztyugyarbbl ideiglenesen athelyezett programoknak 
helyszineiil szolgaltak a menekiilthelyzet-kezeles okan, mely helyzet elbre nem lathatb idbbelisege a 
JKN Zrt. H13-ban megvalbsitandb feladatellatasat sajnos hatraltatta.

A tervezett Jbzsefvarosi Muzeumnak helyt ado Jbzsef krt. 70. alatti ingatlan muszaki allapotat a 
rendeltetesszerii hasznalat erdekeben megvizsgaltuk. Sem a kiallftbter, sem egyeb kiszolgalb- es hatter 
helyisegei jelen allapotukban nem alkalmasak muzeumi feladatellatasra. Biztonsagos, ideertve 
helyenkent az eletet veszelyeztetb allapot megsziinteteset, es iizemszeru miikbdesre alkalmassa tetele 
csak jelentbs felujitassal erhetb el.

A valasztasi kbrzetek kijelblese, valamint a Romak Vilagnapjan megrendezesre keriilt kiallitas 
helyszin-szukseglete uj kiallitbter kialakitasat igbnyelte a H13-ban. A leendb muzeum kiallitbtere es a 
H13-bankialakithatb es kialakitasra keriilt ujfbldszinti kbzbssegi ter kbzvetlenul nem hasonlithatb 
bssze, sem meretuk, sem egyeb adottsagaik, sem tervezett hasznositasi mbdjuk okan, mivel a leendb 
Muzeum tervezett kiallitb terenel lenyegesen kisebb a Hl 3 uj foldszinti kbzbssegi tere (legyen az 
kiallitb terkent, vagy egyeb kbzbssegi program szinterekent definialva). Az uj kbzbssegi ter azonban a 
H13 alagsori rendezvenytermevel egyiitt a Muzeum sziikseges felujitasanak varhatban hosszabb 
idbszaka alatt is megoldast jelenthet a szuksegszerii cserehelyiseg igenyekre is. Kbzbssegi tereinkre 
termeszetesen - es mindenkor elsbbbseget biztositva - az Onkormbnyzatnak is sziiksege lehet, azonban 
elsbsorban a Kbzszolgaltatasi Szerzbdesben meghatarozott kbtelezb kbzmuvelbdesi feladatok 
megvalbsithatbsaga volt a vizsgalat es a dontes elsbdleges szempontja. A funkcib szerinti 
rendeltetesszerii mukbdes megteremtese erdekeben vegzett, illetve a megfelelbssegre vonatkozo 
vizsgalataink folyamatosak, azonban a szavazbkbri tbbblet helyishgszukseglet, valamint a Romak



Vilagnapjahoz kapcsolodo kiallitas megrendezesehez sziikseges (feny/lux; homerseklet; paratartalom, 
stb.) eldirasoknak valo megfeleles megkivanta az uj foldszinti kozossegi ter surges kialakitasat.

Az uj foldszinti kozossegi ter kialakitasanak arajanlatok alapjan szerzodesben rogzitett koltsege 
2.026.022.- Ft +Afa volt, mely a 2022. aprilis 7-ei muszaki atadas-atvetelig 320.000.- Ft + Afa 
osszegben felmerult tobbletmunkak koltsegevel novelten valosult meg. A sziikseges potmunkakat a 
kivitelezes soran folyamatosan ellenoriztuk. A jovahagyott plusz munka az almennyezet nagymerteku 
lejtesenek kiigazitasabol, a huto-futo klima kondenzviz elvezetesenek belso terben (falban) valo 
vegzodesebol eredd azasos hibajavitasbol adodott, illetve az aprilis 8-i kiallitashoz is kapcsolodo -e 
korben szokasos - jarulekos koltseget tartalmazott a falreszek sziikseges javitasaval (gletteles, 
csiszolas, festes).

A kozossegi celu terek novelese erdekeben a munkatarsak kevesebb irodat hasznalnak, a JKN Zrt. 
Alapszabalyaban (1.2. pont) megjelolt szekhely funkcio, vagyis „a kozponti iigyintezes 
helye”dsszekoltoztetessel egy szintre kerult. Figyelembe veve azonban munkavedelmi szabalyokat is 
sziikseges volt egy uj iroda kialakitasa, melyet az egyeb celra nem hasznalhato 3. emeleten lehetett 
kisebb (387.500.- Ft+ Afa) koltsegvetesi keret felhasznalasaval kialakitani.

A 2022. evre hatalyos Kozszolgaltatasi Szerzodes 3. sz. (Uzleti terv) melleklete tartalmazza, hogy „a 
muvelodesi kozpontkent ellatando 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 kovetkezo H13-at erinto lepes tehat az Onkormanyzat altal kotelezo kozmuvelodesi 
alapszolgaltataskent nyujtando felnottkepzes - jogszabaly altal eloirt - infrastrukturalis (tantermi 
butorok, szamitogepek, stb.) felteteleinek teljesiteshez sziikseges eszkozbeszerzesek lebonyolitasa lesz 
a rendelkezesre allo koltsegvetesi forrasoktol fuggoen.

A Hl 3, valamint az Ingatlan Hasznalati Szerzodes 1. sz. fuggelekeben feladatellatasra biztositott 
ingatlanok rendeltetesszerii es biztonsagos hasznalhatosagahoz folyamatosan el kell vegezni az 
ingatlan jo muszaki allapotahoz sziikseges felmereseket, illetve munkalatokat. Ebbe beletartozik az is, 
hogy az ingatlanok elemeit, rendszereit kotelezo a megfeleld szakertokkel feliilvizsgaltatni, 
figyelembe veve a tuzbiztonsag, a higienia, az egeszseg- es komyezetvedelem, a hasznalati biztonsag, 
a zaj es rezges elleni vedelem, az energiatakarekossag es a hovedelem, valamint az eletvedelem es a 
katasztrofavedelem szempontjait. Karbantartasi, felujftasi jellegu feladat tobb helyiitt is sziikseges, 
ezekrol folyamatosan intezkediink Operativ Igazgatosagunk utjan. (Ld. a meghibasodott 
riasztorendszer cserejet.)

Jelenleg a tetobeazas felmeresere alkalmas vallalkozot keresunk, a beazas es javitas mertekenek 
fuggvenyeben fogjuk a tulajdonost megkeresni es bevonni, de a porta veszelyes toloajtoinak javitasa, 
az alagsori falvizesedesek is megoldando feladatok.

A JKN Zrt. a muvelodesi kozpont, mint Integralt Kozossegi es Szolgaltato Ter (IKSZ - lehetseges 
megnevezes a jovoben: X-ter) koncepciojanak szervezeti hatteret a Kepviselo-testulet altal 2022. 
januar 20-an elfogadott SZMSZ alapjan letrehozott szervezeti egysegei, elsodlegesen 
Programszervezesi Igazgatosaga altal biztositja, az Igazgatosag altal a H13-ban lebonyolitasra keriilo 
kozmuvelodesi celu rendezvenyek es programok szervezesevel.

Az Igazgatosag jelenlegi letszama 7 fo, mely a programszervezesi igazgatoi pozicio betoltesevel, a 
Rendezvenyszervezesi Iroda letszambovitesevel es a jelenleg egy fos Projektmenedzsment Iroda 
letrehozasaval allt fel. (A Rendezvenyszervezesi Iroda munkatarsai koziil 3 fo elsodlegesen az 
onkormanyzati rendezvenyek szervezesevel foglalkozik.)
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A felnottkepzesrol szolo 2013. evi LXXVII. torvenyben eloirt tovabbi human feltetelek biztositasahoz 
a koltsegvetes kisebb modositasara, vagy atcsoportosftasra lesz sziikseg. A felnottkepzesi 
intezmenykent torteno mukodeshez a jogszabalyban eloirt szemelyi felteteleknek reszben mar jelenleg 
is megfeleliink, hiszen a Programszervezesi Igazgatosag munkatarsai kozul tobben rendelkeznek olyan 
vegzettseggel, mely megfelel a torveny eldirasainak, illetve tobb eves tapasztalattal a 
felnottkepzesben. A felnottkepzesi engedely megszerzesehez torvenyi eloiras szerint kiilso 
felnottkepzesi szakertdre lesz sziikseg a felnottkepzesi programok eldminositesehez.

A JKN Zrt. tobb munkatarsa dolgozott nemzetkozi es hazai non-profit szervezeteknel, jelentos 
projektmenedzselesi tapasztalatokra szert teve. Mindez biztositja a szervezeti hatteret a kulturalis 
alapu gazdasagfejlesztesi programok, szakmai egyiittmukddesek kialakitasahoz is.

Anyagi hatteret az onkormanyzat altal nyujtott eves kompenzacio, valamint tervezetten a 
programokbol, a kozossegi szolgaltatasokbol, valamint felnottkepzesbol szarmazo sajat bevetelek 
fogjak kepezni.

A Hl 3-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 egyuttmukodesi megallapodasokkal valosul meg. Az 
egyiittmukddesek alapja a teritesmentes kozfeladat-elUt^s, vagy a nyujtott-ds igenybe vett 
szolgaltatasok ertekalapu elszamolasa.

A H13 (X-ter) beinditasat sajnalatos modon lassitotta a menekult valsag kezelesebol a JKN Zrt-re 
harult feladatellatas, illetve befolyasolja a tervezett Jozsefvarosi Muzeum ingatlanan sziikseges 
felujitas ideje alatt esetlegesen a Hl 3-ban biztositani sziikseges cserehelyiseg-igennyel valo tervezes. 
Mindezekkel egyiitt is, a kotelezo alapszolgaltatasok nyujtasat nem veszelyeztetd modon keriilnek 
kialakitasra a bevetelek nbveleset celzo, iizleti alapon nyujtott szolgaltatasok (fizetos rendezvenyek, 
konferenciak lebonyolitasa, coworkerek,stb.), es azokat vonzo, illetve kiszolgalo egyeb kiegeszito 
szolgaltatasok (catering es biife szolgaltatas, stb.) egyiittmukodesi / szolgaltatasi keretei.

A kezdeti bevezeto idoszakra igenybe vett egyuttmukodesi szolgaltatasok a tapasztalatok es statisztikai 
felmeresek alapjan a kesobbiekben hosszabb tavu (koz)beszerzesi eljarasok soran kivalasztott 
szolgaltatokkal keriilnek biztositasra.

Sajnalatosan a tragikus makropolitikai es romlo gazdasagi helyzet miatt a muvelddesi kozpont 
kialakitasanak koriilmenyei nehezitettek mind az Onkormanyzat, mind a JKN Zrt. szamara, es ezek a 
H13 cel szerinti miikodteteset nagyban befolyasolhatjak, mint ahogy erre mar volt is pelda. 
Ugyanakkor a minel magasabb szinvonalon torteno kotelezo kozmuvelodesi feladatellatas a nehez 
idokben is segitseget jelenthet a jozsefvarosi lakosoknak, szervezeteknek a kikapcsolodas, a 
muvelodes es a segitsegnyujtas teruletein.

Kerem a tajekoztato tudomasul vetelet.

Budapest, 2022. aprilis 28.

Ivanyos Janos
JKN Zrt. vezerigazgato
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Tisztelt Vezerigazgato Uri

A JKN Zrt. marsokalkalommal beszelta H13 jovojerol, legyen szo akaraz uzleti tervrol, akar a 
Jozsefvaros ujsagban nemreg megjelent cikkrol. A februari bizottsagi ulesen is kis mertekben 
erintettiik mar a temat, azonban nagyon rovid, szobeli tajekoztatot adott csak eziigyben. Egyeztetve 
a bizottsag tagjaival, szeretnek egy teljes bizottsagi iilest szanni arra, hogy atbeszeljuk, mi lesz a H13 
jbvoje. Ezert szeretnem kerni, hogy keszitsen egy tajekoztato eloterjesztest, ami a kbvetkezo 
kerdesekre ad valaszt:

• Mi a JKN Horanszky utca 13 szam alatti ingatlannak kapcsolatos terve?
• Miktortentekeddig a H13-ban, valamint mik leszneka kovetkezo lepesek?
• Szervezetileg hogyan biztositja a JKN a muvelodesi haz koncepciojanak hatteret?

A bizottsagi ulest 04.19.-en tartanam meg, kerem aljegyzo asszonyt valamint irodavezeto asszonyt, 
hogy biztositsakszamunkra a felteteleket.

Koszonettel,
Czegledy Adam
Bizottsagi elnok





KOZSZOLGALTATASI SZERZODES

(modositdsa es amodositasokkal egyseges szerkezetbe foglalasa) 
(a tovabbiakban:jelen szerzodes)

amely letrejott egyreszrdl:

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 Kozbssegeiert 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 egyiittesen: „Felek”kdz6tt az alabbi feltetelek alapjan:

I. ELOZMENYEK

1.1. Az Onkormanyzat celja, bogy a Magyarorszag helyi Onkormdnyzatairol szolo 2011. evi 
CLXXXIX torveny 23. § (5) bekezdeseben foglalt (7., 11., 13., 17., es 19. pont szerinti) 
turizmussal, gyermekjoleti szolgaltatasokkal, kozmuvelodesi feladatokkal, & kulturalis 
oroksegvedelmevel, keruleti sport es szabadidosport tamogatasaval, valamint nemzetisegi 
ligyekkel kapcsolatos onkormanyzati feladatokat a Kozfeladat Szolgaltato lassa el. A 
Kozfeladat 3zQ\§pl.\.2A6 a nuizealis intezmenyeh-ol, a nyilvdnos konyvtari ellatdsrdl es a 
kbzmuvelodesrol szolo 1997. evi CXL. torveny (a tovabbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdese 
es Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsejvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek az 
bnkormdnyzatkbzmuvelddesifeladatair6lszdl681/2011. (XII. 22.) onkormanyzatirendelet 
1. melleklete alapjan kozmuvelodesi alapszolgaltatasokat ellato gazdasagi tdrsasag. A 
Kozfeladat Szolgaltato ezen kozszolgaltatasi feladatokat a Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 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. 
napjatol hatdlyos Szervezeti es Mukodesi Szabalyzata (1/2022. (1.20.) szdmu 
vezerigazgatoi utasitas) alapjan kizarolagosjoggalldtjael.

1.2. E kozszolgaltatasi feladatok altalanos gazdasagi erdeku szolgaltatasnak minosulnek. Felek 
rogzitik, hogy jelen megallapodasukat az Europai Unio mukodeserol szolo szerzodes 106. 
cikk (2) bekezdeseben foglalt rendelkezesek figyelembe vetelemellett kotik meg ugy, hogy 
jelen szerzodes megfeleljen az abban eloirt kovetelmenyeknek.



1.3. Felek rogzitik, hogy jelen Szerzodes tartalma es targya megfelel a Magyarorszag helyi 
bnkormdnyzatairbl 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 egyesulesi 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 onkormdnyzati feladatok ellatdsara kotott 
Kbzszolgdltatdsi Szerzodest a kepviseld-testulet 238/2016. (XII.01.) szamu hatarozata 
alapjan 2016. december 15. napjan dtfogdan, majd ezt kovetoen 17 (tizenhet) 
alkalommal modositottak. Jelen szerzodes celja a kordbbi Kbzszolgdltatdsi Szerzodes 
mddositdsa, valamint annak modositdsaival egyseges szerkezetbe foglaldsa.

1.5. Felek rogzitik tovdbbd, hogy a jelen szerzodes a kompenzdcio tekinteteben az elozo 
evekre vonatkozo rendelkezeseket nem tartalmazza.

IL A SZERZODES TARGYA

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

2.1.1. Udiiltetes 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 
koztisztviseloinek es kozalkalmazottainak iidultetese idenyjelleggel, a jozsefvarosi 
koznevelesi intezmenyekben tanulo gyermekek csoportos es tumusos udiiltetesenek 
szervezese, a jozsefvarosi szocialis intezmenyek ellatottjainak iidultetese, ajozsefvarosi 
kozalkalmazottak es koztisztviselok csaladi es felnott udiiltetesenek szervezese.

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

2.1.3. Szocialis gondoskodas koreben

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

2.1.4. A helyi kbzmuvelodesi tevekenyseg tamogatasa es a kulturdlis brbkseg helyi vedelmevel 
kapcsolatos  feladatok ellatasa tekinteteben



a) muvelodd kozossegek letrejottenekelosegitese, mukodesuk tamogatasa, fejlodesuk 
segitese, a kozmuvelddesi tevekenysegek es a muvelodo kozossegek szamara 
helyszin biztositdsa,

b) a kozossegi es tdrsadalmireszvetelfejlesztese,

c) az egesz eletre kiterjedo tanuldsfelteteleinek biztositdsa,

d) a hagyomdnyos kozossegi kulturdlis ertekek dtorbkitesefelteteleinek biztositdsa,

e) az amator alkotd-es eloado-muveszeti tevekenyseg felteteleinek biztositdsa, 

fi a tehetseggondozas es fejlesztes felteteleinek biztositdsa, valamint

g) a kulturdlis alapu gazdasdgfejlesztes.

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

2.1.6. Helyi vallalkozasfejlesztes segitesevel kapcsolatos feladatok. \

2.1.7. Sporttai es szabadidos rendezvenyekkel kapcsolatos feladatok ellatasa koreben a 
helyszin biztositdsa.

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

2.1.9. Kaptalanfuredi udul6 teruleten megvalosulo fejlesztessel kapcsolatos
projektmenedzsmenti feladatok ellatasa, a kivitelezesi munkalatok figyelemmel 
kiserdse, a sziikseges nyilatkozatok megtetele.

2.2. Felek rogzitik, hogy Megbizo torvenyben rogzitett feladatainak teljes korii megvalositasa 
erdekeben Kdzfeladat Szolgaltatot bizza meg a jelen szerzodes 2.1 pontja szerinti

2.3. Kozfeladat ellatasi helye, es ellatasi teriilete

Felek rogzitik, hogy Kozfeladat Szolgaltato a fenti Kozfeladatok ellatasat Budapest 
Fovaros VIII. keriilet kozigazgatasi teruleten vegzi, az erdei iskola, udultetes ehievezesu 
tevekenyseg kivetelevel. Az erdei iskola, udultetes elnevezesii tevekenyseg 
vegzesenek helyszine Balatonalmadi-Kaptalanfured (Balatonalmadi, Somfa u. 1. 
szam alatti, kulteriilet 0114/5 hrsz-on felvett, Balatonalmadi, Siraly u. 8. szam alatti, 
belterulet 2721/16 hrsz-on felvett), illetve Veroce-Magyarkut belteriilet 1302/2 hrsz-on 
es 1305/45 hrsz-on, valamint kulterulet 091/1 hrsz-on, 090/6 hrsz-on es 090/3 hrsz-on 
felvett ingadanok teraletere teijed ki.

A kozfeladat nyujtasa nem kizarolag a VIII. keriilet 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 megkdtdtt hasznalati szerzodesben meghatarozott 
jogok illetik, illetve kotelezettsegek terhelik.

A Kozfeladat ellatasahoz sziikseges vagyonelemeket Megbizo kiilon hasznalati 
szerzddessel 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 mindsiil kozbeszerzesi eljaras 
koteles iigyletkotesnek.

Ill KOZSZOLGALTATASIFELADATOK ELLATASANAK FINANSZfROZASA

51. Az Onkormanyzat a 2.1 pontban meghatarozott Kozfeladat ellatasahoz szukseges 
penzugyi 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 kapcsolodo 
sajattoke-resz alapjan varhato esszeru profitot is. Fentiekre tekintettel a Felek az alabbi 
pontokban rogzitett mddon hatarozzak meg a kompenzacio osszeget.

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

5.3. A Kozfeladat Szolgaltato Kozfeladat ellatasa elleneben a Megbizo altal fizetett 
kompenzaciot ugy kell meghatarozni, hogy az nyujtson fedezetet a Kozfeladat 
Szolgaltato jelen szerzodes targyat kepezo feladatainak ellatasa soran felmeriilo osszes 
indokolt kozvetlen es megfelel6en aranyositott kozvetett koltsegeire, a szolgaltatas 
folyamatos ellatasahoz sztikseges ds indokolt mukddeshez szukseges 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 eloiranyzott kompenzacio 
osszege a Kepviselo-testillet 68/2022. (II. 24.) szamu hatdrozata szerint 657.228.041 Ft, 
amelybol 10.860.000 Ft felhalmozasi celu penzeszkoz. A 2022. evi kompenzacio 
osszegebe beszamitasra kerill a 2022. evi dtmeneti gazdalkodasrol szdlo 38/2021. (XII. 
16.) onkormanyzati rendelet 3. § e) pontja alapjan a 2022. januar- februar honapban 
kifizetett kompenzacio osszege. Az Onkormanyzat az eves mukodesi koltsegigeny 
fennmarado osszegenek 1/10 reszet minden ho 5. napjaig dtutalja a Kozszolgaltato OTP 
11784009-22229597-00000000 szamu bankszdmlajara. A felhalmozasi feladatokra 
nyujtott kompenzaciot feladatonkent a szukseges osszegben a Kozszolgaltato megigenyli.

3.5. Kozfeladat Szolgaltato a kompenzaciot kizarolag a Kozfeladat ellatas koltsegenek 
finanszirozasara jogosult 6s koteles felhasznalni.

3.6. A nem a Kozfeladat ellatas koltsegenek finanszirozAsara felhasznalt, a Megbizo 
koltsdgvetese terhere kifizetett kompenzacio tekinteteben a Kozfeladat Szolgaltatot 
visszafizetesi kotelezettsdg terheli (olyan mertekig, amilyen mdrtekben a 



visszafizetesi kotelezettseg terheli (olyan mertekig, amilyen mertekben a kifizetett 
kompenzdcid nem a Kbzfeladat ellatas kbltsegenek finanszirozasara keriilt felhasznalasra).

31 A nem szerzbdesszeruen felhasznalt osszeget Kbzfeladat Szolgaltato a Megbizo Altaii 
tenyleges kifizetes es a Kbzfeladat Szolgaltato altali tenyleges visszafizetes kozott eltelt 
idbszakra felszamitottjegybanki alapkamattalnbvelten kbteles visszafizetni.

3.8 A targyeyben fel nem hasznalt kompenzdcid osszeget a Kbzfeladat Szolgaltato kbteles 
visszautalni a Megbizo bankszdmldjdtra, a targyevet kbvetb ev marcius 31. napjaig az 
elfogadott eves jelentes alapjan.

3.9. Felek a Kbzfeladat Szolgaltato javaslata alapjan a jelen szerzbdes 1, szamu mellekletet 
kepezb Szolgaltatasi Leiras elfogadasa erdekeben folyamatosan kbtelesek egyeztetni. 
Megbizo - a javaslat ismereteben es annak kezhezveteletbl szamitott 30 napon belul - 
jogosult kiegeszitb adatokat, bsszehasonlitb adatokat kerni, fuggetlen szakertoket, illetve 
kbnywizsgalot igenybe venni.

3.10. Megbizo kbteles a Kbzfeladat Szolgaltato 3.10. pontban rbgzitett irasbeli javaslatanak 
elfogadasarbl, es a kompenzdcid bsszegerbl legkesbbb a targyevet megelozb ev december 
31. napjaig dbnteni - a mindenkor hatalyos vagyonrendeleteben szabalyozott 
hataskbri szabalyokra figyelemmel es dbnteserbl kbteles a Kbzfeladat Szolgaltatot 
tajekoztatni,

JZZ.Amennyiben Megbizo a jelen szerzbdes 311. pontjaban meghatarozott hatarnapig nem 
dbnt, illetve a dbntesrdl elmulasztja a Kbzfeladat Szolgaltatot irasban tajekoztatni, ugy 
Kbzfeladat Szolgaltato jogosult a targyevben a targyevet megelozb Szolgaltatasi 
Leirasok alapjan a kbzfeladat ellatast folytatni azzal, hogy az idbaranyos teljesitest 
feltetelezve korrigalt kompenzdciora jogosult.

7K FELEK KOZOTTIELSZAMOLAS, TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

4.1 .Megbizo a tulajdonostol elvarhatb gondossaggal az alabbiakban szab^lyozza a 
Kbzfeladat Szolgaltatoval kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlas rendjet, megkbvetelve a 
feladatellatas folyamatos biztositasat.

4.2. A Kbzfeladat Szolgaltato targyevet megelozb ev november 30. napjaig elbzetes uzleti 
tervetkbteles kesziteni, melytajekoztatbinformacibkattartalmazazatmeneti gazdalkodas 
idejere. A Kozfeladat Szolgaltato a Megbizo targyevi kbltsegvetesenek keszitesehez az 
adatokat targyev januar 05. napjaig kbteles megadni a Megbizo Onkormanyzat reszere. 
Kdzffiadat Szolgdltptd ajelenszerzodes 3. szamumelte^
targyev februar 28. napjaig kesziti el, melynek elfogadasarbl a Megbizo Onkormanyzat 
legkesbbb marcius 31. napjaig dbnt. A Kbzfeladat Szolgaltato az uzleti tervenek 
penziigyi reszet jelen szerzbdes 2. szamu mellekleteben foglalt tartalommal, az uzleti terv 
szbveges reszet a jelen szerzbdes 4. szamu mellekletet kepezb eves jelentes tartalmi 
elemeivel bsszhangban kbteles elkesziteni.



7.3. 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.

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

Az elkulonitett nyilvantartasban biztositani koteles:
- a jelen szerzodesben foglalt feladatellatas koltsegeinek es beveteleinek feladatonkenti 

bemutatasat,
- a kompenzacionak a feladatonkenti felhasznalasat.

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

7.5. 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 NA ^es az alkalmazottak fele fennallo, 

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

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

7.7. Ha a Kozfeladat Szolgaltato a 2012/21/EU bizottsdgi hatarozat 5. cikkenek megfeleloen 
meghatarozott osszeget meghalado tamogatasban reszesiil, a tulkompenzaciot vissza 
kell fizetnie. Amennyiben a tulkompenzacio osszege nem haladja meg az 
atlagos eves ellentetelezes osszegenek 10%-at, a tulkompenzacio atvihetd 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.

K KOZREMUKODOIGENYBEVETELE



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 minosege javul es/vagy koltsegei 
csokkennek.

52. 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 
megfeleloen, Beszerzesi Szabalyzata szerint koteles kivalasztani.

VL EVES JELENTES

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

52. Az Eves Jelentesnek tartahnaznia kell kuldnosen a Felek targyevre vonatkozo irasbeli 
kozfeladat meghatarozashoz kepest torteno tenyleges teljesites adatait (tenyleges 
koltsegeket, teljesitett vagy folyamatban levo beruhazasokat, fejleszteseket), az attol valo 
elteresek bemutatasat.kulonbs tekintettel az esetleges hianyokra.

W. 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 tartozd 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 eszkbzokminel teljesebb Qshatekonyabbkihasznalasara.

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



VIH. ELLENORZES

5.1. Megbizo jogosult - illetve jogszabalyban meghatarozott esetekben kbteles - Kozfeladat 
Szolgaltato jelen szerzodesben vallalt kotelezettsegei teljesfteset sajat maga, vagy szakerto 
bevonasaval ellenorizni.

5.2. A Kozfeladat Szolgaltato koteles az ellenorzes soran Megbizo kepviseloivel - ideertve a 
Megbizo altal Megbizott szakertoket is - egyuttmiikodni, szamukra minden az ellenorzes 
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 ellenorzes eredmenyesseget,

- a megbizo levelet bemutatni,
- megallapitasait targyszeruen, a valosagnak megfeleloen ellenorzesi jelentesbe foglalni es 

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

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

adathordozon tarolt adatokba - kiilon jogszabalyokban meghatarozott adatvedelmi 
eloirasok betartasaval - betekinteni, azokrol 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 ellendr megbizo levelenek bemutatasat kemi, ennek hianyaban az egyuttmiikodest 

megtagadni,
~ az ellenorzesi tevekenysegnel jelen lenni,
- az ellenorzes megallapitasait megismemi, a jelentestervezetre a helyszinen, vagy irasban 

8 (nyolc) napon beliil eszrevetelt tenni. ,

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

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

melynek vegrehajtasarol a Megbizot tajekoztatni.

8.5. A Megbizot kozvetleniil, a Kozfeladat Szolgaltatot kozvetetten erinto kiilso ellenorzes 
esetere a Kozfeladat Szolgaltato kotelezettseget vallal a jelen szerzodes targyaval 
osszefuggo adatszolgaltatasra, informacionyujtasra. Tudomasul veszi, hogy kiilso 
ellenorzes soran az altala szolgaltatandd adatok, informaciok nyujtasaert, az altala 
szolgaltatott adatok, informaciok valodisagaert, teljes komsegeert a felelossege a Megbizo 
mellett fennall. s



IX. KAPCSOLATTARTAS A

9.1. Jelen szerzodessel, illetve annak teljesiteseyel bsszefuggesben Felek nyilatkozataikat rbvid 
ton kezbesitve vagy postai uton irasban, ilietve a jelen szerzodesben meghatarozott 
esetekben elektronikus ton, e-mail formajaban kbtelesek kozolni.

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



Megbizo reszerol:

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

Kozfeladat Szolgaltato reszerol:

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

Kapcsolattartasra kijelolt szemelyek:

Megbizo reszerol: Kerilletgazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje
elektronikus elerhetoseg: gazdalkodas@jozsefvaros.hu
telefonszdm: +56-7-459-2276

Kozfeladat Szolgaltato reszerol: Vezerigazgato
elektronikus elerhetoseg: titkarsag@jkn.hu
telefonszam: +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 sziikseg eseten bizonyitani, igazolni.

9.3. A Kozfeladat Szolgaltato reszere meghatarozott adatszolgaltatasi, beszamolasi es 
elszamolasi kotelezettsegek teljesiteset a Megbizo kapcsolattartasra kijelolt szemelyen 
keresztiil teljesiti.

X. SZERZODES IDOBELI HATALVA, MODOSITAS

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

79.2. Jelen szerzodes kizarolag a Felek kozbs megegyezesevel, irasban modosithato.

79.3. Amennyiben jogszabalyvaltozas miatt a jelen szerzodes valamely rendelkezesenek vagy 
rendelkezeseinek modositasa valik sziiksegesse, akkor a Felek kotelesek arrol kesedelem 
nelkul targyalasokat kezdeni.

mailto:gazdalkodas@jozsefvaros.hu
mailto:titkarsag@jkn.hu
mailto:gazdalkodas@jozsefvaros.hu
mailto:titkarsag@jkn.hu


XI. : SZERZODES MEGSZUNTETESE . J ';

77. Jelen szerzodest barmelyik fel jogosult legalabb 60 (hatvan) napos felmondasi idd 
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 teljesiti, es e 

mulasztasat a Megbizo felszolitasatol szamitott 30 (harminc) napon belul nem orvosolja,
- a Kozfeladat Szolgaltato nem a jelen szerzodes 2.1. pontjaban foglaltak ellatasara 

hasznalja fel a kompenzdciot,
— 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 kotelezettsegeinektelj esiteset ellehetetleniti.

Tekintettel a szolgaltatasok folyamatos fenntartasahoz fuzodo tarsadalmi erdekekre, a 
Kozfeladat Szolgaltato kotelezettseget vallal arra, hogy a rendkivuli felmondas joganak 
barmely fel reszerol valo gyakorlasa eseten targyalasokat folytat, es megallapodik a 
Megbizoval a minimalisan elegseges szolgaltatasok nyujtasarol, annak felteteleirol. 
A minimalisan elegseges szolgaltatasokat olyan 6sszeru hataridon keresztiil teljesiti, mely 
elegendo a Megbizo szamara a megszunt szerzodes hclyettesitesere.

XII. VEGYES RENDELKEZESEK V -: /

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

12.2. Xjelen szerzodesre, valamint az azzalkapcsolatosjognyilatkozatokraesegyebkozlesekre 
a magyar jog az iranyado. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodesbol eredo 
vitas kerdesek rendezeseben kozvetlen egyeztetest kiserelnek meg elsokent, majd 
fiiggetlen szakerto velemenyet fogadjak el, amely szakerto kijeloleset egyuttesen teszik 
meg. c

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

12.4. Felek rogzitik, hogy a Kepviselo-testulet .....12022. (.... ....) szamu dontese ertelmeben 
jelen szerzodesben fbglalt modositasokkal egyseges szerkezetbe foglaltak a 
Kozszolgaltatasi Szerzodest.



12.5. Felek jelen szerzbdest elolvastak, s mint akaratukkal mindenben megegyezbt, 11 
(tizenegy) oldal terjedelemben es 5 (dt) eredeti pelddnyhan jovahagyolag irtak ala, 
melybol Megbizot 3 (harom), Kbzfeladat Szolgaltatot 2 (ketto) peldany illeti meg.
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2'^X2^ ^^2- . • L sz. melieklet

szolgAltajasi leiras

1. tjdultetes szeryezes (onkent yallalt feladat)

- a Magyarkuton (Veroce-Magyarkut belterulet 1302/2, 1305/45.hrsz-u,
: ' ValamintkUlt^ 091/1, 090/6 es 090/3 hrsz-u ingatlanok) talalhato .erdei iskola tekinteteben 
■\4-kul5ndsen.oktaUsi-nevelesiintezmenyektanul6inak Erdei iskolajelleguturnusokban tdrteno 

.-.taboroztatasa, a ..hetvegi csoportps. = kWdulaspk .-fogadgsa,. a jdzsefvarosi inteznUnyek
" ;kdztisztvisel6inek es kdzalkalm UdUltetese IdAnyjelleggel, ajdzsefvarosi koznevejesi

.. intezmenyekben . tanulo . gyerrnekek xsoportos -^es turnusos TUdiiltetdsnek szervezese, a 
•/.Jdzsefvarosi szociaiis intezmenyek ellatottjainak UdiHtetese, j6zsefyarosi kozajkalrnazottak.es . i 
• ykpztisztviselpk csaladi es felnott tidUItetesdnek szeryejz&e..

-?2Q22. . '.eyben a .Jdzsefvaros Kdzdssdgeidrt -Nonprofit Zrt. (a ..tovabbiakban: JKN ?Zrt.)
. { finanszirozasa csak az ingatlanok/Udlild. fenhtarUsit.es karbantartasatteszi lehetove, az erdei 

. Jiskplai. szolgalfatas es a nyarj taboroztatas .kapcsan kulsp szemplyi rafbrdiUs nem .keriilt 
‘ • beterv.ezesre.

; 7A sajat szervezesu taborok megvalositasahoz jelenleg nem rendelkezOnk . fedezettel, 
J yfinanszirpzdsunk csak az irigatlanok/udiilo fenntartasat, karbantartasat 6s ajqzsefy^rosi iskoMk.
: r.altal szervez^^ etkeztetdsetbiztpsltja..

‘7.Minimumletszam;200disk B C-Vf-.c
• •.jDd.uIesinappk.szpma: 250.nap 77 7:.7 77 7' s v; \ ,

; 72. .Jpzsefvarosi pktatasi-nevelesi intezmenyek. tanuloi reszcre nyari szabadido.. .
foglalkqzas szervezese etkezes biztositasaval (kbte]ez6..feladat) . ’777-7 7 7/ •

■A kOtelezS. Onkormanyzati feladat a gyerrnekek vedelmerpl es a gyamiigyi igazgatasrol sz616 
1997. evi XXXI. torveny (a toyabbiakban: Gyvt.) xneghatarpzott gyermekjdleti alapellAtasok 
korebe. tartozik, .mely feladat eUatasat a e .torveny tes.a szemelyes .gondpskodast nydjtd • 
egyermekjoldti, gyermekvedelmi intezmenyek, valamint szemelyek szakmai feladatair61.es ■ 
jmukqdesuk feltetelqirpl szolp J5/1998JV.30.NM.rendeletszal?alyQZ^^^ 7

;Aj6zsefy^rpsi Altalanos kpru (6-14 eyes) gyerrnekek nyari szUnidei napkozistaboroztatasa heti 
(5 napps) turhusokban tortenik. A program megyalpsjtasi idej e; 8 het 2022.Junius 27-augusztus 
194g tartpjdoszak. ArcszveteHngyenes. 7-7'77

A koltsegyetes alapjan a maximalis. letszam: 12O.fq/het; nyitya tartds: 7:00 • 17:00.h-ig,

.'A tabor szemelyzete: 2 fo Uborvezetd, 16 fo gyermekfeliigyelo, 1 fd gyogypedagogus, 1 fd 

. Wddnd. A teryezett programok reszben a .tabori szemelyzet-, reszben a Kesztyugyar Mentor 
■prpgramjaban dolgqzp pedagdgusok, reszben kCllsps programmegvalosftok Altai kerulnek 
;megval6,sitasra.. 7/; •7- 7 7/777^ \ 7-; y J77 yy - A :■-7. j/Jy 7-777?'^77

kozajkalrnazottak.es
fenhtarUsit.es
feladatair61.es


1, sz. melleklet

3. Szocialis gondoskodas (Snkent vallalt feladat)

a) adomdnyok gyujtese, fogaddsa, osztasa

Az online oktatasban reszt vevok szamara a sziiks6ges segedeszkozoket, valamint a jdzsefvarosi 
zold szamon segitseget kero csaladok szamara folyamatosan juttatjuk el az adomanyba erkezd 
szamitastechnikai eszkozoket. A szamitastechnikai eszkozok beallitasarol, legilis szoftver 
telepiteserol is gondoskodunk, illetve az eszkozok hasznalatat is megtanitjuk az adomanybah 
reszesilld csaladoknak,

b) foglakoztatas elosegitesevel kapcsolatos feladatok ellatasa

A Magdolna utca 47. szam alatt talalhato Fdkusz Kozossegi Ter egyik legfontosabb celja, hogy 
lehetosegetbiztositsoh a keriiletben 616 0-3 6ves koru gyermeket neveld noknek, edesanyaknak, 
hogy sajit tamogato kozosseget alakitsanak ki, problemaikra kbzdsen talalhassanak megoldast. 
Fontos reszei a programoknak az allaskereses, a gyerfnekvallalassal es gyermeknevelessel 
kapcsolatos kerd6skor6k, a csalad-karrier egyensulyanak megtalalasa, munkdba alias idejenek, 
modjanak kerdesei, az onismeret fejleszt6se, a lelki segitsegnyujtas es kiilonfele szabadidos 
tev6kenysegek. Az En/ido program elemei adjaka Fokusz meghatarozo program]ait. A kotetlen 
beszelgetesek teret adnak arra, hogy egymas eletet 6s tapasztalatait megismerve a csoport tagjai 
segltsek egymasf a hetkoznapokban es akar egymas szovetsegeseikent, baratkent is tamaszai 
legyenek egymasnak.

A F6kusz Kozossegi Ter 2 fo koz6ss6gszervezovel es 2 fo gyermekfelugyeldvel heti harom 
napban gyermekfeliigyelet biztosft 9:00-16:00 ora kozott a csaladok szamara. A GYES/G YED- 
rol munkaeropiacra visszatero szulok tamogatasat segiti tanacsad&ssal, allaskereseshez-, 
tavmunkahoz gyermekfelugyelet biztositasaval..

Allaskereses, borzek, informatika heti. ket alkalommal 3 ora id6tartamban. A program az 
allaskeres6shez kapcsolodo szemelyes segitsegnyujtason tul, infrastrukturalis segitseget is 
nyujt: szamftdgep,- internet,- telefon hasznalat, illetve egyeb eletviteli,- ugyintezesl feladatokat 
is ellat. Folyamatosan felmerUlo szuksdglet a szamitogep/internet haszndlatanak oktatasa 
felnottek szamara.

c) iskolaifelkeszttes, tanfolyamok ' ■

A Mentor program profilja, hogy altalanos- es kbzepiskplasok szamara nyujt elsosorban 
tantargyi segftseget a sikeres iskolai elomenetel erdek6ben. A program fontos szerepet tolt be 
az iskolai hatrdnyok csbkkent6s6ben, a szocialis veddhalb megerdsiteseben. 2022-ben tervezett 
uj elemek, bovites az ujabb kihivasok, felmerUlo igenyek tlikreben:

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

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

• palyaorieritacio, tanacsadas. .

3 foallasu munkatdrs es az igenyeknek megfelelo szamu oraado mentor-tanarok allnak 
rendelkezesre.



1. -sz. melleklet

- . d) . : tanodqm^kddtetese vy •• UY'-

• A Zsendulo Tanoda programja a Gyvt-ben 2019. evben rdgzitett szolgaltatas, nevezetesen a 
' \„gyermekek eselynoveld szolgaltatasa” tevekenyseg biztositasa, a gyermekjoleti alapellat£sok

Y kbrebe tartozd allami, es bnkormanyzati feladat. A Tarsadalmi Eselyteremtesi Foigazgatosag 
’• : .(a tovabbiakban: TEF)altal biztosftott palyAzati tampgatds alapjan reszben Allami normatlvabol 
\onukodik, melynek bsszege, vegy evre 13,5 /mFt, amelyet kiegeszit a./jozsefyarpsi

0^ alapjan biztositott.Osszeg.

• Y'A . program megvaldsftasan T^fdalldsu mupkatars, killsds megvalositok, bnkentesek, 
gyakomokok dolgoznak. A program megvalositasa a TEF Altai elfogadott-Szakmai Program 

v : J alapjan tprtenik. A mukodesi erigedelyt az illet?kes Kormanyhiyatal adja ki, amely a milkbdesi 
\ • ■felteteleket .. y;'Y? ;
, 7 ■■
\ .A vallalt gyermekletszam 30 id (a gyermekek 70H?a jgazpltan hatranyos hejyzetii a torvenyi

■ /■doirasnakmegfeleloen). \y

‘ lA.szolgaltatasfobbelemei: . ' ' -" '
. ,-evi 192napnyitva tartas biztosi'tasa (FI-P, 13:00-vl8:0Q.Mg) -f

J :--r ’kise.tkeztetes biztosftasa a nyitva tartasalatt. .V:; ? c
7;- > : A ; iegyeni fejlesztesi teiyekmegvalositasa

/■■■r / y-S../y ' 5; y??- -y y •-> ■ • -
a* .- y ' ; csaladlatpgatasok - >’ ’ ''A ’W --j ?'

: : y -Z csaladi-;kOzossegi programok, rehdezvenyek szervezese , ; s.’? t X / \ :
': - - a-', ’ '■ : \ ‘< 3 '
/ -<-.;\< ‘ynydrinap.kSzis t^boit; pttalvdstaborszervezese..:■ y-

>4. Ahelyikozmuvelodesi tevekenysdg tdmogatasa esa kulturalis oroltseg hclyi . 
ijyedelmevel kapesolatos feladatokellatasa tekinteteben (kdtelezo feladat)

;: :A.-JKN -Zrt. kulturalis. programszervezesi feladatal - 2022. evben jelentosen bovdlnek a 
- • ? kQzmuveldde.si torveny szerint a keruleti bnkormanyzatok Altal kotelezoen ellatando, dp eddig 
■; ya kozszolgaltatasi szerzodes altal nem lefedett feiadatokkal. Akeriileti bnkormanyzatok altal 
’ ■..:.;kbtelez6pn kdzmuvelddesi alapszplgaltaUsok kore a muzealis intSzmenyekrdl, a
j ; nyiivanos konyvt#! ellatasrdl es a kdzmilveiddesrpl .szpjo <1997. .^vi yC^/ ^ryepy .^a 
.y. '-tQYabbiakban: Kulty.) 7$., § (3) bekezdes szerint: ; - ? ‘ A

T- y jnilyelodo kdzdssegekletrejdttenekeldsegitese.mukddesilktdmogatdsa.fejlodesiik - 
:. ''- ^gitesel a kozmiwelpdesi teyekenysege^^^ -

•:’<k y^biztosildsa
\ \ q^zqssegitarsadalmireszyetelfejlesziese ’•
\ azegeszdleti'ekit&rjeddtanuldsfeltetele.inekbiztositqsa: ' ■- :

■ - \ ' d). g hqgyqmanyos kozbssegi kiilturalis ertekek atorokitise felteteleinek biztosltasa <.' ’’ 
, azamatoralkot6-eseldadd-mii\’eszetitevekenysegfelteteleinekbjzlosj.tdsa ;':-ci '- :'. 

: - V a tehetseggondozds dsfejlesztesfelt^telein^kbiztositasa



1. sz. melleklet

Jelenleg hirom sajat kozossdgi szinterrel szamolunk:
- Keszfytigyar Kozossegi Haz,
- H13 Muvelddesi Kozpont (2022. mSrcius l-tdl)esa
- Jdzsefv&rosi Muzeum (leendd muzealis intezmeny).

A Kesztyugyar megfelel a mOveldd^si haz besorolasu kulturalis intezmenynek (min. 3 
alapszolgaltatas,. sziikseges technikai infrastruktura), a H13 teljesfti a muvelodesi kozpont 
kulturalis intezmeny technikai kovetelmenyeit. Mindharom helyszin befogado, kozossegi 
koncepcioval rendelkezik, melyekkel osszessegeben lefedheto a keruleti bnkormdnyzatok 
szamara kotelezo kozmuvelodesi alapszolgaitatasok teljes kore.

A Kesztyugyarban megvaldsulo programok:
Mentor program
Szabadidos, sport programok, prevencid, btmmegelozes

- KozSssegi esemenyek/rendezvenyek.
- . Kesztyugyar Galeria
- Nagyecsedi cigany tanc oktatas

Egyeb kulturalis, nemzetisegi, ismeretterjesztS programok heti, ketheti, vagy havi 
rendszeresseggel
Helyi zeneszek tamogatasa, probaterem biztositasa, konzervatoriumi diakok 

. szamara koncertek, fellepesi lehetdsegek biztositasa
Szinhazi produkciok befogadasa, stb.

A H13 korabban vallalkozasfejlesztesi kbzpdntkent mukodott. 2022. marcius 1-tol muvelodesi 
kSzpontkent indul ujra, mely a jelenlegi rendezvenyszervezesi szervezeti egyseg kapacitasainak 
kibovitesevel es a civil kulturalis szervezetekkel egyUttmukbdve uj kulturalis helyszfnkent 
jelenik meg Jdzsefvarosban. AH13 muvelodesi kozpont 150 fo befogadasiikoncerthelyszinnel, 
illetve eloadoterrel, vala.mint probatermi kapacitassal segiti eld az amator -es prof! muveszeti 
produkciok letrejdttet.

A rendezvenyszervezes feladatkore 2022. evben. jelentosen bdvul, a hagyomanybs 
onkormanyzati es kiemelt allami rendezvdnyek mellett, a kdzmGvelodesi torveny szerint 
kotelezo kbzmuvelodesi alapszolgaitatasok reszek'ent uj kulturalis esemenyek bevezete'se, 
kozossegi programok, lakossagi forumok lebonyoh'tasa is a H13 reszekent mukodo 
rendezvenyszervezesi iroda feladata.

2022. mdsodik felevetol az uj miivelddesi kozpont latja -el a kulturalis vonatkozdsd 
felnottkepzesi programok megvalositasat es a kulturalis alapu gazdasagfejlesztesi programok, 
nemzetkozi projektek tervezesetes koordinalasat,

A Kultv. szerinti muze&lis intezmeny letrehozasat celzo 2022. evi elokeszitb munkak jelentos 
resze (szemelyi kiadasok, vaiamint a kiallitd es latogatd terek mielobbi megnyitasat celzo 
fehijitasi, karbantartasi es beszerzesi kiadasok) a tervezett kdltsdgekkel elvegezhetd.

A muzeum 2022. evi kiallitasi tevekenyseget illetoen jelenleg ketto tarlat helyezheto kilatasba, 
ez a muzeum szakmai stabja osszeallasanak es az evi anyagi lehetosegeink ftiggvenye is. Az 
else kozdssegi reszvetelen alapulo kiallitas kezdd koltseget az a kommunikacios kampany adja, 
amelynek segitsegevel a keruleti lakossagot mozgositjuk.



' A’ AM-aJ; - - A .q/ A --. sz.melleklet

5 : A 2022-es evre a muzeum epuletdbe tervezett kiaUitasok mellett blyan pop-up tarlatokkal is 
: szeretnenk jelentkezni, amelyeket keriileti tires.Uzlethelyisegek kirakataiban helyeziink el, es .A

a amelyek Jozsefyarps tortenetet, yalamint a helyi lakosok, kbz&ssegek tbrtenetek meselik el. ,, ,
V;- .• *’A' -a.’* • a*a •AAiA/A-.V'.Yi’A'/A'; A.-a A-,"-’..\A A/ia^A^aA'., b.x-, v.<A"'.>.-a

5. Keriileti kbzeleti Jap mukodtetese, PR tevekenyseg, kommunikacid (onkent vallalt .
. feladat)

A'jA Jozsefvaros Ujsag 2Q21. ev otauj foszerkesztSi koncepcidval vegziteyekenyseget, .a JKN ; 
A; Zrt-n a Polgarmesteri Hivataltol szervezetileg is ^IktilonUlye, autpnom piodon.mukbdve ;
Alatja el.a keruletiJtoszplgalatimediaft^^

■.:B ?a. helyi bfe ;'a: kep visel AtestuletAW
A: ddnt&ejtfpl es esemenyekrbl, emellett krkikai szemlelettel.tokinta^ ’
A-Jtodszeresen beszamol emellett a keruletet erinto orszagos politikai toenesekrol. is, valamint 

v Aa..ker.Uletben rnegtalalhato ,Qj,. illetve mar ;egy, ideje. miikodp, /4rdeklp4esr.e , A
■ X-ryall^kbzi^katjs.bepiuiaL

L r Az prsz^gban szintea lap Jcethetente.Aa .harom nydri 
: y •hdnapban havonta egyszer ~ .nyomtatptt formatumban 24 pldalpn, 40 pzerpelddnyban, online ■
.- felulete pedig napi .szinten tobb anyaggal .is frissuk A .lapban mindig talalhato ;kptpldalas.<

• nagyinterju, megszolalnak a helyi politikai eletkepyiselbi, ds arecept es keres?trejty.eny mellett. A 
.'■.tarcanovella^^ Jrepyiseltetimagat ^A-AAA'a

■ J Az pjsag kpmmunik&cios feladataihpz .toQ^A^at^ ■
A flyerek, kiadyanyok, .tablpk, sz6roanyagok ? .keszitese Jozsefyarps .pnkormanyzata.szamara, .' 
' ; valamint grafikak -keszitese a jozsefvaros .•ujs^g-;.ds /^ .Info -ppntokiAvalaniint.a :.-
A •-www-iozsefvaros.hureszere...yM:y-yyky\y\-.yy!yyyv.yy>?y Cy
» • ~ \ <’' • ».'*••? x : \.X •’ •••1 : .* < a’ f X y >. ’ *•«, ’ •. k •• > 1 v \ \ A • ’•*<, I i' \ ?• \ * .r.* ;; A ?' .*' • ' k ■:

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

■ k A #13 kpKabbi Jelenleg az dpuletben a konferencia. terem
ypberelheto...^ -t.A15.00Q,-. J^tHfa/oradyjak -Az kodak korabbi ..b.erloinek

< ; ;(cp.workerek, yallalkQZ&sok) jqgviszppyat csak a Haz Qj fonkcipjanak kiaiakitasaig tartjukfenn,. .

; A'A HP kozossegi ter tov jbbiakban mtivel&dpsi .kbzppntkent helyi kulturalis egyU
X?-kereteben latja.el a helyi kulturalis vAllalkpzAsok segiteset, helyszint biztositva a.kial.akitandd ...
A. , eskuitiiralis gazdasagfejlesztesi programoknak.

AAA :helyi/'kulturali.s /yallalkozasok -segitesere./ket ;nagyobb.?(kb., .-bQ^gQ .fos) rendezvenyt 
\ j (konferenciat) tervezunk, toy abba. kulturalis. egyuttrnukpdesek. keretdben, eves. szinten .20 . \ 
? f:alkalornmal, kbzose.n lebonyplftasra kerulo elpadast, kpnceitet tervezunk. y \ j ‘{A -iy - • A A •

7. Sporttai es.szabadidos rendezvenyekkel kapcsolatos feladatok ellatasa kbrcben a 
, ; -helyszin bizto.sltasa (onkent vallalt feladat)

< A -Jelenleg ket helyszint tudunk biztositani sport-..es.szabadidos rendezyenyek celjara: .
y j : A-Maiyas ter 15. alattj Sport udvar /f'A'-; V '

iozsefvaros.hu


1. sz. melleklet

a kaptalanfuredi strand nydri szezonban folyamatos nyitva, fgy a jdzsefvarosi 
gyerekek, illetve kisdroik altali hasznalata biztosftott.

8. Nemzetisegi (igyekkel kapcsolatos feladatok ellatasa kdreben a nemzetisegi 
rendezvenyek, unnepek reszere helyszfn biztositasa (Snkent vallalt feladat)

Nemzetisegi rendezvenyek, -Unnepek reszere helyszfn biztosftasa.

9. Kaptalanfuredi iidiilo teriileten megvalosulo fejlesztessel kapcsolatos 
projektincnedzsmenti feladatok ellatasa, a kivitelezesi munkalatok figyelemmel 
kiserese, a sziikseges nyilatkozatok megtetele (bnkent vallalt feladat)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban lev6 Balatonalmddi-K^ptalanfilred, Somfa 
u. 1. sz5m alatti, killterulet 0114/5 hrsz-on felvett, valamint Balatonalmadi, Siraly u. 8. szam 
alatti, belterillet 2721/16 hrsz-oh felvett ingatlanok (a tovabbiakban: kaptalanfuredi 
gyermektabor) teriileten megvalosftando 6pft6si beruhazas kettes Qteme elokeszit£si fazisban 
van, melyeta REV8 Zrt. bonyolft.

A k&ptalanfiiredi gyermektabor eddig atadott pavilonjainak 6s a kesobb atvetelre keruld 
kdzponti -es kiszolgalo 6puletek, illetve egyeb epitmenyek hasznalatba veteUvel es 
hasznosftasaval kapcsolatos funkcionalis, jogi es muszaki feladatok vegrehajtasanak iranyftasa 
6s koordinalasa szilksegesse valt.

A kaptalanfuredi strand teriileten a felmert es eletvesz61yesnek nyilvanftott fak kivagasa es uj 
fak iiltetese valt szilksegesse, mely feladatra 6.000.000,- Ft kOltseggel szamolunk. A szakertol 
felmeres 24 db fa kivagasat latja szilksegesnek. Jelenleg nem tervezett, de sziikseges (mar 
2O21.evben is elhalasztott) varhato kiadasok koze tartozik a Strandhoz tartozo vfzteruleten a 
mederkotras (kb. 60-80 mFt) es a vizesblokk (epiilet, wc-k es zuhanyzok) teljes felujftasa (8-10 
mFt).
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II. MUKOD&SITERV

?MCk6d£SI TERV 2022
'OlOitterr

7S7 911 484 601 274 207 843 392 922 242 118 715
Caaitetei MW 169 38 885 047 64 065 835 25 180 788

Magyatkui 3OOT7SOO 22 171 396 25 623 890 3 452 494
KiplaljnfUred 20 859 449 16 713 651 38 441945 21 728 294

J.Vaefviwl gyennckek tbuiie oyiri Hbor 24 902 142 26 209372 23188900 -3 020 472
SiodiUs gondMkodii 31534106 28 117 853 16 447 790 >11670 063

Adom&iyok gyfljitw 509 600 99 194 500 600 410 406
Fikusz KSzponl 1128107? 9 874 632 U750 898 2 885 266
FogbikcoutiM piogramok 19 145529 • 18 144 037 3 178 292 44 965 735

K&tmdvdddbi Wtditok 204 304 509 134 712 470 281 787 155 147 074 685
Szabadidd. ktusigfcjlcsafcii. programok 78 750 462 ‘ 59 299 996 94 658 283 35 358 287
ZisildayiljTcmtiy 3 089 430 2 155 742 0 •2 155 742
Gaiai^ Miteum 22 296 023 13 981 931 45 356 710 31 374788
KBilltisok. tdco&sdgi k&xmilvd&&i fdadatck I 737.271 1 073 453 53 501 513 52 428 060
Radcn'inyck (Qancpck. kitilnxetis <gyd>) 90 302 830 51 141 724 . 78416980 27 275 256
Kicmcil illami is tinkorniiivzasi rcndczvaiyck 8 128 493 7 059 624 9 853 660 2794 036

KenlSctl Up & kommoalkidfi 133 889 320- 95 852 213 141 338 180 45 485 967
Cljfig 70 770 701 64565 325 81 084 020 16518 695
Hon1ap.'OrJinc 26 748 655 18 087 273 25 605 060 7517 787
PRtcvikmysig 36 369 964 13 199 615 34 649 100 21 449 485

tldyi V4Wdkoz£»feflezt&a fcladitok •38 247 589 38039084 7 505 121 •M $33 963
TtAoda 21080 816 17181338 ‘ 25 362 900 8181562
VEKOP 113 737 340 69 277 293 132364 881 63 087 588
Irinyftii 139156396 128 570 737 151332160 21761423

ficr. 24423S00

Bevadck 149 387 340 91750 060 186 164 831 94 414 821
KompenzScii 618 524 146 509 524 147 657 228 041 147 703 894 .

A jelenlegi becsles szerint 109 mFt a 2021. evre visszafizetendo kompenzacid, amibolkb. 75 
mFt (nagyreszt a pandemia miatt elniaradt) programokhoz kapcsolodo szolgaltatas-kieses, kb. 
23 mFt egyebdologi kiadas-maradvany (betervezett, de nem megvaldsuk
es az Uzemelteteshez kapcsolodo igen visszafogott anyag- es karbantartas koltsegek miatt), 
valamint kb. 11 mFt (nagyreszt az igazgatosag megszuntetese miatti) szemelyi kiadas- 
maradvany.

A 2022-ben ellatando tobbletfeladatok (mdzeum, kulturalis rendezvenyszervezes, hianyzo 
kotelezden ellatando kozmdvelddesi alapfeladatok, kaptalanfiireditabor vagyongazdalkodasa, 
VEKOP-finanszirozas evkozi rhegszunese stb.) es a 10%-os berrendezes indokolj&k a 2021. evi 
netto kompenzaciohoz (509 mFt-hoz) kepest 148mFt-tal nagyobb (657 mFt-os) kompenzacids 
jgenyt.

A 2022. evre tervezett bevetel-novekedes nagyobbreszt a meghosszabbltott, deevkozben 
lezaruld VEKOP elszamolasi idoszakra eso tobblet-rendczv^nyek kiadasainak elszamolasabol 
(kb. 67 mFt), kisebbreszt a kozmuvelodesi tevekenysegek tervezett tdbbletbevetelebol (kb. 27 
mFt) szarmaznak. Mindket tetel semleges az onkormanyzati kompenzacid szempontjabdl, 
ugyanis az drintett terilleteken a tobbletbevetelekhez kapcsolddnak az azonos osszegu, illetve 
hasonlo merteku tobbletkiadasok. Jelentoseguk a Jozsefvarosnak nyujtott kozmuvelodesi 
alapszolgaltatasok volumendnek jelentos - a pandemia idoszakat megelozo szintet elero - 
megnbveleseben van, melyre a pandemias helyzet remenybeli javulasa ad lehetdseget.



im.€dultetes ' •-Y.-?, 
* 1. ' «L .

■■ Magyarkut • ‘ k- / ;' ;••.

, , A sajat szervezesu taborok megvaldsitasahoz fedezettel rendelkeziink az ingatlan
• ./ es a jozsefvarosi iskolak Altai . szervezett turnusok

: elszallasoldsanak es etkeztetdsdnek biztositasara, valamint a kiserdtandrok dijazasdra. A
. teriileten tovabbra is megvalosithato az erdei iskola rendszerO tdboroztatas, de az dtkezesre uj 

szolgaltatot kell keresnunk, mivel az eddigi szerzodesben Jevd vallalkozo tovabb nem vallalja 
az etkezes biztosltasdt. Az etkeztetes lebonyolitasanakmegoldasafolyamatban van. > -

• ■' ; Turistaszalld es panzio ; k-k ■:.'k y! \

. ; -• .a Jozsefvarosi Onkormanyzatfenntartasaban mukOdo nevelesi-, oktatasi intezmenyek
; .. ?: . tanuloinak Erdei Iskola jellegu turnusokban es csoportokbantprteno taborqztatasa. ' 

hdtvegi csoportos kirandulasok fogadasa, lebonyolitasa . . ‘ ; v ' '
a jozsefvarosi intdzmdnyekben dolgozo koztisztviselok es kbzalkalmazottak Udultetese 

\ ; - A - -. a szabad kapacitasok terhere egyeb szallaskeresdk, csqportok, rendezvenyek fqgaddsa,
/• < ,? >\beyetel realizalasa , .'‘ J •' •- . \ //

. A ferphe.lyekeloszlasa: 49hely turista,22 helypanzio. r ; ‘: ’ • ' ;-

•. Az et.keztetest .a, korabbi szolgaltato .nem vallalja, a beszerzesi lehetbsegek felmerese 
\fptyama van, jelentos kSltsegndvekedes varhato, mely a tavalyi (2.500,- Ft/napi etkezes) 
dijakhoz kepest jelentos tobbletkiadast jelent rnajd az Onkormanyzat szamara. mivel 2017.

. -.szeptember 1-j^tpl a jozsefvarosi intezmenyekbe jaro gyermekek erdei iskolai szAHAsa es napi
' ■ haromszori etkeztetese Jngyenessd yalt a .117/2017.(V. 11.) szamu .Kepviselo-testuleti dqntes

’■ • /alapjan. k; - k.; V- ' / \ • q J \ - a. < .y \

-• -"A szallasdijak: . ;.y:; '• ■

2022. evi Arak Magyarkuti Tabor
Helyiseg ’Netto Brutto

Belso ar, 8. kerulet (Hivatal, 
JGK, stb.) • ?

S. i ? ’• * . c \ ' S

Panzio fo/ej 2381 . 2500 A? :;< ?

Tyrista fp/ej 1654.. A-’ 2100 . ? ; A ;

KiilsOiVendeg : Panzio fd/ej 5715 6000
Turista fo/ej 4000 ■ • 4200

Teremberlet 14173 18000
Tuzifa 3780 4800 • A ■ 7
Etkeszlet haszndlatTb 315 400 ■ -
Bogracs 551 .700
Vendeg ejszaka 5% Afa
Egyeb tetelek 27%Afa '

•Nem keriilt betervezesre a korabban mar tervezett, de 2021-ben elhalasztott tetocsere (kb. 19



Kaptalanfured

A JKN Zrt. a nyari taboroztatast a jelenlegi korulmenyeket figyelembe veve csakmas taborhely 
fenntartojaval vald egyiittmfikbddsi megallapodas keretein belul tudja megvaldsitani.A kispesti 
bnkormanyzattal a kapcsolatfelvdtelmegtdrtent, 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 
iddn belul meg is kotheto, ezzel biztositva a keruleti gyerekek ujboli taboroztatasat 
Kaptalanflireden. Ezt kovetoen hirdethetjiik meg az intezmdnyekben a taborozisi lehetosdget. 
IgyekszUnk biztositani a legjobb taborozasi korulmenyeket, hogy a resztvevo gyerekek 
dlmdnyekkel, kalandokkal terhessenek haza szuleikhez, nagyszuleikhez.

Gyermektabor es strand

2022-ben a JKN Zrt. fmanszirozasa az ingatlanok (a gyermektabor mar elkeszOlt epuletei, a 
Siraly utcal strand) minimalis szintu fenntartasat ds karbantartasat teszi lehetove.

A kaptalanfuredi gyermektabor eddig atadott pavilonjainak es a kesobb atvetelre keriilo 
kozponti es kiszolgald .dpiiletek, illetve egyeb dpitmenyek hasznalatba vetelevel es 
hasznosftasaval kapcsolatos funkciondlis, jogi es muszaki feiadatok vegrehajtasanak 
iranyitasara es koordinaUsara havi brutto 750.000,- Ft-os bdrkdltsegnbvekedessel szamoltunk.

A Strand terQleten szakertbi felmeres alapjan dletveszelyesnek nyilvanltott fak kivagasara es uj 
fak iiltetesere 6.000.000,- Ft koltseggel szamolunk. Az eldzetes szakertoi felmeres 24 fa 
kivagasat ds a fapotlasi szabalyok szennti potlasat latja szOksdgesnek. A szakertoi felmerdsre 
es kivitelezesre vonatkozo ajanlatokbekdrdse megkezdodott.

Jelenleg nem tervezett, de szuksdges (mar 2021-ben is elhalasztott) kiadasok koze tartozik a 
Strandhoz tartoz6 vizterlileten a mederkotras (kb. 60-80 mFt) es a vizesblokk (dpillet, wc-k es 
zuhanyzdk) teljesfel6jftasa(8-i0mFt).

A VGYE-vel 2021-ben megkdtStt berleti szerzodds es egyuttmukodes felmondasra kerult, a 
Strand terilletenek kiilso felnek tbrtenS berbeadasa, illetve a kOiso fel kdsdbbi fejlesztdsekbe 
yalo bevonasa lekeriilt a napirendrol. A VGYE vitatja a bdrleti szerzodds rendkfvUli 
felmoDdasanakjogsze^ elhuzodo birosagi eljdras varhato.

A Strand nyari szezonban tbrtdnb folyamatos nyitvatartasa es a.jozsefvarosi gyerekek, illetve 
kiseroikaltali ingyenes hasznalata 2022-ben is biztositott. A JKN a Strand tefiUetena2022. evi 
nyari szezonban minel tobb csoportos gyermekprogram lebonyolitasat tervezi, bsszehangolva 
a mas dnkormanyzatokkal valo egyuttmukSdes keretdben biztosithato kdptalanfUredi UdUltetesi 
lehetpsdgekkel.



P/2. A Kozossegilgazgatosag alatt mukbdo programok ;

. A mukodesi terv alapjan a Kozossegi Igazgatps^g az alabbi tevekenysegeket latja el:

Jozsefvaros gvermekek nvari napkozbeni ellatasa, napkdzis tabor s ; : ;

A kotelezo onkornianyzati feladat a Gyermekvedelmi torv&iyben.meghatarozo gyermekj61eti 
. \ : alapellatasokkSrebe tartozik, A feladat ell.atasdt aJ.997/XXXI Gyermekv^delmi tSrveny, es a 
• ; ,: 15/19981V.30. NM rendelet szabalyozza. A.Kesztypgyar kpzszplgaltatasi szerzodes kereteben 

\ .. latja el a. Jozsefyarosi altalanos konj (6-14 .eyes) gyermekek nyari :szpnidei napkozis
• . ' .tabproztatasat heti (5 napos) turnusokban. A program megvalositasi ideje: 8 het 2022. Junius .

. 7 . 27-augusztus 19Jg. 77777 77777 7'777777777777J7' ?77 77777'

. A kpltsegvet.es alapjan. amaximalis jetszam:120 fd/het; nyitva tartas: 7.00-17.Q0h-ig. .• .7 •

7:A tabor szemSlyzete: 2 fo taborvezeto, 16 fd gyermekfeliigyelp, 1 fd gydgypedagdgiis, 1 fo 
; programok reszben a tabor! szemelyzet-, reszben $ Kesztyugyar Mentor

. '.-■ programjaban dolgozo. -pedagogusok-, reszben. kUlsds programmegvalositok. dltal. kerulnek 
.V \ ,'.megval6shasra. ..pk/ij ■ 7’ C'777 7'7.7 7 7j. I 7 777 7;’

' ■ . .Tervezett helyszin: Orczy Kert, Nemzeti Kpzszolgalati Egyetem (NKE), feltetel: Polgarmesterj
77- .yHivatal es^ megallapodas.Erremindk&fel kinyilvantotta szandekat. 77/7.'-7: \

'Szoci^Iis gondoskod^s v?"•;\ ?/JJ.'

' a.) Adorn / \

• J- ?. • \A .Kesztyugyar a Covid .19 .veszelyhelyzet alap folyamatosan. gyujtptte .az ..online
:•; .J; ■•./ 'oktatSshoz szukseges segedeszkbzdket es.a jd.zsefyarosi zpld..szamon segitseget kero

• ' .',':csaladok szamara folyamatosan eljuttattuk az .adpmanyba.erkezo. szam.itastechnikai
\eszkpzbket. A szamftastechn^ beallitasarol, legalis szpftver teleplteserpl is

--'-Cy: \?::gondpskodtunk, .illetve. spk esetben .az.eszkpz haszn&atat is mpg kellett tanitani az .
; 'adornanyban reszesulp csaladok szamara. Ezt a gyakorlatot2022-ben is folytatjuk., J:?

? ’• . * : 1 ’• • >. *.y*> V y •>. x ' •' ' \ ’• - \ . V"'- '•. ' ’•*: \ * ?• ; *.
•J JC <b.) Fdkusz KozbssegiTer mukodtetese ? • C CJvS j’-?;--'' :

* ’ ' ’• V .. * ‘ \ 'A •'» ? A’ •• } ./•' '• \ \ ’•. ’•: ?; • *'? ’• / •. * • 7s.;\ ’v * •

; ; C: 'JMagdolna utca47. szam alatt talalhato a.Fokusz.KSzdssegi Ter. Szahpai feliigyeletet a .
• 7. : \ Kozossegi Igazgat^^ latjapl.. i ;-C 7j \ "kAC;-

J/'; ;?<. •'••.•■.Azegyiklegfontpsabbceljaazintezmenynek, hogy.te^
• / 7- \'? '7 V-.el.o. 0r3 eves koru .gyermeket neyelo noknek, edesariyaknak, hogy sajat tamogatp ■

-j'.Jkbzp.ss^getalakitsanakktprQblem^ikrakpzbsentalalhassanakmego.ldast.Fon.tpsreszei
■: J ; ..^rqgramoknak ,,a .. gyermpky&llalassales Tgyermeknev.eMssel..
7’' .•7:'77kap^ a csaldd-kaiTier.egyensuIyanakmegtalalasa, munk^ba.alias •

; .ide^ mqdjanak kerdesei, az dnisnieret fejleszte.se; a lelki .segitsegnyujtas es
• • -.'.k. ; Jkulpnfele .szabadidps :tevekenysegek. Az En/id6.program .elemei.adjak a F6kusz •

• ; ' \ ■' • ■ •; :' .-■.•meghatarozo programja.it,.A kotetjen beszelgetesek teret adpak arra, hogy egymas eletet 
‘7 ■,) .'•J,- ies.tapasztalatai.tmegismerve acsoporttagjaisegitsekegymastahetkoznapokbanesakar .•, v
J J e-.:'\ Jegymas szbvetsegeseikent, baratkent is tamaszai legyenek egymasnak.,,:

kpltsegvet.es
leszte.se


A Fdkuszban megvalosulo VEKOP 6.2.1-15201600013. szamu palyazati projektnek 
koszonhetoen heti harom napban gyermekfelligyelet biztosit 9:00-16:00 ora kozott a 
csaladokszamdra. A VEKOP FPl-esprograinelemehez kapcsolodoan a GYES/GYED- 
rol munkaeropiacra visszatero szUlok tamogatasat segiti tanacsadassal, allaskereseshez, 
illetve tavmunkahoz gyermi^ igy 1 to munkavallalo es 2 fo
gyermekfeliigyelo bere VEKOP palyazatbol van finanszirozva. A palyazati tamogatas 
megszunese utan kSzszolgaltatasi 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 tdrteno 
meghosszabbiUsara, igy az elszamolasi idoszak 2022. szeptember 30-lg tarto. 
meghpsszabbitasayal szamolunk. Az elszamolasi idoszak hosszabbltasaeseten a 
palyazati fbrrasbol a programokra hozzavetolegesen 5,25 mFt-ot tudunk biztositani 

j:A\;:-2022^en.Av'CjvyV^jAy^

Allaskerescs, bdrzek, informatika

Tervezett megvalosulas: heti ket alkalommal 3 bra. A program az allaskereseshez kapcsolodo 
szemelyes segitsegnyujtason tul infrastrukturalis segitseget is nyujt: szamitogep,- internet,- 
telefon hasznalat; tlletve egyeb eletviteli,- iigyintezesi feladatokat is ellat. ‘ Folyamatosan 
felmerulo szukseglet a szamitogep- internet hasznalatanak oktatasafelnbttek szamara.

A VEKOP 6.2.1-15201600013. sz. palyazat terhdre FP1 programelem alapjan 2 Allasborzbt 
valositunk meg 2022-ben: Specialis Allasbdrze (megvaltozott munkakepessegu all^skeresok 
szamara) es Palyaorientacios Borze (kerilleti altaldnos iskolAk tanulbi szamara). A bOrzeket a 
Kesztyugyar a palyazati bsszegbol sajat megvaldsitasban tervezi a jarvdnyhelyzet es az ahhoz 
kapcsolodo korUtoz^sok fiiggvenyeben.

Kulturalis, kdzmuvelodbsi 6s tnrizmussal kapcsolatos feladatok ellatasa — Szabadido, 
keszsegfejlesztesi, kozossegi programok

A Kesztyugyar KozSssegi Hazban megvalosulo programok. 2022-ben az alabbi programok 
megvalbsuldsat tervezzllk: / b

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 eldmenetel erdekeben. A program fontos szerepet tdlt be az iskolai hatranyok 
csokkenteseben, a szocialis v6dohalb megerositeseben. 2022-ben tervezett bj elemek, bovites 
az hjabb kihMsok-felmerUlo igenyek tUkreben:

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

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



.;.pdlyaorientacio, tanaqsadas . ■ "-r * m; ': A At .'■’-A: • - ?• AA- •

Jelenleg a teljes program megvalositasa a VEKOP 6.2.1-15201600013. FP2-es 
programelemkent van. finanszlrozva. 3 foallasu munkatars. ds. az oraado mentor-tanarok

'•. munkabdre a projektterhere vanelszamplya... yAAA A' < \AA/a;• A'm A •'AA\ -A \ :

. A palyazati tamqgatas .megszunese utan kozszplg&ltatasi szerzodes terhere biztositjuk a
•. szolgaltatast. Az elszamolasi idoszak 2022. szeptember 30-ig tprtend meghosszabbitasa eseten 

:. ’ a pdlyazati fprrasbdl a programokra hozzayetolegesen 18,075 mFt-pt tudunk biztositani 2022-. .
• a ben. \Ay Ai. ap-E AA-?Aa: a A'A aE-AA y. AA aAaA .AAAA-A A ; A. '

Szabadidos, sport programpk, prpyencip, bunrnegelozes^ S A'; AaA'A 'A
> >’ ' •/. ’' • • • > ‘\ •• aa a *s . \ ' '* * *; •. * ’ *• ‘ • ? A .

A Kesztyugyar egyik alaptevekenyseget teszik ki ezek a programok, amelyeket elsosorban a 
. Magdplna negyedben pip. gyermekes csaladok vesznek igenybe. A programok szeryezeseben, 
I imegyalpsftasaban foallasu munkatarsak, illetye kiilsos programmegyalpsit6k, partnerek, civil

. szervezetek 'vesznek reszL ..A./foglalkozasok ingyenesek, alacspnykiiszdbQ 'szolgaltatast A 
myujtanak,prevenciosjelleggel mukOdnek. aAAA/A< 1'A AAA- A;; \ A;-

A ' Tervezett prpgramok/foglalkpzasok: „K.ezzel -rsziyyel mGheIy”, „Szelfdek tanodaja”(boksz. 
edzesek),Dance Force”, (hip-hop tanc) kezmuves mGhely, spprtfpglalkozasok (kqrekp&ros, .

i .AUgyessegijatdkokjfoci,kpsarlabda,pingpong,stb.),dramajatek,fdmklub,stb. yAuAAAy

Jelenleg a kozossegi, szabtididps programpk megvalpsiUs.andoigozp .3 fdalMsumupkatars bere .
a VEKOP 6.2.1-15201600013. KPl-es programelemkent van eiszamoIya...-A palyazati

'? ;?tamogatas megszunese utan kozszolgaltatasi szerzodes terhere biztositjuk a.szolgaltatast. . 2'5s>' \

mAz elszamolasi. idoszak.2022. szeptember30-ig torterip meghosszabbitasa .eseten apalyazati
■' I'.fprrasbdI aprpgramokra hozzayetolegesen 30 mFt-ottudunkbiztositani,2022-ben..

/' A gyprmekek es flatalok programjai m'ellett az iddsebb korpsztalynak is nyujtunkprogrampkat:. .
Nyugdy as ping-pong”, Gerinctorna, Meridian toma.,_y •; g V k. 2 "A

.• yKozossegtesemenyek/re^  ̂ yly • y ■

y ■ '.Cserebere.piac (hayonta.alkalommal), Alkalomszeru rendezvenyek (Tdliizo kamevH
./• kiall.itasmegnyitpk, stb., Helyi dnszervezpdo, civil kozossegek •
: mbefogadasa, onkentesek, gyakprnokok, kozossegi szolgalatos didkok koordinalasa, motiyalasa, ■ 
..'.A'felkeszitese,beyonasaaprpgramokba. .• V<'''mk ?< km''

KulturalistevekenysSgek.: -VA- J mAk/'?': 1

•, Kesztyugyar. Galena mukbdtetese: a 2022. soran letrehozott galeriaban a keriilethez es a
-. -Magdplna negyedhez kbtodo kortars muvek kiallftasat yallaltuk, az ey soran 3 kUllftast 

■ ■ tervezunk-.A .kiallitaspkhoz.kapcsolodpah a Jozsefvarpsi .Mdzeum szervezeti.egyseggel • 
■ yegytittrnukodve. muzeumpedagogiai. fbglalkozasokat, eioadasokat, kerekasztal beszelgeteseket..;

•. 1 is tervezOnk. ; ‘ A A-' k ;: ‘ • - A •< - : ■•••-.

A-Nagyecsedi cigany tanc oktatSs: hagyomanyorzo cigany tanc pktatas elqzenei kiserettel heti .
■1 alkalommal. .?•? •. -1 X-;A m \ - A \. , A'A A •: \ A A < . > a ; aA A.1 ;



Egyeb kulturalis, nemzetisegi, ismeretterjcsztd programok heti, ketheti, vagy havi 
rendszeresseggel, helyi zeneszek tamogatasa, probaterem biztositasa, konzervatoriumi diakok 
szamara koncertek, fellepesi lehetosegek biztositasa, szinhazi produkciok befogadasa, stb.

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

A tanoda program a Gyermekvedelmi tdrvenyben 2019-ben rdgzitett gyermekek eselynbvelo 
szolgaltatas biztositasa, a gyermekjoleti alapellatasok korebe tartozo allami, es onkormanyzati 
feladat ellAtasa.. A Tarsadalmi Eselyteremtesi Foigazgatosag (TEF) Altai biztositott palyazati 
tamogatas alapjan allami normativabol mukodik, melynek bsszege egy evre 13,5mFt, amelyet 
kiegeszit a Jdzsefvarosi Onkormanyzattal kotott kozszolgaltatasi szerzodes alapjan .biztpsitott 
osszeg. /

A tanoda tamogatas 3 evre sz61 (2023 vegeig), amellyel minden evben el kell szamolni. 2022- 
ben a 2. £v lesz, a 3. ev letelte utan tovabbra is be lehet nyujtani a pfily^zatot, hogy az allami 
tamogatas folyamatos legyen.

A program megvaldsitasan 3 foallasu munkatars, kiilsos megvalositok, bntotesek, 
gyakornokqk dolgoznak. A program megvalositasa a TEF altal elfogadott Szakmai Program 
alapjan tortenik. A mukbdesi engedelyt a Kormanyhivatal adja, a mukodesi felteteleket minden 
evben ellenorzi. /■

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

A szolgaltatas fobb elemei: '
- evi 192 nap nyitvatartas biztositasa (H-P, 13-I8h-ig)
> kisetkeztetes biztositasa a nyitva tartasalatt
- egyeni fejlesztesi tervek megvalositasa

■ - tanulassegites A
- csaladlatbgatasok A
- csaladi-, kozossegi programok, rendezvenyek szervezese •
- kirandulasok, kulturalis programok latogatasa ’ ,
- nyari napkozis tabor-; ottalvos tabor szervezese -



H/3.Programszervezes .,-JA ; A ; A< SySSS-S' / ■y v V

Rendezvenyek A. S-y: Sy aS V A-...'■I S-SyS’ ; y<'- AS y

;A rendezvepyszervezes. feladatkGre .'2022-ben is; jelentdsen •bovUl: .. a ..hagyomanyos 
Cnko'rmanyzati es kiemelt dllami rendezvenyek mellett a kozmiiveiddesi tdrveny szerint • .

• kotelezdkdzmuyelpdesi alapszolgaltatasok reszekent.dj kulturalis.esemenyek bevez^se, 
•kozossegi .programpk, lakossagi forumok lebonyolitasa. is. a Rendezyenyszeryezesi Iroda . .
■feladata, SB AAA S Ass \ < '"-.V'A;: \ k -• f ;y--?A. S' ;

Onkotm n \/ Hi tuidiziLiULk

IDOPOM
' v.?- i'

01.22 -NN

rpRlX-H \M

Magyar Kultu ra \ 
Napja.;:.;

Hl 1 \s/ix

Kolcsey utca 1. ’

S/l kM /O ROVHI1 1 JHAS
____'aaa___ ' ak ••

Hiyata.losprogramkA 
koszoruzas +. szavalas 
+ enekles "" ' '-A ■■

01.27

A'A/S

Hpjokauszt -A 
Nemzetkozi A • * 
vijagnapja. y? ?

■ 'A’ a a' n ■ •: :*
Munkaszolgdlato 
sEmlekmii y.A'S

A.' • '' ’ ' ' A:

JKNAN'y

Hiyatalos program;- ••• 
virag t polgarmesteri 
bes^drh3AA.A -'-V; 
vjsszaemlekez.es 
kaddis ' ':--i

02.23 •
Rasszista 
gyilkoss£gok _/'• 
emleknapja, : \

*,1 *•; \ \ \ : *• • *

JKN
•' ' • * *

Koszpruyal: A< Sab j 
kimegyunk roma A S' 
szeiy'ezetek. .-A b./. ■ y • 
megemUkezes^re, ./ 
sajatszervezesu . :-A 
program nem lesz. ?.

02.25, .0

Emlektabla ; 
koszoruz^s. ? \
(Kommunizipus .; 
aldozatai)

JKN.
Hiyatalos aAAA- 
megemlekezps .. Ss; S' 
koszpruzassal. .A '--?

02.26. . AA 
■ •. :: -?> ■ "

Kiszebab egetes . N Szeszgy^r.
kozossegi kert . S jkn .'A?a: Teltemetb felvonulas 

kiszebdb egetessel

03,08 N6nap .AS y-v tobbhelyszin /; jkna'N aA
" '‘S’' 'AC’A AS -.■*? ’ 

ide.pontos programpk 
meg njncs.enek . S

03.15 ,

\ ’• •• *'*

1.848-49 A 
fpryadalomes. - : 
szabadsagharcra 
vaH megemfekezes

Horvath Mihaly JKN A A.S
Hiyatalos S.AAA 
megemjekezes. A 
kpszor^zassal; /C;.-. 
musorral S:>' "^A

::; s • A;; y. : ' : •. A. y ' :/

' ■ < •, .........

•. s* 4 ' : ; \ . A*

• ' ’ A X ' •’ i \
saiba

■ V - A-A A

vjsszaemlekez.es


2022
Unkui Ui luiikvxLimk

edOpont PROGRAM
NEVE ; HELYSZIN ? : SZERVEZO ROVIDLEtRAS

04.08 Romak Vilagnapja Teleki ter JKN <
Rap veneny kiirasa + 
tivalyi viragultetes 
helyen megemlekezes

04.29- 
05.15

Csatlakozas a
Budapest! Oszi 
Fesztivalhoz

tobbhelyszin JKN

helyi kulturalis 
kdzpssege^ 
mGveszed csoportok 
bevon&s&val keruleti 
programsorozat a . 
tavaszi fesztivalon

04.18 Bolcsodek napja 
/180f6! H13 JKN Hivatalos dfjatado 

unnepseg.

04.29. Fold napja
Fiiveszkert, 
Kesztyugyar, 
terek

jkn ..

KulturaHs es 
kozossegepito 
programokzenei, 
zcHdito, 
ismeretterjesztd . ' 
programokkal.

04.11.

05.05.

Kblteszet Napja

Our Place (A mi 
helyiink)

tobb helyszfne

Rakoczi ter

JKN

JKN .

helyi frdk, koltok, 
felolvasasok, 
hangoskonyv

kozossegi programok 
a Rakoczi teren

05.30. ; Gyermeknap 
Jozsefvarosban Teleki ter JKN. ,V?X

Gyereknapi 
programok, kozteri 
foglalkozasok, 
babszfnhaz, 
tornaversenyek..

05.30. Hosok napja Fiumei uti sirkert JKN ■
Hivatalos 
megemldkezes 
koszoruzassal.

05.29
Sportes 
Drogprevencios
Nap :

Kokoi Anna ter JKN , ;

sporttevekenyseg. 
sporttal foglalkozo 
kozossegek 
bemutatkozasa, 
focitorna, - 
drogprevencios 
eloadasok

05. Budapest 100 tobbhelyszin JKN .. . . V;
Csatlakozas a 
Budapest 100 
programhoz



2022.
Otikm m nn/ itfrende^enyeW

•Hi®

IDOPONT PROGRAM
NEVE "‘AAA A^ HELYSZ1N AAA SZERVEZO RdyiD LEIRAS A

O6.k6zepe
- ? v \ >.\ > .' '.x \ A- • : . \ '• * ■ ’ \

VU^gzenei fesztivil
’ ■ * j ‘ A • ■; * ’ ' \

tobb helyszin JK^h
koncertek a aA AA-j 
kertoben tobb < • .;
helyen..A-" A;

06.04
NeinzeH .AA AaA. 
osszetartozas . ;A 
napja --

MagyarIgazsag 
kutja A: < A '•'A' JKN

Hiyatalos -,A<.' 
megemlekezes A;A?.' 
koszoruzassal. . •

06.?? Pedagogusnap H13vagy . ?
Onkormanyzat

JKN ; A AAA
:'. .A* ’V' A. '•'■• ■ a.A••• •..
hiyatalos dijkioszto. A

06.15. A A M^ekuHekAA-'A
VHaghapja

tUsSbb/AAAAp
meghatarozando)

MjAAUAA seta, kiallftas, 'AjAA.’; 
beszelgetes A- ""

06^0® Szentlyan ej AV Fuveszkert Vasas.Szimfonikusok. 
koncertje -A

06.30.'a-A

07.01

08.O1W®

Semmelyyeis -'AvA 
szobprAkAA aA-A 
koszoruzasa A#

SemmcKveis napi 
dijatado ;

RomaHplokauszt 
Napja -^AAA

SOTE1 teriileten

H13

Teleki ter

j&.aKaa

• ••••, ............

jknaWaa

hiyatalos ko'szoruzas.

Hiyatalos'dij'atado. ^A 
Unnepseg AAAAAA-:

rhegemlekezesJ+AAA 
beszed + musor a

Fpzoyerseny A 'A: -A ? J A fpzoyerseny .Aj A A A ■■

9999 -AAA 
AAAAA^

kozepe
AaA-AAAX
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W A
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fesztivalja AAA a;.\
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10.06

oviseta

Aradi vertahfiK® Kossuth- 
mauzoleum ‘ • '*• \ A < ■ ■

JKN. '•.......... ■■ A-A Av; A 'AAAA ' A A

Hiy^loK?A;:\^ 
megeplekezes,, AXA 
koszoruzas. - ? ■

/>.’• 'A ',' ' •'.A

IOM aH
Idpsek napi ;: A 
program a Zene i 
Vilagnapjayal A 
egyben

'' ' A' ‘ : - . • ' '' A’'.-
tdbb helyszin ,: jkn..aa;aa

• • \ A;« •>,' • ; \ ’ *' ? A \'
• \ > .’ • ? \ '*. \ \ * *• ' • j ?



2D22
Onknitnatn/ iti taHliMunik

IDOPONT PROGRAM
NEVE - - HELYSZIN SZERVEZO ROVIDLEiRAS

10.23 .
56-os forradalom 
& szabadsagharc 
megemlekez&s

Corvin kbz JKN

Hivatalos 
megemlekezes, • 
koszordzas, kulturalis 
program.

10.03-04.

H.01.

Csatlakozas a 
Budapest! Oszi 
Fesztivalhoz

Szocialis Munka 
Napja

t5bb helyszin JKN ,

JKN :

helyi szervezetekkel 
programsorozat 
osszehozasa az oszi . 
fesztivM idejere

Hivatalos program

11.14. Jozsefvaros
Biztonsagaert

H^zassagkSto 
terem JKN . Hivatalos dijatado 

iinnepseg ■

11.25 Nok elleni eroszak 
vHagnapja JKN-l-KRJ

Szinhazi eloadas, 
beszelgetSsek, 
csatlakozas a NANE 
programjaihoz.

11.30

12.01-22

Jdzsefvarosi
Jesgalya _̂

Advent 
Jozsefvarosban

Horvath Mihaly

Horvath Mihaly 
ter

JKN :.k'

JKN /

Kozossegi unnepi '

Zenei programok, 
babszinMzi 
eldadasok, 
gyermekprogramok a 
hivatalos 
gyertyagyujtas 
mellett mindent 
advent vasarnap

tJj kbzmuvelodesi feladatok

A JKN programszetvezesi feladatai 2022-benjelentosen boviilnek a kozmGvelodesi torveny 
szennt a keruleti dnkormanyzatok altal kotelezoen ellatando, de eddig a kbzszolgaltatasi 
szerzodes altal nem lefedettfeladatokkal.A keriileti onkormanyzatok altal kotelezoen ellatando 
kdzmuvelodesi alapszolgaltatasokkore a Kultv. 76. § (3) bekezdes szerint:

a) muvelodo kdzossegek letrejbttenek elosegitese, mukodeslik tamogatasa, fejlddeslik 
segitese, akdzmOvelfidesi tevekenysegekes amuvelodo kdzossegek szamara helyszin 
biztositasa; ■ <

b) akozqssegi es tarsadalmi reszvetel fejlesztese;
c) az egZsz &letre kiterjedd tanulasfelteteleinek biztositasa;
d) a hagyomanyos kozossegi kulturalis Srtekek&torokitese felteteleinek biztositasa;



■ e) az amatSralkotd-6s eldado-muveszeti tevekenyseg felteteleinek biztosftasa; Y.k Y "Y 
■ f) atehetseggondozases-fejlesztes felteteleinek biztosftasa; 7 Y; : 7Y.Y,7.

>77 g): kulturalisalapugazdasagfejlesztes. .Y'-;YY 7 Y-

J Afenti felspro.lasbol a c) es g) pontbari szereplo.kdtejezd alapszolgaltatassal kapcsolatos ■ 
. tenniyalok finanszfrozasa nem lefedett a jelenleg tervezett koltsegvetesben, mely kapcsan a 7 j 
kozmuyelodesi kpncepcip elfogadasat koyetoen a koltsegvetes.modosfUsa szukse^^ . / 7Y

; Az Onkonnanyzat 2022. elsd negyedeveben kidolgozandd kozmuvelodesi koncepcidja alapjan 
. .2022. folyamanmpdpsltani szukspges a kbzm'uyelpdesi rendeletet, fgy yarhatoan yaltoztatni 

kell a JKN alapszabdlyan is. Amennyiben uj kozmuyelodesi intezmenyi struktura alakul ki.
• akkor a kpzszplgaltatasi szerzodes volumenenek egy resze a Kulty. 77. § (2) bekezdes szerinti, 

. ,az Onkormanyzat es a JKN kozott megkotendo kozmuvelodesi megallapodas reszeve valik. •
■ Lehetseges kozmuvelodesi intezmenyek: Kesztyugyar-kozossegi haz, Jozsefyarosi Muzeum

/ ; - m H13.~.,muvel6desikdzppnt. .■ =?•/•.: YY-kY YY-Y vYY Y. ;-'Y j

/ : A muveiodesi kdzpontkent ellatandd a), b) es e) alapszplg&ltaUsok a rendezy6nyszervezes \
'': kereteben tervezett kjadasi 6s. bev.eteli keretek kozott.megvaldsithatdk, m(g a c) pont szerinti 
Y\\felndttkepzes. szerypzeti, human -es .infrastrukturalis. felteteleinek .-biztositasa ..tdbblet • >/.

. . kbltsegvetesi forrast fog igenyelni. A g)-pont szerinti kulturalis gazdasdgfejleszt.es varhat6an \ ' 
. •: rendezvenyszervezeskent megvalosulo teriilete a jelenleg tervezett penzdgyi keretek kozott is 
\ - ugyanakkor konkret kulturalis gazdasagfejlesztesi akciok (ph palydzatpk) .- j x

‘ lebpnyolftasaszinten tpbbletforrastigdnyel. -?; /kk - Y Y YYYY;'- Y \

■ • Hl? - helyivallalkozdsfejlesztes. • '•;Ykk YyYjY Y-YYYyY • 'YYA_Y' •’ • ;

Y.-A H13 korabbi.formajaban .nem. mdkoddtt tovabb 2021-tol. Jelenleg az.epUletben a. konferench
.• :terem berelhetb.^kedvezmeny -r.15.000,- Ft+afa/ pradijjal..Azjrodak.korabbi.berloinek 

;.(cowprkerek,vallalkpzdsok)jogviszonyatcs.akaHazujfunkcipjanakkialakftasaig.tartjukfenn. Y..
A'.■.YCelunk tovabbiakban a H13.kQzdssegi ter muvelodesi.kozpontkent valo hasznpsftdsa,.mely 7?' 

. \egyreszrdl helyi kulturalis egyuttmukbdesek kereteben .ellatja .a kozdssegi kozmuvelodesi
Y ' .'funkcipkat, masreszrol . /helyszint -biztosit. .a ...kialakitando .. felnottkepzesi . 6s. .kulturalis

; gazdasagfejlesztesi progfamoknak. ; 7 Y. Y./.Y? YY.Y \Y <YY YY< Y<YY YY.;7 ? ‘Y-

gazdasdgfejleszt.es


U/4. Jozsefvarosi Muzeum

A Kultv. szerinti muzealis intezmeny letrehozasat celzo 2022.evi elokeszlto munkak jelentos 
resze (szemelyi kiadasok, valamint a kiailfto es latogato terek mielbbbimegnyitasat celzo 
feluj itasi, 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 feluj Itasok 
anyagkoltseget biztositja. A fennmarado resz - a leendo allando kiallitashoz, ■valamint a 
muzeumpedagogiai foglalkozasokhoz kapcsolodoan — mutargyak es demonstracios targyak 
vAsArlasat fedezi.

Egyeb szolgaltatas: 2.016.000,- Ft. Az osszeg fedezi a muzeum targyevi takantasi kdlts6get, 
postakoltsegeit, valamint kisebb mutargyszallitasi koltsegeit.

Programhoz kapcsolodo szolgaltatas: 6.000.000,- Ft. Az osszeg fedezi az elso, kdzdssegi 
tortenetgyujtesen alapulo kiallitast elokeszito kulturalis antropologus csapat megblzasi dljat, a 
kiallltas installAciqjAnak tervezeset es megvaldsitasat, a kiallitashoz kapcsolodo 
szateilitprogramok megvalositAsat, valamint a muzeumi arculat UtrehpzasAra. kiirt grafikai 
palyazat-300.000,- Ft erteku-palyadljat.

Reklam kiadasok: A muzeum marketingkommunikacios koltsegeit ideiglenesen a kdzponti 
kommunikacios kdltsegekbdl finanszirozzuk.

Feladatellatashoz beruhazas: 2.000.000,- Ft. Az Osszeg fedezi a fogadoter es a fdldszinti 
kiAl 1 itoter PVC burkolattal valo elldtasat. A k6t ter kdzotti fal AtApiteserees a kill so homlokzat 
helyreallito munkalataitra, 'valamint a fogadoter uj butorzatanak tervezesi es kivitelezdsi 
koltsegeire tobbletfinanszirozas sztikseges. .

A Jozsefvarosi Muzeum Jozsef krt. 70. szam alatti fdldszinti es elso emeleti terei az elmult 
kdrQlbelul egy evben a ktllsos berlo Altai mukOdtetett konyvesboltkivetelevelhasznalaton kivUl 
vpltak.

Az egykori Jozsefvarosi GalAria szellemisdgehez igazodo kUlso es belso megjelencis a 
kepviselo-testulet Altai 21021. nyaran elfogadott muzeumi koncepcio es a 2021. ev vegen 
megszuletett nyertes vezetoi palyazat valialasaival nincsen dsszhangban, ezert nehany. 
elengedhetetlen feluj Itasi, illetye atepltesi munka elvegzese celszeru. A muzeum Jozsef Wdti 
es Nap utcai frontjai rendkivid rossz allapotban vannak, a vakolat tobb helyen hianyos, a festes 
kopottas,ez6rt azApiilet felsobb emeleteitol latvAnyban markansan eltero megjelenesU felilletek 
lepusztult, elhanyagolt hatast keltenek. Az intezmeny epulete,' megjelenese maga is 
kommunikacios eszkoz es tekintettel a korut jelentos forgalmara, feltdtleniil javasolt a 
homlokzati hibAk helyreAnitasat es a festes korszeriisitesAt. '

A Muzeum kiallitasi tevekenysege:

A muzeum 2022-es kiallltAsi tevekenyseget illetoen jelenleg ketto tarlat helyezheto kilatAsba - 
ez a muzeum szakmai stabja dsszeallasanak es az Avi anyagi lehetosegeink fuggvenye is. Az



elso kozossegi reszvetelen alapulo klallitas kezdd koltseget az a kpmmunik^cids kampany adj a.
amelynek segfts^gevel a.keruleti.lako^ •' - • j

■ Varhato kommunikaclos koltsegek: a 'k- ; k-A' • 1 -ky : < t
’ aW '.grafikus megbizasi dija jy/A. • -k -k.; -A a A ’A\ \ •
k « onlinehirdetesifeliiletek ; A .K ? / • y-.A. : '

\ A 'nyomtat^^^ :' kk;kkkA - kAk:-.-. A:.. A \ <
• ■ •. plakatok, szoroanyagok kivitelezdsi ds kihelyezesi dija, yk ;k k.-

• A kiallitasi installacipt lehetoseg szerint keriileti szakemberek megbizasaval szeretnenk
. tervezni ds kivitelezni. Ezen es az anyagkoltsegek tul a targyfeliratok, falszovegek tervezeset, 
tordeldset, kivitelezdsdt, kihelyezdset, :a. szaHitast, amegnyitoesemeny koltsegeit.kell 

. kalkulalni, -k? k’- V v.yA k : :yk;--kAk/:-yy.-.,-. AA'k-’k-'-kkC/

: A 2022-es dvre a rnuzeum dptiletebe tervezett kiallitasok mellett olyan pop-up tarlatokkal is
. \ . szeretnenk jelentkezni, amelyeket keriileti Ures uzlethelyisdgek kirakataiban helyeziink el, es 

'amelyek Jdzsefvaros tditdnetet, yalamint a helyi lakosok, kpzossegek tdrtdneteit meselik el.

.Annak erdekdben, hogy a keriileti kozoktatasi intezmenyek tanul6it mind! elobb be tudjuk vonni
: a mdzeum eletdbe, szilksdges az emeleti kb. 30 nm-es tdr felszerelese, muzeumpedagogiai 

' foglalkozasok megtartds&ra alkalmassa tdtele. Ez foleg irodaszer jellegu eszkozdk beszerzesdt 
- ' jelenti (kiilbnbozo papfrok, ollok, zslrkretak, ceruza, dekorgumi, faanyagok, ragasztok, agyag ’

\stb.) Az evi mfizeumpedagogiai csdcsidoszakokban - a KdpviselS-testiJlet dltal elfogadott 
..muzeumi .koncepcidval is dsszhangban -- kUlsos muzeumpedagogusok megbizasa is .indokqlt -.

\ lesz. ‘kbkyyy.y .;.A':A.A \'k;-y. ■ y; kk.yk; ’A.; ky?kAk.\ ykA/A Ayy-k A y

•. A marginalizal.t csoportok bevonasat celzo megmozdulasaink kozott a legfontosabb az a terepi
A A iniunka, amelynek sorAn a ker.ulet eldre kijelblt kbzterein kozonseg- es kbzbssegszervezo 

A’ munkat vegziink. Ehhez.megfelelo, a miizeum arculatat kozvetitq kUlteren hasznalhato pultra
- ; A-ds kuldnfele.demonstraciqs targyakralesz szuksdg. . -/<.•. < A j. A;< -kA-. :-A. kAAyiAkAkA k/

-A’.yA muzeum leendb hasznaloinak, latogatoinak vdlemenydt figyelembe veve sze.retndnk a
A programfejlesztdsi munkat 0 a muzeum . al.akitasat vegezni. Ahhozt hogy a lakossAg

A Aelkepzelesit becsatomazhassuk a.szervezesi munkaba, a korabbi kOnyvesbolt teret egyfajta
: .Akozdssegi bevo.nasi szinterr.e szeretnenk alakftani. Ezen a helyszinen lesz lehetoseg -kUlbnb'Ozd

Ainteraktiv feliileteken -.a .lakpssagi elkepzeldsek megfogalmazdsara. \ •. A A -. -k:; y ;; A;

■;a.A muzeumi programkinalat kiilsbs kozremuk&dbk, fellepOk beyqnasat .is igdnylo elemei . 
kA : eseteben. megbizasi dijjal is szamolnunk kell.' kA kk. • A \ ’ \A- ,-kk - k ; k.’\ ' •

■ Annak drdekeben, hogy a kialh'tasaink es programjaink hire eljusson a kijelolt celcsoportokhoz, 
Amegfeleld kommunikacid.s es. marketingtevekenysdget kell tervezni. Elengedhetetlen egy

: • .onaUo muzeumi honl.ap teryeztetdse, kiviteleztetese es mlikbdtetese/amely a2022-re tervezett., „
. a .kpmmunikaciqs feladatok .es kdltsegek egyik.jelentps tdtele.k ' k y ’• A \a ?,; A-- A k\ - A'-

A A A honlap mellett a social media feliileteken celzott hirdetesekkel szeretnenk elemi 
k-. kkpzbnsegunket. A keriileti kdztereken es intezmenyekben a muzeumrol hirt ado plakatok es- 
\ sz6roanyagok folyamatos kihelyezese javasolt, amelynek tervezesi es nyomdai kdltsegeit kell
.-kalkuUlni. Az epiilet renoyalt homlokzatara -r a jelenlegihez hasonloan - plakattartok 



kihelyezeset tervezzilk. Sziikseges a Nap u tcai molind frissitese es a jelenleg meg a Jdzsefvarosi 
Galeriatjelzo, bejaratfeletti tabla csereje.

Ahhoz azonban, hogy a fenti kommunikacios csatornak megnyithatok es mukodtethetok - 
: legyenek, a muzeumnakj61 beazonosithato sajat arculattal kell rendelkeznie. Az arculat (benne 

legfontosabbkdnt az intezmenyi logo) megalkotdsara palyazat kiirasarakeicll sor.

A tervezett kiUIHtasok video-, illetve hanganyag alapu egysegeket minden esetben tartalmazni 
fognak. Ehhez megfelelo audiovizualis eszkbzbk beszerzese szukseges (erintokepernyok, 
kepnezegetok, tabletek, monltorok stb.) A kiallftasokban projektoros vetiUsi lehetoseget is 
biztosftani kell, egy prajektort erre a celra, egyet pedig a programokon torteno vetltesek 
megoldasara kell beszerezni. Az „oral history” gyiijtemeny megfelelo szinvonalu felveteleinek 
biztositasa erdekeben magas minosegu, megfelelo formatumu hangfelvetelek kdszltesdre 
alkalmas diktafon beszerzese szukseges. Kiallitasaink es esemenyeink megfelelo 
dokumentalasa erdekeben olyan okostelefon beszerzese is indokolt, amely kivalo minSsegu 
kep- es hangrdgzkesre alkalmas. Az eszkozhbz egytengelyes kezi stabilizator, illetve csiptetds 
mikrofonkeszlet beszerzdse szukseges.

A tervezett uj fogadopultot penztargeppel es bankkartyatermin£llal kell elUtni.

II/S. Jozsefvaros Ujs&g

Jozsefvaros Ujsag 2021 tavasza ota uj foszerkesztbi koncepcioval vegzi tevekenyseget. a JKN . 
Zrt-n beliil a Polg^rmesteri Hivataltol szervezetileg is elkDloniUve, autonom modon miikbdve 
latja el a keruleti kbzszolgalati media feladatait.

Beszamol a helyi kozelet tbrteneseirol. a kepviselo-testiileti ul^sekrol, onkormanyzati 
ddntesekrol ps esemenyekrol, emellett kritikai szemlelettel tekint a keruletvezetes munkajara. 
Rendszeresen beszamol emellett a keruletpt erinto orszagos politikai tdrtenesekrol is, valamint 
a kerilletben megtalalhatd Uj, illetve mar egy ideje mukodo, erdeklodesre szamot tarto 
v^llalkozasokat is bem

Tovdbbafeldolgozzaaz£pitettSrdksegt6rt£netet,esm£sheIytortenetitemajiicikkeketis kbzSl. 
Beszamol a helyi kulturalis es sportelet esemenyeirol is. Tehat mindarrol, ami keruleti 
Urintettsegu tema.

Nyomtatott lap ;

Az orszagban szinte egyedulaUpan egyszerre.jelenik meg a lap kethetente - a hdrom nyari 
h6napban havonta egyszer - nyomtatott formatumban 24 oldalon, 40 ezer pSldanyban, online 
felulete pedig napi szinten tobb anyaggal is frissul. A lapban mindig talalhato k^toldalas 
nagyinterju, megszolalnak a helyipolitikai diet kepviseloi, esarecepteskeresztrejtveny mellett 
tarcanovellaval vagy mesevel az irodalom is kepviseketi magat - utdbbi rovatba olyan 
orszagosan ismert szerzdk is adtak anyagot, mint Cserna-Szabo Andras vagy Maros Andras.

Rendszeresen jelennek meg mesek is, hogy az egdsz csalad szamara tudjunk olvasnlvalot 
szolgaltatni. Szamonkdnt haram kis kritika esprogramajanld rovat is megjelenik.

A lap terjesztesere sok panasz erkezett, ezt 2022-tol Uj terjesztSvel igyeksziink megoldani.



Online a Jozsefvaros Ujsag napontan^gyhelyivonatkozasuhirrel,cikkeljelentkezik. ) 1

• A keruletvezetestol elvaras volt, bogy novekedjen a lap olyasottsaga- 2021 tavaszan.3500 ..
' Facebook^ rendelkezett az Ujsag, jelenleg5500-nal jar eza szAm.- A ? '^7?.

' A.Facebook az eleresben kulcsfontossagu, plvas6ink zome a kozossegi oldalrol erkezik. Az 
■ pldal 2021 :szeptembereben megujult, levalt az onkormanyzat korszerutlen weboldalarol, 

. melynek aloldalkent mukodott addig. Kulonallasa az online terben is kifejezesre jutott, arculata . ..
■ es struktGraja megujult, szebb es mpdernebb lett.. /fj7\ Va7. .7'. \.

7 Online portal : \ 7 7? ' \ 7'7 • 7:.7 7777<77;777<

\7Az GjsAg online feliiletenek (jozsefvarosujsag.hu) megujulasa tobb szinten is lezajlott, formal .. ..
• • es tartalmi szinten is. A fejlesztesek folyamatosan zajlanak, hiszen a fejlodes is folyamatos.

.. . :Szombatonkent a. Jozsefvaros Ujsag a.S es felora cimii rnuspravaljelentke?ik podcasHdas. : -7 
?? . .i.Yormajaban. 7?':7,: 7'7'7 7 7'777-' i '•<<. 7'77'7-. :--77

■ Eddigiekben sikemlt olyan orszagosan ismert szemelyisdgeket megszolaltatni, mint Hadhazy 
7.7 .Akos fuggetlen kdpviselo, Elek Ferenc szinmuvesz,. Gera Marina Emmy-dijas szineszno, i

Kemenesi Gabor virolpgus, Berki Krisztian tornasz olimpikon, valamint keruleti Ratal jazz- :
.. zeneszeket, diAkojimpikpnokat.es szamos mas Ardekes egyenisAget, szakembert.. •' ’ ■ ■

-’-/^Uj rovataink.lettek, mint az Infograjika, vagy a helyi.nyilvanossagban uj csapasiranyt jelento
. Velemeny, ahol kulonbpzd ugyekben igyekszik az ujsag nyilvAnossagot biztpsitani mas-mas 

' ■ \y.Alpmenyekn6k» .hogy ne a kozossegi media .felUletenek kprlatozott melysegu.. es derjedelmu •..;
. --'keretei kOztiblyjpna vita, hanem.atgondoltabban, strukturaltabban esrnAlyebbem . < \ .-

•/ , 'Megujult galeriarovatunk is, hetente kdzlunk tematikus galeriakat a hohlapon, Facebookon es
' .Instagramonjs.'A kGpi tartalomhangsGlyAnak.megn6veked0.se miatta stabban rnegjelentegy .. .

:; fotoszerkesztoipoziciois. A.' i’ -.v'v'". V. • •

y■ ■■ ’ bEgyre erosebb az ujsag videorovat, akeruleti, de esetenkAntazorszagos.Ardeklddestiskivaltd ' • 
.•'anyagok kozt.kiemelkednek az utca. hangjat bemptatopipprtok. Az eloyalasztas vege elotti - • 

.< - anyagunk a Youtube-on 25. ezres megtekintest ert el, de 3600 feletti megtekint^st hozott a
</kotelezo olU.srol szolo anyagunk.is (avideo.inkajobbeleres miattel^szOr.Facets . •/

. < jelennekpieg, a weboldalrakerplnekki Youtube-yjde6kAnt). <

2021 tavasza.ota Facebpok-eler^seink a 391 ezret ’is ertek mar el; az oltasi akciohetrol szolo
v ; .-vidept tObb mint 54 ezren lattak, az .eloyalasztassal kapcsolatos video pedig meghaladta .87 

: ®?res megtekintest. A-kulturalis-retrd-helytprteneti video, mint peldauJ.Rodplfpele.tet bem^
V .■ V..po^ es 275 ezres nezettseget is meghaladja..

.;:A 2022-es vdlasztasokra. kUldn alrovat kesziil, Cel.bemutatni a politikai jelpiteket, a valasztas 
: .fplyamatat, a kozvelemenykutatasi eredmdnyeket, aktualisan.felmerplp.te^ '•

> '■■■■■ < y'esemenyeket. . ?•';\ 777.: 7<?77-

.Lap nepszerusitese erdekeben alternativ modokon - terjesztotbl fuggetlenlil - isigyeksziink azt
. eljuttatni az emberekhez. Forgalmas csomopontokon is .elerhetok mar, mint a piacon, hazioryosi. _• . •. ? 

I..:-;'.- . .rendelpkben, JEK-ben,esmegbeszelesalattvan.akeruletiplazakbantortenoterjesztesis. ..

jozsefvarosujsag.hu
diAkojimpikpnokat.es
hangsGlyAnak.megn6veked0.se


A hirdetesek kezelesere is ncpszerusitesere is kUlon eroforrast biztositunk, friss 
mediaajanlatunk elerheto a honlapon, de cdlzottan is igyekszunk felkutatni potencies 
ugyfeleket.

Mindehhez a stab Csszesen tiz, belsos, munkaviszonyban allo munkatarssal all fel. 
Alkalmankent pedig killsosmunkatarsakisreszt vesznekamunk^ban-aroniakulturalis elet 
szereploit es a roma kbzelet problemait, erdekessegeit Kalla Eva kutato, iro mutatja be a lap 
hasdbjain rendszeresen, Szerbhorvath Gydrgy pedig interjukat, riportokat keszit.

A lap ellenjelenleg semmilyen helyreigazitasi eljaras nem zajlik.

PR Marketing

Az tjjsag kommunikacios feladataihoz tartozik kreativ anyagok, plakatok, hirdetdanyagok, 
flyerek, kiadvanyok, tablok, szoroanyagok - keszitese Jdzsefvaros onkormanyzata szamara, 
valamintgrafikak keszitese a Jdzsefvaros ujsdg- 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 Kdnyvelesi Iroda, a Muszaki Iroda es a Megfelelosegi Iroda. '

IgSnybe vett szolgaltatasok: kdnyvvizsgalat, konyveles, jogi tanacsadas es kepviselet, 
belsbedenorzes. kbzbeszerzesi tanacsadas, posta, futar, taxi, biztositas, egeszsegugyi vizsgalat, 
banki szolgaltatasok, koltsegteritesek, kozponti. informatikai es telekommunikacios 
szolgaltatasok.

Mukodesi feladatolc, alap fetadatcW
- Adatszolgaltatas
- Kdzponti koltsegvetes kezelese 
- Hivatalos levelezes
- KGziizemek es egyeb kozponti szolgaltatasok koordinalasa 
- liatpsdgi Ugyintezes 
-Gepjarmu flottakezeles .

b - Berszdmfejt^s ■
- TB kifizetbhely mukSdtetes
• Foglalkoztatottak beren kiviili juttatasanak kezelese
- Munka-, esmegbizasi szerzodesek elkeszitese

< - Jogi kontroll
- Mdszaki-, es technikai feliigyelet 
- Beszdmolok elkeszitese

■_ - / — Szamlakiallitas 
- Szamla kontroll 
- Penztigyi kimutatdsok, nyilvantartasok vezetese 
- Szerzoddsek elkeszitese, nyilvantartasa 
- Eloterjesztesek elkeszitese, kezelese es iktatasa 
- Beszerzesek, kozbeszerzesek lebonyolitasa .
- Folyamatos jogszabalykdvetes 
- Hazi penztar kezelese

jozsefvaros.hu


\ ./j v Konyveles 1 ■’ /'a-?;
<_ • • Kozfoglalkoztatassal kapcsolatos teljes koru ugyintezes... <

. ■ C. Hatarozatoknyilvantartasa . .■ /■
1 '- , a

A A-A - PenzagyikontivUdiviziokstabilmukodesehez. . ; \ A"-.?
■'' A Iktatas. -VAAA A-A ■. : •-? V V' - ' ’?'■ .V

.» -.. > \ ■ ,/.'/*» .,’/• >’■ • • • ? ♦ > \ », .. \\ «,* . • •

Az Igazgatosag Altai ellatott feladatok koltsegei tartalmazzak az iranyitasi koltsegeket, azok 
• felosztasa a VEK.OP kiadasokpnkivuli fehdatkSltsegaranypsantortenik.. A: ’ -- \
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Penziigyi mutatok

' ; ; ; ■ ' •
1 2O21.terv% 2011. tiny*

Befektetett eukBtok/Gsaes esikdi*100 Ifi 33

1
ForgBe52k6itaktivid6be!ieihatiro!asokAiateseak6e*lQ0 84 67

>
3

Saji t tBke/Mrleg fBBssztqe *100 14 46

4
SajdttBke/BefeJrtetetteszkSiBk'ltX) 90 140

5
FornBestkSt^iBvidlejirattikiitelezettsigek'lOQ 118 194

6
0zemi(Qilet>)tcvikeny54geredmfnve/trtdkesitisnettdQtbcvitet<i*10O 64 472

V. KOCKAZATOK

1. A covid-jarvany miatt mar 2021-ban is tobb rendezvenyunk, programunk maradt el, a 
pandemias helyzet kockdzatotjelent2022-ben is. Tekintettel ana, hogy 2021-es tenyszamokat 
a covid-helyzetjelentosen befolyasolta, konnyen tunhet ugy a dbnteshozdk szamara, hogy a 
JKN kdltsegvetese 2021-ben felultervezett volt, ami az eldzo evi bazis-alapu tervezes miatt 
2022-re indokolatlanul alacsony koltsegvetest eredmenyez.

Amig a veszelyhelyzet kulonbdzo fokozatai vannak hatalyban, addig
« a rendezveriyesek tobb szabadteri esemennyelkeszulnek . .
• azudtiltetes gyerekcsoportokhyan azegyeb szalldvendegekre koncentral
• a KKH a Tanoda es a mentor program lebonyolitasat probalja biztonsagosabba tenni.

2. A hasznalatban levo ingatlanok allapota

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

A Jdzsefvarosi Muzeum jelenlegi kulso es belso megjelenese a kepviselo-testtilet altal 
elfogadott muzeumi koncepcioval nincsen dsszhangban, ezeit nehany elengedhetetlen 
felujftasi, illetve atepftesi munka elv^gzese indokolt, melyek tovabbi koltsegvetesi forras 
biztositasat is sziiksegesse teszik.

Magyarkuton egy Ideje eseddkes mar a teljes tetbcsere, ennek fedezetere a JKN Zrt. a 
zarszamadas szamainak ismereteben ev kbzben fog javaslatot tenni. ..



3. VEKOP 6.2.1-15201600013 sz. palyazati program megvaiositasa -p/

A Kesztyugyar Kozossegi haz negy szoft tevekenysegcsomagban erintett. a „Budapest-> 
: J6zsefvarps,Ma^^ .

• beliil:. / • \ -b/
FP1 ^ Munkaero-piaci (re)integralas -Fokusz Kozossegi Tdr-ben megyalpsulp programok, \ 

< :gyermekfelligyelpt; Specialis Allasborze, Palyaorientacios bprze
/ .FP2— Kepzesek ~. Kreativ neveles: Mentor program .

: :SFP3 — Egeszsegtudatos dletmod programsorozat: Egdszsegnap rendezydnyek megvaiositasa 5 / 
? :-: aikalornmal.

Kf JX- Gyermek es .i^usagiszabadidos programok. halozata, hahanyos helyzetu..spprtplp v 
pfiatalok tehetseggondozasa, .kozossegi bnriniprpjeltfe  ̂ /megvalosfUs '

■. programjai, partnerek Altai. megvalpsitott: szabadidosr J6s spoH programok; 17. rendezyeny ... 
. • megvaiositasa. sK vd- -'7 ■/:

• ; A Kozbssdgi lga?gatbsag altal .megvalpsitott /programok pagy. resze a. VEKOP. 6.2.1-.
/. J15201600013 sz. .palyazati prpgrambol yalosulnteg. Ezek 4 Kesztyflgyar. alaps^ ,
:: jelentik, amelyekjelenleg palyazati forrasbol yannak biztosftva. A palyazati forras megszunese d 

- ; utankdzszolgaltatasi szerzodesbdl sziikseges fblytatni a szdlgaltatasokat. A jelenlegi mfikOdes \
koltsegei 1 evre 80 M Ft-ot tesznek ki. A kolts.6gek jelentos. resze, 63%-a szemelyl kOltseg, 

\ Amply a programokat megvalositd munkatarsak berkbltseget fedezi. Az onkormanyzati forras :.
\ biztositasahoz. politikai dontes sziikseges. Az alabbi prpgramok/szolgaltatasok mukodese, p 

;■- kerulhet.igy veszelybe:: vkbby v ■?

pMentorProgram mukddes; 1 evre.24,1 mptr-berkbltseg) \\ bps■;
F6kuszKozSssegi Ter (reszben; 1 eyre ZmFt-rberkbltseg) . b:-.- p ;'7; •.

.; AliasbOrzek (apalyazatban eiszainolhatp 2 mFt/aikalom). \py.//;••• [i\\; ; A-'. •;■
- y , '- ,-.:.Preyen^^ szabadidos programok (berkoltseg .1 . 7

.. eyre:. 19,8mFt; kulsqs.megval6sitasuprogramokmegbiz^sidijal evre: 19,1 HiFt.)

: '.A jelenlegi ;kbltsegvet& a .VEKOP; elszamoUsi. idoszak .2022. szeptember ;3Q?ig valp ■/ 
.; .k^ szamolt. fgy a Kesztyugyar alapmukodesenek. ,kQlt$egeM mintegy 7O.mFt -.

.'fedezheto apalyazati.forrasbol atargyevben. :./-h bb

VI. : OSSZEFOGLALd .. -

7- A Jozsefyaros Kdzbss6geiert Nonprofit Zrt.,2022. evi mukodesenek finansziroz&sa az.Ozleti 
.•7,.;Teryben.reszletesen ismertetett feladatok ellatasara.a.n...,fejezetben,bemutatott koltsegvqtesi, 

. bkeretszamokkal biztosithato. Ugyanakkor a Jozsefydrosi Muzeum mukodese 6s a. sziikseges . . .
"-feltetelek.b.iztositasa indpkoltta teszika jelenlegi.koltsegvetesikeretek kesobbi ndyeleset.

••.y.A 2Q22. 6vn.ek.az.uj feladata.lesz.annak.kidolgozasa, hogy:az Qnkormanyzat altal kStelezpen . : : 
’•' :eUatand6, de jelenleg nem megvalosulo kSzmuyelpdesi alapszolgaltatasokat milyen intezmenyi 1 
;."keretek kbzott lassa el.a tarsasdg- Ehhez .evkozben sziikseges lesz.az uj kbzmuyelodesi 
. .koncepcio es a rnddosi'tasra keriilo onkormanyzati rendelet alapjan a JKN alapszabalyanak ' 
j' modositasa -As . a ^kdzfeladatena.tast .finanszirpzq .'megallap.qdasok..-tartalmi, ,es .formai..,; 
•yfelulvizsgalata. ,- ,y; / \ .’bb-;



Az onkorm&nyzati kotelezo es onkent va 1 la It feladatok magas szinvonaU ellatdsa mellett fontos 
feladatlesz 2022-ben a JKN hasznalataban levo ingadanok folyamatos karbantartasa, fel^ 
Az onkormanyzati tulajdonu Udulo ingatlanok Uzemel tetese es feluj itasa reven elerhetove valik 
az onkormanyzati igenyek magasabb szintu kiszolgalasaes javitasa.

2022. ev soranaH13 eptdetbentalalhatdkdzdssegi terekakdtelezoenelofrtesakdzmuvelddesi 
torvenyben megfogalmazott feladatok rendszeres ellatasa reven kedilnek hasznoskasra.

Budapest, 2022. februar 14.

Nonpros Zrt. .

IvanyosJanos 

vezerigazgato
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<■ ■ A, : feVES JELENTES TARTALMI KOVETELMENYEI ; AA A A;A A< ■
■ \ ' * 1 • ■ ’• : ' 1 . ,, . ‘

I. • Altalanos bevezetes ■ -A ; A;;

"A- Tartaknazza azokat a piaci hatasokat (pozitiy es negatfv egyarant), amelyek hatassal yoltak a '■ 
'-.tevekenysegre, • • A A. -A y A-' ?■ A A \ Ay y// -A. A. A Ay • A'- : ;A.y AA-

II Naturaliak bemutatasa (elySgzett szolgaltatasokszarnanak bemutatasa) ; A^

A.’.Elozo ev azdnos idoszaka es teny adatok illetve iddaranyos terves teny adatok yiszonylataban.
? "Grafikonokkal, tabjazatokkal es rovid szpyeges ismertetessel, indpkUssal., / y ; > < yy .A

’ y \ • A A > •.. A ; 1 ’• • ’'A * • • ?• ’ ; , • .s \ ■ ’ *. - • * ‘ x . A. A , . ’ * J A
in. Eredmenyek bemutatasa (az elozoekben leirt bazis adatok figyelembe vetelevel) ;

y Tablazatokkal, grafikonokkal, szoyeges elemzessel3 ahol szamszerusitheto a.tevekenysegre _•< 
y hato, pozitiy 0 negatry tenyezbkszamszeru bemutatasaval. ; \ . ,. ' / ; 5 ■

IV. Ertekeles^say£rhatdadatokprdgnosztizalasa ' A : A AA?

AV. Kbvetkezo evre vonatkozo iizleti terv eloiranyzat ; • ; ;

VI. Fuggelekek, amelyek reszletesen bemutatjak a teyekenyseg szamszerii adatait
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INGATLAN HASZNALATI SZERZODfe . <

amely letrejott cgyreszrol a
Budapest Fdvaros VIII. keriilet Jozsetvarosi OnkomSnyzat
szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
kepviseli: Pik6 Andras polgarmestcr
adoszama: 15735715-2-42 \ ?
torzsszdma: 735715 ■
statisztikai szam jele: 15735715-8411-321-01
(a tovabbiakban: Hasznalatba ado),

mdsreszrdl a . ?
JdzsefvAros Kbzbssegeiert Nonprofit Zrt.
szekhelye: 1084 Budapest, Hordnszkyutcal 3.
Cdgjegyzekszdm: 01 10 048493
Adoszdm: 25313433-2-42 / ■
kepviseli: Ivanyos Janos vezerigazgato
(a tovabbiakban: Hasznalatba vevo)

egyuttesen Felek kozdttjdttl&re az alabbi feltetelekkel, a megjelolt helyen esnapon:

Elozmenyek /.

Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXX1X. torveny 108. § (1) bekez- 
dese szerint a helyi onkormanyzat kizarolagos tulajdonaban allo nemzeti vagyon birtokl&sa, 
hasznalata, hasznai szedcsenek joga, fenntartasa, uzemeltetese, letesitese, fejleszt&e, 
valamint felujitasa csak e torvSnyben 6s a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. 6vi CXCVL 
tdrvenyben szabalyozott mddon engedheto dtmdsnak. < A ? •

Felekrogzitik, hogy figyelemmel a Hasznalatba vevo Altai ell Ato tt kozfeladatok folyamatos 
biztosiUsara, valamint a nemzeti vagyonr61 sz616 2011. 6vi CXCVI. torveny 3. § (1) 
bekezd6s 11. pontjdra, illetve a 11. § (13) bekezdesere, sziiksegcs e tevekenysegek ellatasara 
h^znait onkorm^yzati tuIajdonAingatianok haszn&ati jogviszony^^ 
rendezese.

Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodessel a 2016. janu^r 1-jen hatalyba 
lepett Hasznalati Szerzodest hatalyon kiviil helyezik, 6s helyette jelen Ingatlan 
Hasznalati Szerzodest fogadjak el.

Szerzodo felek egyezden rogzitik, hogy a jelen Ingatlan Hasznalati Szerzod^s szoveget a 
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a 625/2021. (XI.18.) szamu 
hatarozataval jovahagyta.

Fentiekre tekintettel a szerzodes targyat kdpezd es az 1. sz. fiiggelekben felsorolt ingatlanok 
ingyenes hasznalatanak es mukbdtetesenek reszletes szabalyait a Felek az alabbiak szerint 
611apitjdkmeg.



II. Ertelmezd rendelkezesek

Jelen megallapodds alkalmazdsaban:
a. hasznalat: a vagyonelem hasznalata, mukbdtetdse es fenntartasa;

b. hasznositds: a Haszndlatba ado altal az 1. sz. iuggelekben felsorolt ingatlanok 
birtoklasanak, haszndlatdnak, hasznok szeddse joganak barmely - a tulajdonjog 
atruhazasdt nem eredmdnyezo - jogcimen tortdnd atengedese, ide nem ertve a 
vagyonkezelesbe adast, valamint a haszonelvezeti jog alapitasat;

c. karbantartas: a hasznalatban levo tdrgyi eszkoz, vagyonelemek folyamatos, 
zavartalan, biztons&gos uzemelteteset szolgdlo javitasi, karbantartasi tevdkenyseg, 
ideertve a tervszerii megelbzb karbantartdst, a hosszabb idoszakonk^nt, de 
rendszeresen visszatero nagyobb javitasi munkalatok, es mindazon javitasi, 
karbantartasi tevekenyseget, amelyet a rendeltetesszeru hasznalat erdekdben el kell 
vegezni, amely a folyamatos elhaszndlodas rendszeres helyredllitasM eredmenyezi;

d. nagy karbantartas: az olyan karbantartasi tevekenyseg, amely az ingatlan, epiilet 
szerkezeti elemei megfeleldsegdnek helyredllitasdt eredmenyezi;

e. feliijitas: az elhasznalodott targyi eszkoz, vagyonelem eredeti allaga (kapacitasa, 
pontossaga) helyreallitasat szolgalo, idbszakonkent visszatdro olyan tevdkenyseg, 
amely mindenkeppen azzal jdr, bogy az adott eszkoz elettartama megnovekszik, 
eredeti muszaki allapota, teljesftdkdpessege megkozelftben vagy teljesen visszaall, 
az eldallftott termekek mindsege vagy az adott eszkdz hasznalata jelentdsen javul es 
igy a feliijitas potlolagos raforditasabol jbvoben gazdasagi elonyok szarmaznak. 
Feliijitas a korszerusites is, ha az a korszerti technika alkalmazasdval a targyi 
eszkoz, vagyonelem egyes reszeinek az eredetitol eltero megoldasaval vagy 
kicserelesevel a targyi eszkoz iizembiztonsagat, teljesitdkepesseget,
hasznalhatosagat vagy gazdasagossagat noveli. A targyi eszkbzt akkor kell 
feliijitani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvegzett karbantartas mellett a 
targyi eszkoz oly mert^kben elhaszndlddott (szerkezeti elemei eloregedtek), amely 
elhasznalodottsdg m^r a rendeltetesszerft hasznalatot veszdlyezteti. Nem feliijitas az 
elmaradt es felhalmozddd karbantartas egy idoben valo elvegzdse, fuggetlentll a 
kbltsegek nagysagatol.

III. A szerzddes Mrgya

1. A Haszndlatba ado ingyenes hasznalatba adj a az 1. sz. fiiggeldk szerint felsorolt, a 
Hasznalatba vevo altal mar korabban is kozfeladat ellatasa celjdbol hasznalt ingatlanokat. A 
hasznalatba adott ingatlan cim^t, hrsz.-t, alapteriiletet, valamint a vagyonkataszteri 
ertek^t az 1. sz. fiiggelek tartalmazza. Az 1. sz. fuggelek minden targydv december 31. 
napjdval, mint forduldnappal feliilvizsgalatra es szukseg eseten modositasra kerul, melyet 
szerzbdes mddositas ndlkul a polgarmester hagy jova.

2. A Hasznalatba vevo feladatelWsdra szolgal6 vagyonnal valo hasznalati jogot a 
Hasznalatba vevb vagyonarol, a vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 
mindenkori hatdlyos onkormdnyzati rendeletben szabMyozott mddon es feltetelekkel a 
Hasznalatba vevo gyakorolja. Ennek soran a Hasznalatba vevb a vagyonelemeket a 
szerzodesi elbirasoknak ds a tulajdonosi rendelkezeseknek, valamint a Hasznalatba ado es a 



Hasznalatba vevo kozott letrejott kozszolgdltatdsi szerzddesben meghatarozott hasznosltisi 
celnak megfelelden kdzfeladat ellatdsarahasznalja.

3. A Hasznalatba vev6 a kozszolgaltatasi szerzodesben meghatarozott celoknak megfelelden 
koteies mukodni es tevekenyseget vegezni. j

A Hasznalatba vevd a kozszolgaltatasi szerzodesben meghatarozott kbzfeladatokon kfvuli 
egydb tevekenysdget csak olyan modon es mertekben lathat el, bogy az ne veszelyeztesse az 
atadott kbzfeladat ellatasat.

IV. Felek jogai es kotelezettsegei

4. Rendeltetdsszcru hasznalat. ?/ ■

a. A Hasznalatba vevd a haszndlat targyat kepezd vagyonelemeket, kizirdlag a 
kozszolgalati szerzodesben megjelolt feladatainak ellatasara, valamint e kozfeladatai 
elldtasanak biztositasat nem veszelyeztetb, a jelen szerzodesben szabalyozott modon 
hasznalhatja 6s hasznosithatj a.

b. A Hasznalatba vevd a hasznalat targyat kepezd ingatlant a nemzeti vagyonrol sz616 
2011. evi CXCVI. torvdny 11. § (16) bekezdeseben foglaltak figyelembevetelevel 
hasznosithatja. A hasznositasban - a hasznositdval kozvetlen vagy kdzvetctt modon 
jogviszonyban allo harmadik felkdnt - kizardlag termdszetes szemelyek vagy 
dtlathato szervezetek vesznek reszt. k f

c. A hasznalati szerzodds targyat kdpezd ingatlan hasznosftasa esetdn a Hasznalatba vevd 
a 12 hdnapot, valamint a netto 1 millio forint bevetelt meghaladd szerzodeseket 
koteies jdvahagydsra beterjeszteni a Kdpyiseld-testulet tulajdonosi jogokat gyakorld 
bizottsaga eld.

d. A Hasznalatba vevd hasznalati joga az ingatlan rendeltetesszerii hasznalatahoz 
szuksdges vagyontargyak ingyenes hasznalatara is kiterjed. <

e. A Hasznalatba vevd feladatainak ellatasat szolgald ingatlan, valamint az ingatlan 
rendeltetesszcru hasznalatdhoz sztiksdges ingo vagyont a szerzodes idotartama alatt 
nem idegenitheti el, nem terhelheti meg, hasznalt vagyont biztositdkul nem adhatja, a 
vagyonon osztott tulajdont nem Idtesithet.

f. A Hasznalatba add hozzajarul ahhoz, hogy a Hasznalatba vevd az ingatlanok cimet, 
szekhelyekent, telephelykent bejegyeztethesse, azt levelezeseben feltiintesse 6s ezekre 
harmadik szemdlynek az Altala tortdnt hasznalat idotartamara engeddlyt adjon.

g. Hasznalatba vevd koteies a hasznalataban alld vagyont a kozponti berendezdsekkel 6s 
felszereldsekkel egyiitt rendeltetesszeriien, a kdzvagyont hasznald szemdlytdl 
elvarhato gondossaggal, hatekonyan, energiatakardkosan es koltsegtakarekosan. az 
dptHet esetleges hazirendjenek, a vagyonra vonatkozd biztonsagi eldfrasok 
betartasaval, masokjogainak es torvenyes erdekeinek serelme ndlkiilhasznalni.



h. Amennyiben a Haszn&latba vevo a vagyont nem rendeltethsszeHien hasznalja vagy 
rongalja, kbteles az okozott kart 30 napon belul a HasznAlatba ado sz^mara 
megt&fteni.

i. A szerzodes idotartama alatt a Hasznalatba vevb felelbs az ingatlannal kapcsolatos, a 
tuzvedelmi, munkavedelmi es kbrnyezetvedelmi tbrvenyekben es egyeb kapcsolodo 
jogszaMlyokban foglaltak betartasaert es betartatasacrt, a Hasznalatba vevb 
megterithsi felelosseggel tartozik a Hasznalatba ado felh, amennyiben ezen 
szabalyok megszegbsre keriilnek es kar keletkezik.

j. A Hasznalatba vevo az ingatlanban riasztbrendszert, telefonos es szamitogbpes 
hal6zatot epithet ki emeletek bsszekbtesevel egyiitt. A tavkozlesi szolgdltatoval a 
Hasznalatba vevo a Hasznalatba adbtbl fuggetlenul jogosult a sajat nevere tavkozlesi 
vonalat bekbttetni es (izemeltetni jelentbsebb karosodas nelktil. Ezekrbl elbzetesen 
kbteles a Hasznalatba adot irasban tdjekoztatni.

k. A Hasznalatba vevb jogosult az ingatlant sajat berendezeseivel ellatni, e berendezesek 
felett szabadon rendelkezhet, azonban a szerzodes megszdnese eseten ezeket akkor 
szallithatja el, amennyiben a Ptk. szabalyai szerint nem minbsulnek alkotoresznek, 
tartozeknak 6s az eredeti allapotot sajat kbltsegen helyreallitja.

1. A Hasznalatba ad6 az ingatlanban 16vb, a Hasznalatba vevo tulajdonat kepezo 
vagyontdrgyakert felelbsseget nem vallal, mindazon&ltal Felek rbgzitik, hogy a 
Hasznalatba vevb e vagyont^rgyakra biztositast kbthet,

5. Hasznalat feltetelei:

a. A hasznalatba adott vagyont a Haszndlatba vevo a jelen szerzodes 4. a. es b. pontjaira 
tekintettel hasznalja. A

b. A Hasznalatba vevb a hasznalat soran gondoskodik az ingatlan rendeltetesenek 
megfelelb hasznalatdrbl, valamint a hatalyos tbzvedelmi, munkavedelmi. es 
egeszsegtigyi elblrasok szerint tbrtenb uzemeltetbserbl, karbantartasarol.

c. A hasznalat soran a Hasznalatba vevb kbteles gondoskodni a vagyonelem 
allagmegbvasdrbl, karbantartas^rol5az ingatlanban levb kbzponti berendezesek, az 
ezekhez csatlakozb vezetbkrendszerek munkakepes allapot&rol es az atvetelkori 
allapotnak megfelelb szinten tartas&bl.

d. A Hasznalatba vevo kbteles gondoskodni a hasznalatba adott ingatlan 
vagyonvedelmerbl.

e. A Hasznalatba ado kbteles ellatni a jogszabaly alapj&n a hasznalatba adot terhelb 
minden olyan feladatot, amely ahhoz szukshges, hogy az ingatlanban a Felek altal 
kbtdtt kbzszolgaltatasi szerzbdesben meghat^rozott feladatok folyamatos, megfelelb 
szinvonalon tbrtenb ellatasanak feltetelei biztositottak legyenek.



f. Felek megallapodnak abban, hogy az ingatlan rendeltetesszeru hasznalata erdekeben 
^talakitasi munkakatvegezhetnek kulon megallapodas alapjan, amely kitcr a koltsegek 
viseldsere.

g. A Hasznalatba vevonek minden, a hasznAlattalkapcsolatos Idnyeges valtozasrol 
haladcktalanul, de legkesobb 5 munkanapon belul irasban ertesitenie kell a 
Haszndlatba addt. A Hasznalatba vevo az ingatlan egeszet fenyegetd veszelyrol es a 
beallott karrdl haladcktalanul irasban drtesiti a Hasznalatba addt, amely kSteles tiirni a 

■ veszdly elharitasa vagy a kar kovetkezmenyeinck elharitAsa drdekeben sziikseges 
< \ intezkedesek megteteldt.

h. A Hasznalatba add tajekoztatja a Hasznalatba vcvdt, hogy mint az ingatlan tulajdonosa a 
jelen szerzodds tArgyAt kepezo ingatlanokat vagyonelemei kbzott szerepelteti, ds 
gondoskodik arrol, hogy area folyamatosan vagyonbiztositAssal rendelkezzen. A 

\ Hasznalatba vevo tudomasul veszi, hogy a biztositohoz tbrtenp karbejelentds megtetele 
drdekeben az dltala haszndlt ingatlanban bekovetkezett valamennyi kart koteles annak 
bckovetkezesdt kovetoen haladcktalanul, de legkesdbb a karesemdny megtortcntet kbveto 
munkanapon bejelenteni Haszndlatba addnak.

6. Tulajdonosi ellendrzds.

Az Onkormanyzat, mint tulajdonos a kozszolgaltatasi szerzodcsben foglalt feladatelldtas 
zavarasa nelkiil, elozetes ertesites alapjan a haszndlatba adott ingd es ingatlanvagyon 
tekintetdben ellendrizheti az onkormanyzati vagyon rendeltetesszeru haszndlatat.

7. Kpltsdgek viselese.

A Hasznalatba vevd Altai szekhelykdnt es telephelykent hasznalt dnkormdnyzati tulajdonu 
helyisegck, ingatlanok vonatkozasaban a Hasznalatba vevo finanszirozasaba tartozd kiadAsok:

a. gAzenergia-szolgAltatas dija, ■
b. villamos.energia-szolgAltatas dija,

tAvho-esmelegviz-szolgaltatasdija,
d. viz-ds csatornadij,
e. nem adatatviteli celu tavkbzldsi szerzodesek alapdijai (telefon, telefax, telex) 

internet dija,
■ g. egyeb, a hasznalat sorAn felmenilt kiadasok: szemetszallitds, kemenysepres, rovar-ds 

ragcsaloirtas, veszdlyes hulladek kezeldse, mukbdtetessel kapcsolatos levelezes, 
tuzvddelmi feladatok ellAtasaval kapcsolatos kiadAsok, tisztitoszerek, munkaruha 
biztositAsa, eptiletdrzesi, takarftAsi dij, kemenyseprdi dij, egyeb a hasznalattal 
kapcsolatbanfelmeriildkbltseg, y

h. karbantartasi, nagykarbantartasi koltsegek.



V. Beszdmolasi, nyilvantartasi, adatszolg&ltatasi kotelezettseg

8. A Hasznalatba vevd vallalja, hogy a targyevet kdvetd ev januar 31 -ig a Hasznalatba ado 
altal bekdri adatszolgaltalast telj esfti, valamint vallalja, hogy e vagyonelcmekrbl kiilbn, a 
vonatkozo jogszabalyok szerinti analitikus nyilvantartast vezet, illetve teljesfti e 
vagyonelemekkel kapcsolatos bdrminemu, a Hasznalatba add altal eldirt adatszolgaltatast.

VI. A szerzodes modosftasa, megszuncse

9. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzodes csak irasban modosithato.

10. Felek a szcrzodest hatarozatlan idotartamra kotik. Jelen szerzodes hatalya kiteijed a 
szerzodes aldfrasdt megelozoen hasznalt vagyonelemekre is. A szcrzodest meg kell szuntetni, 
ha a hasznalatba adott ingatlanok mindegyike tekintet^ben megsztinik a kozfeladat ellatasa.

11. A Haszndlatba vevo hasznalati joga megszundse eset^n ~ a Hasznalatba ado eltdro 
irasbeli nyilatkozata kivetelevel a megsziinds napjdtdl szamftott 30 napon belul koteles az 
ingatlant kitlrfteni es azt tiszta, rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas dllapotban a 
Hasznalatba ado rdszere visszaadni.

VII. Egydb rendelkezesek

12. Kapcsolattartok kijelolese: Felek a mfikodtetesi feladatok, illetve a hasznalat 
dnkormanyzat altal torteno ellendrzese soran kapcsolattartokent az alabbi szemelyeket jeldlik 
meg:

Hasznalatba ad6 reszerdl: Borbds Gabriella, Gazddlkoddsi ugyosztdlyvezeto.
El£rhetoseg: borbas.gabriella@jozsefvaros.hu

Hasznalatba vevo: Ivanyos Janos, Vez6rigazgat6
ElSrhetdseg: janos.ivanyos@jkn.hu

13. A kapcsolattartdk szemdlyeben bekovetkezb valtozasrol Felek egymdst irasban ertesitik.

14. Felek megdllapodnak abban, hogy a szerzoddsbol adodo, vagy azzal kapcsolatban 
felmerulo vitakat vagy nezetkuldnbsegeket targyaldsok utjan rendezik.

15. A szerzddesre egyebekben a PolgM Tbrvenykdnyvrol szold 2013. evi V. torveny 
eldfrasai az iranyadok.

mailto:borbas.gabriella@jozsefvaros.hu
mailto:janos.ivanyos@jkn.hu


Jelen szerzodest a felek elolvasas es drtelmezes utan mint akaratukkal mindenben 
megegyezot, jovahagydlag 5 egymassalegyezo peldanyban irj^k ala.

Budapest, 2021. ...4?:.:

BudapestFbvaros VHL kervlet 
JozsefvarosOnkormanyZata 

k6pviselet6bcn: : j
Pik6 Andras polgarip^er

Jozsefvaros Kozbssegeiert 
NonprofitZrt 

1QjB5 Budapest, Horanszky u 13. 
Asz/23313433-2-42 Cg. 01-10-048493 

411784009-22229597-00000000

Jozsefvaros Kozbssegeiert 
NonprofitZrt 
kSpviseleteben: 

Ivanyos Janos vezerigazgato

P^nziigyileg ellenjegyzem^^ ‘ f

Horich Szilvia 
gazdasagi vezetb

Jogi szempontboleljenjegyzem:



A hasznalati szerzodes L szdmu fuggeleke

Ingatlan helyrajzi 
szama

Ingatlan time Ingatlan 
teriilete (m2)

Forgalmi 
€rtek (e Ft)

2721/16 Balatonalmadi 8220, Sirdlyu. 8. 5933 316100

114/5 Balatonalmadi 8220, Somfa u. 1. 32336 27206

35488/0/A/26 Barossutca 118. 281 27054

36615 Horanszky utca 13. 726 824330

35643/0/A/l Jozsef korut 68. pince 1/U 120 4639

35643/0/A/2 Jozsef korut 68. pince 2/U 76 2938

35645/0/A/19 Jozsef korut 70. felemelet 3. 250 27065

35645/A/17 Jdzsef korut 70. foldszint4. 78 8447

35645/A/18 Jozsef kordt 70. foldszint 5. 158 24240

35421/0/A/l Magdolna u. 47. 116 14988

35086/1 Mdtyas ter 15. 1980 460095

36528/O/A/12 Puskin utca 24. fszt. 1. 131 122540

1302/2 Ver6ce2621 (Magyarkut) 783 8284



feladatok ellatasara 2022. evi eves kozszolgaltatasi szerzodest kot az 
eloterjesztes 5. szamu melleklete szerinti tartalommal;

■ b) az onkormanyzati tulajdonban levo intezmenyi ingatlanok uzemeltetesevel, 
karbantartasaval kapcsolatos feladatok ellatasara vonatkozo kompenzacio 
osszeget 2022. evbenbrutto 126.056.628 Ft-ban allapitja mcg;

6.
a) a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-vel a Jozsefvarosi Onkormanyzat, 

illetve a Fovarosi Onkormanyzat megbizasabol a jozsefvarosi es a fovarosi 
Onkormanyzat tulajdonaban levo kozteriileti varakozohelyek uzemeltetesevel, 
karbantartasaval kapcsolatos feladatok ellatasara 2022. evi eves kozszolgaltatasi 
szerzodest kot az eloterjesztes 6. szamu melleklete szerinti tartalommal;

b) a kozteriileti varakozohelyek uzemeltetesevel, karbantartasaval kapcsolatos 
feladatok ellatasara vonatkozo kompenzacio osszeget 2022. evben brutto 
798.190.854 Ft-ban allapitja meg;

7. felkeri a polgarmestert a Il-Vl. hatarozati pontokban foglaltakra tekintettel az 
eloterjesztes 2-6. szamu mellekletet kepezo eves kozszolgaltatasi szerzodesek 
alairasara. /

Felelos: polgarmester

Hatarido: az 1-6. hatarozati pontok tekinteteben a dontes napja; a 7. hatarozati pont 
tekinteteben: 2022. m^rcius 1.

A dontes vegrehajtasat yegzo szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly, 
Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly, Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 6. pontja
Javaslat a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt-vel kotott Kozszolgaltatasi 
Szerzodes modositasara £s a Kozszolgaltatasi Szerzddes mddositasokkal 
egyseges szerkezetbe foglalt elfogadasara / \

; (irasbeli eloterjesztes) . ' ' \ ’ V
Eloterjeszto: Ivanyos Janos vezerigazgato

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
68/2022. (II, 24.) szamu hatarozata

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

foglalt elfogadasarol

(11 igen, 0 nem, 5 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

az eloteijesztes 1. szamu mellekleteben foglaltak szerint modositja es 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 vegzd szervezeti egyseg: Keruletgazdalkodasi Ggyosztaly, 
Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.

Napirend 7. pontja
Javaslat a Rev8 Zrt. 2022 evi eldzetes iizleti tervenek elfogadasara es a 2022, 
evre szold kozszolgaltatasi szerzodes megkotesere
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Sarkany Csilla Rev8 Zrt. vezerigazgato

Budapest Jozsefvaros! Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
69/2022. (II. 24.) szamu hatarozata

a Rev8 Zrt. eldzetes iizleti tervenek elfogadasarol

(12 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy elfogadja Rev8 
Zrt. 2022. evi eldzetes iizleti tervet az eldterjesztes 1, szamu melleklete szerinti tartalommal.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a dontes napja

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly, Rev8 
Zrt.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
70/2022. (II. 24.) szamu hatarozata

a Rev8 Zrt.-vel a 2022. evi Kozszolgaltatasi Szerzodes megkoteserol

(11 igen, 0 nem, 5 tartozkodas.szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1. az eldterjesztes 2. szamu melleklete szerinti tartalommal a Rev8 Jozsefvarosi 
Rehabilitacios es Varosfejlesztesi Zrt.-vel a 2022. evre vonatkozoan Kozszolgaltatasi 
Szerzodest kot;

2, a Rev8 Jozsefvarosi Rehabilitacios es Varosfejlesztesi Zrt reszere az altala ellatott 
kozszolgaltatasi feladatok ellatasara 129.382.539 Ft kompenzaciot biztosit 2022 evre;

3. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 2. szamu melleklete szerinti 
Kozszolgaltatasi Szerzodes alafrasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: az 1. pont tekinteteben 2022. februar 24, a 2. pont eseteben 2022. marcius 5.



AZ EGYSZEMELYES ZARTKOrOEN MUKODO NONPROFIT RESZVENYTARSASAG

ALAPSZABALYA

Alapszabaly

Aluh'rott reszvenyes a Polgari Tdrvenykdnyvrol szolo 2013. evi V. tdrveny (a tovabbiakban: Ptk.) 
rendelkezesei, valamint az egyesulesi jogrdl, a kozhaszmi jogalldsrdl, valamint a civil szervezetek 
mukodesererol szolo 2011. evi CLXXV. tdrveny (a tovabbiakban Civil tv.) alapjan nem 
jovedelemszerzesre iranyulo kozos gazdasagi tarsasag (a tovabbiakban tarsasag) alapszabalyat az 
alabbiakban dllapltom meg.

1. A tarsasag cegneve, szekhelye, telephelye (i), fioktelepe (i)

1.1. A tarsasag cegneve: Jdzsefvdros Kbzbssegeiert Nonprofit Zartkbruen Mukbdb 
R6szv6nytarsasAg,
a tarsasag roviditett cegneve: Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.
1.2. Atarsasdg szekhelye: 1085 Budapest, Horanszky utca 13., amely egybenakozponti ugyintdzds 
helyeis.
1.3. A tarsasag telephelyei es fidktelepei:

1089 Budapest, Baross utca 118.
1081 Budapest, Homok u. 7. j
1085 Budapest, J6zsef krt. 51-59.
1085 Budapest, Jozsef krt. 70. fdlemelet 3.
1085 Budapest, J6zsef krt. 70. fszt. 4.
1085 Budapest, Jozsef krt. 70. fszt. 5.
1085 Budapest, Jdzsefkrt. 68.
1087 Budapest, Magdolnau. 47.
8220 Balatonalm&di, Somfa u. 1.
2621 Verdce, Orgonas u. 7.
1084 Budapest, Matyas ter 14. / s
1084 Budapest, Matyas terl4. pince 2
1085 Budapest, Matyas tdr 15.
8220 Balatonalmadi, Sirdly utca 8.

2. Atarsasdgr&zvenyese

Nev; Budapest, VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Cegjegyzekszam (nyilvantartasi szdm): 735715 
Szekhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.1 < 
Kepviseletre jogosult neve: Piko Andrds polgarmester

3. A tarsasag jogallasa

3.1. A Tarsas&g tev6kenys6get a Civil torveny szerinti kozhasznu nonprofit zartkbruen mukodfi 
reszvenytarsasagkent latjael. A Tarsasag nonprofit jelleggel mukbdik.
3.2. A Tdrsasdg nem folytat kozhasznu tevekenysegkent olyan tevekenyseget, amely a Civil tv. 



rendelkezeseibe iitkozik.
3.3. A Tarsasag kozvetlen politikai tev6kenys6get nem folytat, szervezete partoktol fuggetlen 6s 
azoknak anyagi tamogatast nem nydjt.
3.4. A Tarsasag a gazdalkodasa soran elert eredmenyet nem osztja fel, azt a letesftd okirataban 
meghatarozott kdzhasznu tevekenysegre forditja.

3.5. A Tdrsashg tevekenysegenek es gazdalkodasanak legfontosabb adatait a C6gkozlonyben teszi 

kozze, tovabba a keriileti onkormanyzati uj sagban is nyilvanossagra hozza. A kdzhasznu szervezet 

barmely c61 szerinti juttatasat - a letesitb okiratban meghatarozott szabalyok szerint - 

palyazathoz kotheti. Ebben az esetben a palyazati felhivas nem tartalmazhat olyan felteteleket, 

amelyekbol - az eset osszes korulmenyeinek merlegelesevel - megdllapithato, hogy a 

palyazatnak eldre meghatarozott nyertese van (szinlelt palyazat). Szinlelt palyazat a c61 szerinti 

juttatas alapjaul nem szolgalhat.

3.6. A Tarsasag vallalja a Civil tv. szerinti kozhaszmisagi feltetelek teljesiteset. A kdzhasznu 

szervezet, valamint kdzhasznu szervezet jogi szemelyis6ggel rendelkezo szervezeti egysege 

koteles a beszamolo jovahagyasaval egyidejtileg kozhasznusagi mellekletet kesziteni, amelyet a 

beszamoloval azonos mddon koteles jovahagyni, letetbe helyezni 6s kozzetenni.

4. A Tarsasig celja

a) a lakossag szocialis ellatasanak boviteset szolgalo tevekenysegek elldtasa,
b) segito haldzatok mukddtetese
c) az 6vodar616s az alapfoku nevelesrdl, oktatasrol szdlo feladatok ellatasa
d) a nemzeti es etnikai kisebbsegek jogai

a Magyarorszag helyi onkomianyzatairol szdlo 2011. 6vi CLXXXIX. tv. 13. §-ban 6s 23.§ (5) 
bekezdeseben meghatarozott feladatkdrdkbol fakadd egyes tarsadalmi kozos szuksegletek kielegitesere, 
a Budapest Jdzsefvaros Onkormanyzatanak az e celbol a jelen nonprofit tarsasaggal kotott 
megAllapoddsban foglaltak teljesitdse.

5. A Tarsasag tevekenysdgi korei:

ATarsasag tevekenysdgi korenek tagozddasa a Civil tv. 34. §(1) bekezdese alapjan: 
kdzhasznu tevekenysegek
TEAOR szerint megjelblt c61 szerinti kdzhasznu tevekenys6gek
a kdzhasznu tevekenysegekhez kapcsolddo gazdasagi-vallalkozasi tevekenysdgek

5.1. ATdrsasag kdzhasznutevekenysegei:

kozossegi, Ursadalmi tevekenyseg
kulturalis kepzds
egyeb oktatasi tevekenyseg
szocidlis tevekenysdg
oktatast kiegeszito tevekenyseg



- egyeb szocialis ellatas
- vallalkozasfejlesztes

A Tarsasag e tevekenysegeket a Magyarorszag helyi dnkormanyzatairdl szold 2011. dvi CLXXXIX. tv. 
13. §-ban ds a 23.§-anak (5) bekezdeseben a 7. 11. 13. 17 es 19. pontjaiban foglaltak, a szocialis 
igazgatasrdl es szocidlis elldtasokrol szold 1993. dvi. HI. tv, a Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es 
Mukddesi Szabalyzatarol szold 36/2014 (XI.06.) onkonnanyzatirendelet 4. mellekleteben foglaltak, 
valamint az onkormanyzat kozmuvelddesi feladatairdl szdlo 81/2011. (XE.22.) dnkormdnyzati rendelet 
alapjan a kozfeladat ellatas erdekeben vegzi.

Ezen feladatok megvalbsitdsara az Alapitoval kozszolgaltatasi szerzddest kot.

A Tarsasag kdzhasznu szolgaltatasaibdl barki reszesulhet.

5.2. A Tarsasag cd! szerinti kdzhasznu tevekenysegei:
Fotevekenyseg: 9499 M.n.s. egyeb kozossegi, tarsadalmi tevekenyseg,

kozhasznu tevekenyseg

Tevekenysegi korok: 8552 Kulturalis kepzes
8559 M.n.s. egyeb oktatas
8899 M.n.s. egyeb szocialis ellatas bentlakas nelkiil

A Tarsasag e tevekenysegeket a szocialis ds gyermekjdldti szolgaltatasokhoz, mint kozfeladathoz 
kapcsoldddan vegzi (a szocialis igazgatasrol es szocialis ellatasokrdl szold 1993. III. tv.).

5.3 .A Tarsasag gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegei

4110’08 Epuletdpftdsi projekt szervezese
4299’08 Egyeb m.n.s. dpitkezds
4311 708 Bontas
4312’08 Epftesi teriilet eldkdszitese
4321 ’08 Villanyszereles
4339 ’08 Egyeb befejezd epites m.n.s.
4391 ’08 Tetofedds, tetoszerkezet-dpites
4399’08 Egyeb specialis szakepites m.n.s.
4741 ’08 Szamftdgep, perifdria, szoftver kiskereskedelme
4742’08 Telekommunikacids termek kiskereskedelme
4761’08 Konyv-kiskereskedelem
4762’08 Ojsag-, papiraru- kiskereskedelem
4764’08 Sportszer'kiskereskedelem
4765 ’08 Jatdk-kiskereskedelem
4778 ’08 Egyeb m.n.s. uj aru kiskereskedelme
4791 ’08 Csomagkuldo, intemetes kiskereskedelem
4799’08 Egyeb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5520’08 Udiildsi, egyeb atmeneti szallashely-szolgaltatds
5530’08 Kempingszolgaltatas
5590 ’08 Egyeb szalldshely-szoigaltatas



5610 ’08 Ettermi, mozgovendeglatas
5621 ’08 Rendezvenyi etkeztetes
5629 ’08 Egyeb vendeglatas
5630 ’08 Italszolgaltatas
5811 ’08 Konyvkiadas
5812 ’08 CimtArak, levelezojegyzekek kiadasa
5814 ’08 Folyoirat, idoszaki kiadvany kiadasa
5819 ’08 Egyeb kiadoi tevekenyseg
5821 ’08 Szamitdgepes jatek kiadasa
5911 ’08 Film-, video-, televfzid musor-gyartas
5912’08 Film-, video gyartas, televizios musorfelv6tel utomunkdlatai
5913 ’08 Film-, video es televizio program teijesztese
5914’08 Filmveti'tes
5920 ’08 Hangfelvetel keszitese, kiadasa
6010’08 Radiomusor-szolgaltatas
6020 ’08 Televizi6 musor dsszeallitasa, szolgaltatasa
6201 ’08 Szamitogepes programozas
6312’08 Vilaghalo-portal szolgaltatas
6399 ’08 M.n.s. egydb informacios szolgaltatas
6820 ’08 Sajat tulajdonu, berelt ingatlan berbeadasa, iizemeltetese
6832 ’08 Ingatlankezeles
7021 ’08 PR, kommunikacid
7022 ’08 Uzletviteli, egyeb vezetesi tanacsadas
7111 ’08 Epiteszmernoki tevekenyseg
7112 ’08 Memoki tevekenyseg, miiszaki tanacsadas
7311 ’08 Reklamugynoki tevekenyseg
7312’08 Mediareklam
7320 ’08 Piac-, kozvelemeny-kutatas
7490 ’08 M.n.s. egy6b szakmai tudomanyos, muszaki tevekenyseg
7740 ’08 Immaterialis javak kolcsonzese
7810’08 Munkakozvetites
7820 ’08 Munkaero kolcsonzes
7830 ’08 Egy6b emberi eroforrds-ellatast, - gazdalkodas
7990 ’08 Egyeb foglalas
8110’08 Epitmenyuzemeltetes
8130 ’08 Zoldteriilet-kezeles
8211 ’08 Osszetett adminisztrativ szolgaltatas
8230 ’08 Konferencia- kereskedelmi bemutato szervezese
8291 ’08 Kovetelesbehajtas
8299 ’08 M.n.s. egyeb kiegeszito iizleti szolgaltatas
8532 ’08 Szakmai kdz6pfoku oktatas
8551 ’08 Sport, szabadidds kepzes
8560 ’08 Oktatast kiegeszito tevekenyseg
9001 ’08 Eldado-muv^szet
9002 ’08 Eloado-miiveszetet kiegeszito tevekenyseg



9003’08 Alkotdmuveszet
9004 ’08 Muveszeti letesitmenyek mukodtetise
9101 ’08 KonyvtAri, leveltari tevekenyseg
9102’08 Muzeumi tevekenyseg
9103’08 Tortenehrn hely, Apitmeny, egyeb latvanyossag mukbdtetese
9311’08 Sportletesitmdny mfikddtetese
9312’08 Sportegyesuleti tevekenyseg
9319’08 Egyeb sporttevekenyseg
9329 ’08 M.n.s. egyeb szorakoztatas, szabadidos tevekenyseg

A Tarsasag gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget kiegeszito jelleggel, csak kozhasznu, vagy a lAtesito 
okiratban meghatarozott alapcel szerinti tevekenysegek elerese erdekeben, azok megvalositasat nem 
veszelyeztetve vegez,

ATarsasag befektetesi tevekenyseget nem vegez.
Az alapito tudomasul veszi, hogy a Tarsasag az engedelyhez kotott tevekenysegeket csak a szukseges 
engedely, illetve munkavallaloja utjan biztosithato szakkepzettseg birtokaban folytathat. A vonatkozo 
engedely megszerzeset a Cegbirosagnal is be kell jelenteni, annak kiadasat kovetd 30 napon beluL

6. A Tarsasag mukbdesenek idotartama

A Tarsasag idotartama: hatarozatian.
ATArsasag fizleti eve megegyezik a naptari Awel.

7. A Tarsasag alaptokeje

7.1, A TarsasAg alaptokeje 5.000.000,- Ft, azaz otmillid forint, amely 5.000.000, - Ft azaz otmillid 
forint keszpenzbol all, amely az alaptoke 100 szazaleka.
Ebbol az alapitaskor befizetesre keriilt 5-000.000,-Ft a Tarsasag penzforgalmi szAmlajara, es, amely 100 
szazaleka az atvenni vallalt reszvenyek nevertekenek.
Reszvenyek szama: a penzbeli hozzAjArulAs utAn: 100 db
7.2. A Tarsasag alaptokeje 100 db 50.000 forint neverteku nevre szolo torzsreszvenybol ill.
7.3. A reszvenyek eloallitasanak mbdja: dematerializalt modon tortenik.
7.4. Ariszvinyek kibocsatasi erteke megegyezik a reszvenyek nevertekevel.

8. Az alapitoi (reszvenyesi) hatarozat

A kozgyules hataskoret az alapito gyakorolja. A kozgyules hataskdrebe tartozo k^rdesekben az Alapftd 
vezeto szerve (az Onkormanyzat Kepviselo-testulete) irdsban hataroz es a dontis az ugyvezetissel vald 
kozlessel valik hatalyossa. Az alapftdi tiles nyilvinos, azon hallgatosagkent barki reszt vehet, amely 
nyilvinossigjogszabilyban meghatarozott esetekben korlatozhatd. ■
J\z alapito kizarolagos hataskorebe tartozik:

a) a mindenkori Szamviteli tv. szerinti beszamolb es a kozhasznfisagi melleklet 
jovihagyisa. A TArsasAg ives beszamolojanak es kozhasznfisAgi mellekletenek elfogadasardl az



Alapito - a szamviteli tv-ben foglaltak betartasaval - kbteles gondoskodni. A szamvitelit tv. 
szerinti beszdmoldrdl es az adozott eredmdny felhasznalasardl az alapito legfobb szerve csak a 
fehigyeld bizottsag irasbeli jelentesenek birtokaban hatarozhat.
b) p6tbefizetes elrendelese es visszateritese;
c) elovasarlasi jog gyakorlasa a tarsasag altal;
d) az elovasarlasra jogosult szemely kijelblese;
e) az igazgatosag tagjainak megvalasztasa, visszahivasa es dijazasanak megallapitasa;
f) a feliigyelobizottsag tagjainak megvalasztasa, visszahivasa es dijazasdnak megallapitasa; 
iigy rendj enek j 6 vahagy asa
g) a konywizsgalo megvalasztasa, visszahivasa, es dijazasanak megallapitasa;
i) olyan szerzodes megkbtesenek jdvahagyasa, amelyet a Tarsasag sajat tagjaval, 
iigyvezetdjdvel vagy azok kozeli hozzatartozojaval, ill. eletthrsaval kot;

j) az igazgatosagi tagok a feliigyelobizottsagi tagok, ill. a konyvvizsgald elleni koveteldsek 
ervenyesitese;
k) a tarsasag beszamoldjanak, tigyvezetesdnek, gazdalkodasanak konywizsgdlo altal 
tortend megvizsgalasanak elrendelese;
1) az elismert vallalatcsoport letrehozasanak eldkesziteserol ds az uralmi szerzodes 
tervezetenek tartalmarol valo dontes, az uralmi szerzodes tervezetenek jdvahagyasa;
m) a tarsasag jogutod ndlkuli megszunesenek, atalakulasanak elhatarozasa;
n) az alapszabaly modositasa;

o) az alaptoke felemelesenek es leszallftasanak elhatarozasa;
p) az alaptdke emelds soran az elsdbbsdgi jog gyakorlasara jogosultak kijeldlese;
q) a Tarsasag es a tarsadalmi kozos szuksdglet kielegiteseert felelos szerwel kotott 
szerzodes jdvahagyasa,
r) tovabba mindazon iigyek, amelyeket jogszabdly, vagy az alapito okirat a legfobb szerv 
kizarolagos hataskordbe utal.
s) a Civil tv. 37. §-anak a (3) bekezdeseben meghatarozott belso szervezeti es mukodesi 
szabalyzatot jovahagyja,
t) szabalyzat alkotasa a vezeto tisztsdgviseld(k), felugyeldbizottsagi tagok, valamint az Mt. 
208. § hatalya ala esd munkavdllalok javadalmazasa, valamint a jogviszony megszdnese esetere 
biztositott juttatasok modjanak, mdrtdkenek elveirbl, annak rendszerdrdl. A szabalyzatot az 
elfogadasatol szamitott harminc napon belul a cegiratok koze letetbe kell helyezni, (a 
koztulajdonban allo gazdasagi tarsasagok takarekosabb mukbdeserol szolo 2009. dvi CXXII. 
torveny 5. § -anak (3) bekezddse)

9. Az igazgatosag, vezerigazgato, kdpviselet

9.1 ATarsasdgnal az igazgatosag jogait vezeto tisztsegviseldkent vezerigazgato gyakorolja.

A munkdltatoi jogokat a vezerigazgato gyakorolja. Kepviseli a tarsasdgot harmadik szemelyekkel 
szemben, birosagok es mas hatosagok elott, kialakitja ds iranyitja a reszvenytarsasag munkaszervezetet.

ATdrsasdg vezerigazgatoja:



Nev: Ivanyos Janos
Lakcim:
A megbizatds hatdrozott iddre szol.
A megbizatds kezdd idopontja: 2021. oktober 22.
A megbizatds lejarta: 2022.junius30.
A vezetd tisztsegviseld a tarsasag dgyvezeteset munkaviszonyban latjael.

A vezerigazgato megbizatasa megszunik az alabbi esetekben:

a) hatarozottideju megbfzatas esetenamegblzas idotartamanak lejartaval;

b) megsziinteto feltetelhez kotOtt megbizatas eseten afeltetel bekovetkezesevel;

c) visszahfvassal a 9.2. pontban rogzitettek szerint;

d) lemondassal;

e) a vezetd tisztsegviseld halalaval vagyjogutodnelkuli megszunesevel;

f) a vezetd tisztsegviseld cselekvokepessegenek a tevekenysege ellatdsahoz sziikseges kbrben 
tbrtend korldtozasaval;

g) a vezetd tisztsegviseldvel szembeni kizaro vagy osszefdrhetetlensegiok bekdvetkeztevel.

9.1. Az alapito a vezetd tisztsegviseldt indokolas nelkiil visszahivhatja abban az esetben, ha 
az igazgatosag tagj anak a tarsas&gnalbetoltott murikajogviszonya megszunik.

10. Cdgvezeto ■ ■'■/A;

10.1. Atarsasagnal cegvezetd kinevezesere sor kerulhet.

11. Cegjegyzes

11.1 AT^rsasagn^l cegjegyzdsre a vezerigazgato jogosult.

12. Felugyeldbizottsag

12.1. A tarsasagnal felugyeldbizottsag vaiasztasara sor kerul mely harom tagbbl AB. A 
Felugyeldbizottsag tagjai sorabdl valaszt elndkdt.

12.2. A Felugyeldbizottsag hatdrozatkepes, ha a tagjainak ketharmada jelen van, hatarozatat egyszerii 
szotobbsdggel hozza. Az uleseit a felugyeldbizottsag elndke hivja dssze ir£sban (e-mailben) az tiles 
napjat legalabb 8 nappal megeldzden, ennel rdvidebb hatariddt a feliigyeld bizottsag elnoke Allapithat 
meg. A fehigyeld bizotts^gi tiles bsszehfvasat - az ok es a cel megjelblesevel - a felugyelo bizottsag 
barmely tagja kerheti irasban a feliigyeld bizottsag elndkdtdl, aki a kerelem kdzhez vdteldtdl szamitott 8 
napon beliil kdteles intezkedni a feliigyeld bizottsag 30 napon beliili idopontra tdrteno dsszehivisardl. 
Ha a feliigyeld bizottsag elnoke a kerelemnek nem tesz eleget, a feliigyeld bizottsag tagja maga jogosult 
az Ulds osszehivasara. A feliigyeld bizottsag Uleseire tanacskozasi joggal meghivhatd szakertok es 
roindazok, akiknek jelenldte a napirend drdemi tdrgyalasahoz sziikseges. Kbtelezd bsszehivni a felugyelo 
bizottsag Uleset a kbnyvvizsgalb jelentesenek kezhezveteletol szamitott 15 napon beliil, illetve, ha azt a 



konywizsgalo kdri. Ezekben az esetekben a kbnywizsgalot az iilesre meg kell hivni. A konywizsgalo 
napirendi erintettsegtol fuggetleniil barmely feliigyelo bizottsagi iilesre meghivhato. A feliigyelo 
bizottsag ulesei nyilvanosak, de a feliigyelo bizottsag elndke a feliigyelo bizottsag barmely tagjanak 
inditvanyara es barmely napirendi pontra nezve zdrt tilest rendelhet el. A zart ulesen a feliigyelo 
bizottsag tagjai es a feliigyeld bizottsag elndke altal meghivott szemelyek vehetnek reszt. A z^rt Olesrol 
kiildn jegyzokonyv kdsziil, amelyet a feliigyelo bizottsag elndke altal kijelolt feliigyelo bizottsagi tag 
vezet, a jegyzokonyvet a feliigyelo bizottsag minden tagja alairja. A feliigyeld bizottsag tagjainak a 
meghivot ds a napirendekhez kapcsolodo irasos anyagokat postan, il'etve e-mailen vagy telefaxon kell 
megktildeni az tiles elott legalabb 8 nappal, ennel rdvidebb hataridot a feliigyeld bizottsag elndke 
allapithat meg. A meghivoban meg kell jelolni az iiles helyet, idopontjat ds napirendjet. Amennyiben az 
tiles dsszehivasa a rendelkezdsre alld idd rovidsege, vagy barmely mas ok miatt nem lehetsdges, ugy a 
feliigyelo bizottsag irasos szavazast rendelhet el. Ebben az esetben a feliigyeld bizottsag tagjai 
szavazatukat jogosultak ds kotelesek az elrendeldsben meghatarozott idon beliil irasban megktildeni, 
amely a feliigyeld bizottsag elndke rendelkezesetdl fuggetleniil telefax, vagy elektronikus levdl 
formajaban tdrtenhet. A tagok szavazatanak beerkezeset kdvetoen, a feliigyelo bizottsag elndke 
megallapitja a meghozott hathrozatot, ds aimak tartalmarol tajekoztatast ad a Tarsasag igazgatdsaganak, 
sziikseg szerint az Alapitdnak ds gondoskodik arrol, hogy a kovetkezo Ulesen a feliigyelo bizottsag 
alakszerO hatarozatat jegyzdkdnyvben rogzitsek.

12.3. Ha a Felugyeldbizottsag tagjainak szama az alapszabalyban meghatarozott letszam aU csdkken, 
vagy nines, aki az iileset dsszehivja, a tarsasag igazgatosaga a Felugyeldbizottsdg rendeltetesszeru 
miikdddsenek helyreallitasa erdekdben koteles ertesfteni az alapitot.

A Feliigyelobizottsag egyes ellendrzesi feladatok elvegzesevel barmely tagjat megbizhatja, illetve az 
ellendrzest allando jelleggel is megoszthatja tajgai kozott. Az ellendrzds megosztasa nem drinti a 
feliigyelobizottsagi tag feleldsseget, sem azt a jogat, hogy az ellendrzest mas, a feliigyelo bizottsag 
ellendrzesi feladatkorebe tartozd tevdkenysegre is kiterjessze.

A felilgyeldbizottsagi tagok megbizathsanak iddtartama elterhet attol az idotartamtol, amelyre 
vonatkozdan a tarsasag alapftoja a vezetd tisztsegviseloket megvalasztotta

12.4. A feliigyelobizottsag ellendrzi a kozhasznu szervezet mukodeset es gazdalkodasat. Ennek soran 
a vezetd tisztsegviseloktol jelentdst, a szervezet munkavallaloitdl pedig tAjdkoztatast vagy felvilagositast 
kerhet, tovabba a kozhasznu szervezet konyveibe ds irataiba betekinthet, azokat megvizsgalhatja. A 
Feliigyeldbizottsdg tagjai az alapito iilesdn tanacskozasi joggal reszt vesz.

12.5. A Feliigyelobizottsag koteles az intdzkedesre jogosult alapitot Ujdkoztatni, ds annak 
osszehivasat kezdemenyezni, ha arrol szerez tudomast, hogy

a) a szervezet mGkoddse soran olyan jogszabdlysdrtes vagy a szervezet erdekeit egydbkdnt 
sulyosan serto esemeny (mulasztas) tbrtdnt, amelynek megsziintetese vagy kovetkezmdnyeinek 
elharitasa, ill. enyhitese az intdzkedesre jogosult vezetd szerv ddnteset teszi sziiksegesse;
b) a vezetd tisztsegviselok feleldsseget megalapozo teny meruit fel;
c) ha kozhasznu tevdkenyseg folytatasanak felteteleirol kdtdtt szerzodes megszegeset 
eszleli.

Az intdzkeddsre jogosult alapito vezetd szervet a feliigyelo szerv inditvanyara - annak 
megteteletol szamitott 30 napon beliil - ossze kell hivni. E hatarido eredmenytelen eltelte eseten 
a vezetd szerv osszehivdsAra a feliigyelo szerv is jogosult.



Ha az arra jogosult szerv a torvenyes mukddes helyreallitasa erdekeben sziikseges intezkedeseket nem 
ieszi meg, a feliigyelo szerv kOteles haladektalanul ertesitem a torvenyess^gi feliigyeletet ellatd szervet.

12.6. A felflgyeld bizottsagi tagok - a Ptk3:28 § es 3:123. § szerint - az eDendrzesi kbtelezettsegiik 
elmulasztasaval vagy nem megfelelb teljesit&evel a Tarsas^gnak okozott karokert a szerzodesszegessel . 
okozott karok6rt vald feJelbsseg szabalyi szerint felehek a Tdrsasdggal szemben.

12.7. A tarsas&gnal nem ugydbntb felugyelbbizottsag mukOdik,

12.8. A felUgyeldbizottsag tagjai:

Nev: Egry Attila
Lakcim:
A megbizas hat&ozott i dore sz61.
A megbizas kezdo idOpontja: 2020. mdrcius 01.
A megbizas lejArt: 2025. febnidr 28..

Nev: Neubauer Jozsefne
Lakcim
A megbizas hatarozou more szol.
A megbizas kezdd idopontja: 2019. november 29.
A megbizas.lej^rt: 2024, november 28.

Nev; Bed6 Petra
Lakcim.
A megbizas hatarozott Wore szdl.
A megbizas kezdo idSporitja: 2019. november 29. :
A megbizas lejirt: 2024. november 28.

13. Konyvvizsgdld

Az Alapito r6szv£nytarsasdg ugyvezet&Snek ellenbrz&ere kbnyvvizsgaldt jelOl ki. A gazdas&gi t&sasdg 
legfobb szerve Altai vdlasztott kbnywizsgald feladata, hogy gondoskodjon a szdmviteli .tbrvdnyben 
meghatarozott kbnyvvizsgalat elvegzeserol es ennek soran mindenekelott annak megallapitasardl, hogy 
a gazdasagi t^asag szamviteli tdrveny szerinti beszamoloja megfelel-e a jogszabalyoknak, tovabbA 
megbizhatd es v^6s kepet ad-e a tarsasag yagyoni £s p6nzugyi helyzeterol, mukodes^nek eredmenyerok 
A konyvvizsgalo nem nyAjthat a gazdasagi t^ras^g reszdre olyan szolgaltatast, amely a fenti 
kbzerdekvddekni feladata targyilagos & fuggetlen modon tbrteno ellatasai vesz^lyeztetheti.

A tarsasAg kdnywizsg&dja:
Cegndv: Kvalitds Audit Kbnyvvizsgdld 6s Tanacsadd Korlatolt Feleldss^gO Tarsasag
C^gjegyzekszam: 13-09-113586
Sz6khely: 2600 VAc, brhajos u. 3.
A konywizsgalat elvdgzeseert szemelyeben felelos temieszetes szemely neve: KundrAk Robert 
kamarai regisztr£ci6s szama: 005214
Lakcim: 2600 Vac, Urhajos u. 3.3. em. 8.
A megbizas kezdo idfipontja: 2021. majus31.



A megbizas lejArata: 2022. majus 31.

14. TArsasag kdzhasznu, illetve nonprofit jellegevel osszegfiiggo egyes rendelkezesek

14.1. A Tarsasag szervezeteinek dontdseit a nonprofit Tarsasag Ugyintezo szerve nyilvAntartja a 
hatarozatok taraban. Ebben fel kell tUntetni a dbnUsek tartalmAt, idopontjat, hatalyat a tamogatok es 
ellenzdk szamaranyat, valamint - nyilt szavazAs esetAn - szemelyet.
A vez6rigazgatd gondoskodik a nonprofit TarsasAg ddntAseinek erintettekkel vald kdzleserol irasban, 
igazolhato mbdon.
A nonprofit Tarsasag mukodesenek modjarbl szolgakatasi IgAnybevetelAnek mddjArdl, valamint 
beszamoldi kbzleserol a szekhelyen elhelyezett hirdetdtablAn es/vagy honlapjan tAjekoztatja a 
nyilvanossagoi.
A vez6rigazgato gondoskodik az Alapitd donteseinek nyilvAntartAsardl, m(g ezt a feladatot a FelUgyelo 
BizottsAg tekinteteben annak elndke latja el.

14.2. A Tarsasag, amennyiben az Altala nyujtott szolgaltatasokat azok jellege miatt nagyobb letszamd 
- legalabb 50 - jogosult veheti igenybe, ugy a szolgaltatasok igenybevetele rendjAt es aimak felteteleit 
helyi lapjaban teszi kbzze.

14,3. Nem lehet a felugyelo bizottsag elndke vagy tagja, illetve a Tarsasag konywizsgaldja az a 
szemely, aki

a) a Tarsasag reszvenyesenek elndke vagy vezetd tisztsegviseloje,
b) a Tarsas^ggal a megbizatasAn kiviil mas tevekenyseg kifejtesere iranyuld 
munkaviszonyban vagy munkavAgzesre iranyulo egyeb jogviszonyban All, kiveve, ha jogszabaly 
maskepp rendelkezik,
c) kdzhasznu nonprofit Tarsasag cel szerinti juttatasabdl rAszesiil - kiveve a barki Altai 
megkdtAs nelkdl igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatasokat - illetve
d) az a)-c) pontban meghatArozott szemelyek hozzAtartozoja (Ptk. 8:1§-Anak (1) bekezdes 2. 
pontja).

14.4. Nem lehet a Tarsasag vezetd tisztsegviseldje az a szemely, aki olyan kdzhasznu vagy nonprofit 
szervezetneJ tdJtoit be - annak megszuntet megeldzo ket evben legalabb 1 evig - vezetd tisztseget a 
szervezet megszuneset kdvetd harom evig

amely jogutdd ndlk UI szunt meg ugy, hogy az Allami ado- es vamhatdsAgnal nyilvantartolt add- 
es vamtartozasat nem egyenlitette ki,

amellyel szemben az Ahami ado- 6s vamhatbsag jelentds dsszegii adohianyt tart fel, amellyel 
szemben az allami add- es vamhatosag uzletlezAras intezkedest alkalmazott, vagy uzletlezarAst 
helyettesitd birsagot szabott ki,-amelynek addszAmAt az Allami add- es vamhatosAg az addzAs rendjerol 
szdlo tdrvAny szerint felfuggesztette vagy torolte.
A vezetd tisztsegviselo, ill. erre jelolt szemely koteles valamennyi Arintett nonprofit vagy kdzhasznu 
Tarsasagot eldzetesen tajekoztatni arr61, hogy ilyen tisztseget egytdejuleg mas nonprofit vagy kdzhasznii 
Tarsasagban is betolt.

14.5. A hatarozatok meghozatalaban nem vehct reszt az a szemely sent, aki, vagy akinek hozzatartozdja 
(Ptk.8:l. §-anak (1) bekezdes 2. pontja), a hatArozat alapjan

a) koztelezettsdg vagy feleldssAg alol mentesiil, vagy
b) bArmilyen mas elonyben rdszesUl, illetve a megkdtendd jogiigyletben egyAbkent 



erdekelt. Nem mindsul eldnynek a tdrsasag cel szerinti juttatasai kereteben a Mrki altal 
megkotes nelkul igenybe veheto nempenzbeli szolgaltatas.

14.6. A kozhasznu szervezet mukodesevel kapcsolatosan keletkezett iratokba bark! betekinthet a 
Tarsasag szdkhelyen, minden hdnap elso hetfojen 9-15 ora kozott. A betekintest az igazgatosag valamely 
tagja biztosftja. Amennyiben az adott nap nem munkanap, ilgy betekintesre a kovetkezo munkanapra esd 
nap van mod.

A Tarsasag minden dolgozdja koteles felvilagosftast adni a kozhasznu tevekenyseggel, azok 
igenybevetelenek modjaval, felteteleivel kapcsolatosan.
A kozhasznusagi mellekletet a Tarsasag a Civil tv. 46, §-anak (1) bekezdesenek megfeleloen koteles 
elkeszlteni, a Cegbirosdgnal letetbe helyezni ds kozzetenni. A kozhasznusagi mellekletekbe barki 
betekinthet, ill. abbol saj&t koltsegdre masolatot keszithet.

14.7. A kozhasznu szervezet mukodesevel kapcsolatosan keletkezett iratokba barki betekinthet a 
Tarsasag szekhelyen, minden hdnap elso hetfdjdn 9-15 ora kozott. Amennyiben az adott nap nem 
munkanap, ugy betekintesre a kovetkezo munkanapra eso nap van mod.

A Tdrsasag minden dolgozdja koteles felvilagosftast adni a kozhasznu tevekenyseggel, azok 
igenybevetelenek mddj&val, felteteleivel kapcsolatosan.
A kozhasznusagi mellekletet a Tarsasag a Civil tv. 46. §-anak (1) bekezdesenek megfeleloen koteles 
elkeszlteni, a Cegbirdsagnal letetbe helyezni ds kozzetenni. A kozhasznusagi mellekletekbe barki 
betekinthet, ill. abbol sajat kbltsegere masolatot keszithet.

14.8. A Tarsasag szolgaltatasi igenybevetelenek modja:

A Tarsasag kozhasznu szolgaltatasait az arra jelentkezo barmely termeszetes szemely, vagy a 
tenneszetes szemelyeket foglalkoztato jogi szemelyiseggel rendelkezds es jogi szemelyiseggel nem 
rendelkezo tarsasagok, egyesuletek vehetik igenybe.

A Tarsasag vagyonanak celszerinti felhasznalasarol az eves munkaprogram elfogadasaval az Alapfto, a 
konkret iigyekben minden esetben a Tarsasag igazgatdsaga dont.

Az allamhaztaitas alrendszereibdl esetlegesen kapott penzeszkoz felhasznalasa - a normativ tamogatast 
kiveve - ugy tbrtdnik, hogy az igenybe veheto szolgaltatasokat, azok felteteleit a Tarsasag nyilvanosan 

? kdzzeteszi. <

14.9. A Tarsasag kozhasznu tevekenysegerol szolo beszamolo

A vezerigazgatd legkdsdbb a szamvitelrdl szolo torveny rendelkezesei dltal meghatarozott eves 
merlegkeszftds idopontjat megeldzo honap utolso munkanapjaig koteles a Ursasag kozhasznu 
tevekenysegerol szolo mellekletet kesziteni.
Az irasos, beszamoldt a vezerigazgatd koteles a Felugyeld Bizottsag tagjainak megkuldeni, s a 
beszamolot a Felugyeld Bizottsag az alapitd reszere - irasban- velemenyezi.
A vezerigazgatd a tarsassag eves kozhasznu tevekenysegrol szolo melldklet elfogadasat koteles 
legkesobb az eves beszamoldval egyiitt elfogadas vegett eloterjeszteni.
A Tarsasag Alapitd al tai elfogadott beszamoldj a ds a kozhasznusagi melleklet nyilvdnos, azt a Tarsasag - 



az egyesiilesi jogrol, a kozhasznu jogallasrdl, valamint a civil szervezetek mukbdeserol es 
tamogatasarol szolo 2011. evi CXXV. tbrvenyben (a tovabbiakban Civil tv.) foglaltaknak megfeleloen - a 
targyevet koveto evben kozzeteszi, a kozzeteteli kotelezettseg kiterjed a Tarsasag sajat honlapjan torteno 
elhelyezesre is.

15. A Tarsasag megszfin^se

A Tarsasag jogutod nelkuli megszunese eseteben a tartozasok kiegyenlitese utan a reszvenyes reszere 
csak a megszuneskori sajat toke dsszege adhato ki, legfeljebb a reszvenyes vagyoni hanyadanak 
teljesiteskori erteke erejeig. Az ezt meghaladd vagyont a Tarsasag kozhasznu tev6kenys6g6vel azonos 
vagy hasonlo kozcelra kell forditani.

16. Egyeb rendelkezesek

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a tarsasagot kbtelezi arra, hogy kozlemenyt tegyen kozze a 
tarsasag e koztelezettsegenek a Cegkbzlonyben tesz elege.

16.2. A jelen alapszabalyban nem reszletezett, illetoleg elteroen nem rendezett kerdesekben a Polgari 
Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. tbrveny, valamint az egyesiilesi jogrol, a kozhasznu jogallasrol, 
valamint a civil szervezetek miikodeserdl es tamogatasarol sz616 2011. evi CLXXV. torvgny (Civil tv.) 
rendelkezesei iranyadoak.

Az Alapito Okirat kelte: Budapest, 2015. dprilis 17. napjan.

Az Alapszabdly legutdbbi m6dositas£nak kelte: Budapest, 2021. oktober 22. napjan, a feltiintetett 
modositasok okan keriilt sor.

Ellenjegyzem, egyben tanusitom, hogy hogy a jelen okirat megfelel a letesito okirat modositasok 
alapjan hatalyos tartalmanak:

Budapest, 2021. 10. 22.
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H6
Eloterjesztes

Budapest Fovaros VIIL keriilet Jozsefvarosi dnkormanyzat 
Kepviselo-testiilete szamara

Eldterjeszto: Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt., Ivanyos Janos, vezerigazgato

Targy: Javaslat a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. modosltasokkal egyseges 
szerkezetbe foglalt Kozszolgaltatasi Szerzodesenek, valamint a tarsasag 2022. evre 
vonatkozo elozetes Uzleti Tervenek elfogadasara

Az SZMSZ szerintZARTAN targyalando: IGEN/NEM

ELOKESZndSZERVEZEBEGYSEG: JOZSEFVAROSKOZOSSEGEIERTNONPROFITZRT.

Keszitette: Ivanyos Janos vezerigazgato

Penzugyifedezetetigenyel/nemigenyel,igazolas:..
Jogikontroll:
BETERJESZTESREALKALMAS,

TORVENYESSEGIELLENORZES:

DR. SAJTOSCSILLA / ■'■ /

A DONTESRE AZ SZMSZ SZERINT HATASKORREL RENDELKEZIK:

KEPVISELO-TESTULET

Az SZMSZ szerint velemenyezi:

- Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag
- Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag
- Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag

Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese:

A Kepviselo-testulet 238/2016 (XII.01.) szamu hatarozata alapjan az dnkormanyzat 2016. 
december 15. napjan Kozszolgaltatasi Szerzodest kotott a kizarolagos joggal rendelkezo 
Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt-vel (a tovabbiakban: JKN Zrt.) a Budapest 
Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviseld-testuletenek Budapest 
Jozsefvarosi dnkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII.13.) onkormanyzati rendelet (tovabbiakban: 
Vagyonrendelet) 3. mellekleteben meghatarozott onkormanyzatifeladatok ellatasara, 
melyet 17 (tizenhet) alkalommal modositottak. Jclcn eloterjesztes a 2022, evre vonatkozo 
aktualizalas alapjan a korabbi modositasok hatalyos rendelkezeseivel egyseges 
szerkezetbe foglalt Kozszolgaltatasi Szerzodes elfogadasara iranyul.

A kozszolgaltatasi szerzodestervezet a Vagyonrendeletben nevesitett, a JKN Zrt. altal ellatott 
kozfeladat ellatast a Magyarorszag helyi onkormanyzatokrol szolo 2011. evi CLXXXIX 
torvenyben (a tovabbiakban: Motv.) es a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari 



ellatasrol es a kbzmuvelodesrdl szolo 1997. evi CXL. torvenyben (a tovabbiakban: Kultv.) 
meghatarozottak szerint pontositja az alabbiak szerint:

- Udiiltetes szervezes a Magyarkuton talalhato erdei iskola tekinteteben - kulonosen 
oktatasi-nevelesi intezmenyek tanuloinak Erdei iskola jellegu tumusokban tortend 
taboroztatasa, a hetvegi csoportos kirandulasok fogadasa, a jozsefvarosi intezmenyek 
koztisztviseloinek es kbzalkalmazottainak iidultetese idenyjelleggel, a jozsefvarosi 
koznevelesi intezmenyekben tanuld gyermekek csoportos es tumusos iidultetesnek 
szervezese, a jozsefvarosi szocialis intezmenyek ellatottjainak iidultetese, jozsefvarosi 
kozalkalmazottak es kbztisztviselok csaladi es felnott udiiltetesenek szervezese.

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

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

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

o a muvelodo kozossegek letrejottenek elosegitese, miikodesuk tamogatasa, 
fejlodesiik segitese, a kozmuvelodesi tevekenysegek es a muvelodo kozossegek 
szamara helyszin biztositasa,

o a kozossegi es tarsadalmi reszvetel fejlesztese,

o az egesz eletre kiteijedd tanulas felteteleinek biztositasa,

o a hagyomanyos kozossegi kulturalis ertekek atorokitese felteteleinek biztositasa, 

o az amatdr alkoto- es eloado-muveszeti tevekenyseg felteteleinek biztositasa, 

o a tehetseggondozas es fejlesztes felteteleinek biztositasa, valamint

o a kulturalis alapu gazdasagfejlesztes.

- Keriileti kozeleti lap mukodtetese, PR tevekenyseg, kommunikacid.

- Helyi vallalkozasfejlesztes segitesevel kapcsolatos feladatok.

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

- Nemzetisegi ugyekkel kapcsolatos feladatok ellatasa koreben a nemzetisegi 
rendezvenyek, iinnepek reszere helyszin biztositasa.

- Kaptalanfuredi udiilo teruleten megvalosulo fejlesztessel kapcsolatos
projektmenedzsmenti feladatok ellatasa, a kivitelezesi munkalatok figyelemmel 
kiserese, a szukseges nyilatkozatok megtetele.

A gyermekudiiltetesi feladatok ellatasa, valamint a Jozsefvarosi Muzeum miikodesi es 
intezmenyi kereteinek bovitese indokoltta teszik a jelenlegi koltsegvetesi keretek noveleset, 
mely legkesobb ez ev aprilisaban Kepviseld-testiileti dontest (koltsegvetes-modositast) igenyel. 
Enelkul az Onkormanyzattol elvart gyermekiidultetes kiadasai nem finanszirozhatok, tovabba 
a Muzeum elfogadott koncepcid szerinti mukodtetese sem valosithato meg 2022. ev juniusatdl.

A 2022. evnek uj feladata lesz annak kidolgozasa, hogy a jelenleg hianyzo kozmuvelodesi 
alapszolgaltatasokat milyen intezmenyi keretek kozott lassa el a jovoben a tarsasag. Ehhez 
szukseges az uj kozmuvelodesi koncepcid (strategia) es a modositasra keriild onkormanyzati 



rendeletek alapjan a JKN alapszabalyanak modositasa es a kozmuvelddesi es egyeb 
kbzfeladatellatast finanszirozb megallapodasok tartalmi es formal felul vizsgalata.

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

2022. ev soran a H13 epiiletben talalhato kozossegi terek a kozmuvelddesi torvenyben 
kotelezden eldirt alapszolgaltatasokat megvalositb feladatok rendszeres ellatasa reven keriilnek 
hasznositasra. ;

A fenti feladatok ellatasara a jelen eloteijesztessel egyidejuleg targyalt kbltsegvetesi 
rendeletben 657.228.041,- Ft osszegu kompenzacio betervezesre keriilt.

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). K b

IL A beterjesztes indoka

A kozszolgaltatasi szerzodes modositasahoz, az eves kompenzacio meghatarozasahoz, 
valamint a gazdasagi tarsasag elozetes iizleti tervenek jovahagyasahoz tulajdonosi (alapitoi) 
dbntes szukseges.

III. A dbntes celja, penzugyi hatasa

A JKN Zrt. altal ellatott kozfeladatok ellatasa erdekeben szukseges a fedezet biztositasa a 2022. 
evre, mely maga utan vonja a kozszolgaltatasi szerzodes jogszabalyi eldirasoknak megfeleld 
modositasat, valamint az attekinthetbseg erdekeben egyseges szerkezetbe foglalasat.
A JKN Zrt. 2022. evi elozetes iizleti terve meghatarozza a tarsasag eves mukodesi tervet, az 
annak vegrehajtasahoz szukseges szemelyzeti es penzugyi felteteleket, annak kockazatait.
A dontesnek penzugyi hatasa van.
A 2022-ben ellatando tobbletfeladatok (muzeum, kulturalis rendezvenyszervezes, hianyzo 
kotelezden ellatando kozmuvelddesi alapfeladatok, kaptalanfuredi tabor vagyongazdalkodasa, 
VEKOP-finanszirozas 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 Jozsefvarosnak nyujtott kozmuvelddesi alapszolgaltatasok 
volumenenek rem6nyeink szerint a pandemia idoszakat megeldzo szintet elero novekedese 
feltetelezheto, mely a feladatok ellatasaval kapcsolatos kiadasok megnovekedesevel jar.
A kozszolgaltatasi szerzodesekben biztositott kompenzacio a 2022. evi kbltsegvetesi 
rendeletben betervezesre keriilt.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Kepviselo-testiilet dontesi hataskbre Magyarorszag helyi bnkormanyzatairbl szblb 2011. evi 
CLXXXIX. tbrveny 23. § (5) bekezdesenek 7., 11., 13., 17., es 19. pontjaiban foglalt 
kozfeladatok tekinteteben az Moty. 41. § (3) bekezdesen alapul.

Ezen kozszolgaltatasi feladatok cimzettjekent a Budapest Fbvaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szblo 66/2012. 
(XII. 13.) onkormanyzati rendelet 3. sz. melleklete a JKN Zrt-t hatalmazta fel es nevesitette, 
mint kizarolagos feladatellatot.



Fentiek alapjan javaslom az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Mellekletek:

1. sz. melleklet: a JKN Zrt. kozszolgaltatasi szerzodes-tervezet modositasokkal egyseges 
szerkezetben

2. sz. melleklet: a JKN Zrt. 2022. evi eldzetes uzleti terve

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros Kepviselo-testiiletenek 
....../2022. (II. 24.) szamu hatarozata

a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt 
Kozszolgaltatasi Szerzodesenek, valamint a tarsasag 2022. evre vonatkozd eldzetes Uzleti 

Tervenek elfogadasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1. elfogadja az eldteijesztes 1. sz. mellekletet kepezo a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit 
Zrt. modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt Kozszolgaltatasi Szerzodeset, jdvahagyja 
annak megkoteset es felhatalmazza a polgarmestert annak alairasara,

2. elfogadja a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. jelen eloteijesztes 2. szamu 
mellekleteben csatolt 2022. evi eldzetes Uzleti Tervet.

Felelds: polgarmester

Hatarido: 2022. marcius 5.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: 
Gazdalkodasi Ugyosztaly, 

- Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.

Budapest, 2022. februar 7.

Ivanyos Janos 
vezerigazgato 

JKN Zrt.

Torvenyessegi ellendrzes:

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd



1/2022. (1.20.) szainu 
vezerigazgatoi utasitas

Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit 
Zartkoruen Miikodd Reszyenytarsasag

Szervezeti es Mukodcsi Szabalyzatarol

Hatalyos: 2022. januar 21. napjatol
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Bevezeto
Jelen Szabalyzat (a tovabbiakban: Szabalyzat vagy SZMSZ) - a Polgari Torvenykdnyvrol 
szolo 2013. evi V. torveny (Ptk.) rendelkezesei, az egyesiilesi jogrol, a kozhasznujogallasrol, 
valamint a civil szervezetek mukodeserol es tamogatasarol szolo 2011. evi CLXXV. torveny 
(a tovabbiakban: Civil torveny) rendelkezesei, valamint a Jozsefvaros Kozossegeiert 
Nonprofit ZartkOruen Mukodo Nonprofit Reszvenytarsasag (tovabbiakban: Tarsasag vagy 
JKN Zrt.) Alapszabalya alapjan (tovabbiakban: Alapszabaly) - a Tarsasag tevekenysegi koret, 
szervezetet es mukodesi rendjet hatarozza meg.

I. Altalanos resz

1.1. A Tarsasag adatai

A Tarsasag

Cegneve: Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit
Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag

Roviditett cegneve: Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.

Szekhelye: 1085 Budapest, Horanszky utca 13.

Telephelyei es fioktelepei:
1082 Budapest, Baross utca 118.
1085 Budapest, Jozsef korut 59-61.
1085 Budapest, Jozsef korut 70. felemelet 3.
1085 Budapest, Jdzsef korut 70. fszt.4.
1085 Budapest, Jozsef korut 70. fszt.5.
1085 Budapest, Jozsef korut 68. pince (1/U, 2/U)
2621 Verdce - 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.

Alapitas idopontja: 2015. aprilis 17.

Alapito: Budapest Fovaros VIII. kerulet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat

Az Alapito szekhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Az Alapito nyilvantartasi szama: 735715
Kepviseli: Piko Andras polgarmester

Idotartama: hatarozatlan



Tulajdonosi szerkezet: Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzata egyediili reszvenytulajdonos

Alaptokeje: 5.000.000.- Ft, azaz Otmillio forint

Cegj egyzekszama: Cg. 01 10 048493

Adoszama: 25313433-2-42 J

KSH-szama: 25313433-9499-573-01 7^^ ?

Szamlavezetoje: OTP Bank Nyrt. ,

Bankszamlaszama: 11784009-22229597-00000000

A Tarsasag jogi szemely, mely sajat cegneve alatt jogokat szerezhet, kotelezettsegeket 
vallalhat, tulajdont szerezhet, szerzodeseket kbthet, perelhet es perelheto, Vagyonaval az 
bnalloan keszitett uzletpolitikaiterve alapjan gazdalkodik, kiadasait beveteleivelfedezi.

1.2. A Tarsasag tevekenysegi korei

A Tarsasag tevekenysegi koreitaTEAOR ’08 szerinttartja nyilvan.

A tarsasag tevekenysegi kbrenektagozodasa a Civil tv. 34. § (1) bekezdese alapjan:
- Alapszabalyban megjelolt kozhasznu tevekenysegek
- a kozhasznu tevekenysegekhez kapcsolodo gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegek.

A Tarsasag fotevekenysege:

9499 ’08 M.n.s. egyeb kbzossegi, tarsadalmi tevekenyseg

A Tarsasag tevekenysegi korei:
8552 ’08 Kulturalis kepzes
8559’08 M.n.s. egyeb oktatas
8899 ’08 M.n.s. egyeb szocialis ellatas bentlakas nelkul
4110'08 Epuletepitesiprojekt szervezese
4299'08 Egyeb m.n.s. epftes
4311 '08 Bontas ;;
4312’08 Epltesi terulet elokeszitese
4321'08 Villanyszereles
4339'08 Egyeb befejezo epftes m.n.s.
4391’08 Tetofedes, tetoszerkezet-epites
4399'08 Egyeb specialis szakepitds m.n.s.
4741 '08 Szamftogep, periferia, szoftver kiskereskedelme
4742 '08 Telekommunikacios termek kiskereskedelme
4761 '08 Konyv-kiskereskedelem
4762'08 Ujsag-, papiraru-kiskereskedelem
4764 '08 Sportszer-kiskereskedelem



4765 '08 Jatek-kiskereskedelem
4778 '08 Egyeb m.n.s. uj aru kiskereskedelme
4791 '08 Csomagkiildo, internetes kiskereskedelem
4799 '08 Egyeb nem bold, piaci kiskereskedelem
5520 '08 Udiilesi, egyeb atmeneti szallashely-szolgaltatas
5 5 3 0 '0 8 Kempingszo Igaltatas
5590 '08 Egyeb szallashely-szolgaltatas
5610'08 Ettermi, mozgo vendeglatas
5621 '08 Rendezvenyi etkeztetes
5629 '08 Egyeb vendeglatas
5630 '08 Italszolgaltatas
5811’08 Konyvkiadas
5812'08 Cimtarak, levelezojegyzekek kiadasa
5814 '08 Folyoirat, idoszaki kiadvany kiadasa
5819 '08 Egyeb kiadoi tevekenyseg
5821 '08 Szamitogepes jatek kiadasa
5911 '08 Film-, video-, televiziomusor-gyartas
5912 '08 Film-, videogyartas, televizios musorfelvetel utomunkalatai
5913 '08 Film-, video- es televizioprogram terjesztese
5914'08 Filmvetites
5920 '08 Hangfelvetel keszitese, kiadasa
6010'08 Radiomusor-szolgaltatas
6020 '08 Televiziomusor osszeallitasa, szolgaltatasa
6201 '08 Szamitogepes programozas
6312 '08 Vilaghalo-portal szolgaltatas
6399 '08 M.n.s. egyeb informacios szolgaltatas
6820 '08 Sajat tulajdonu, berelt ingatlan berbeadasa, uzemeltetese
6832 '08 Ingatlankezeles
7021 '08 PR, kommunikacio
7022 '08 Uzletviteli, egyeb vezetesi tanacsadas
7111 '08 Epiteszmernoki tevekenyseg
7112'08 Mernoki tevekenyseg, mQszaki tanacsadas
7311 '08 Reklamiigynoki tevekenyseg
7312 '08 Mediareklam
7320 '08 Piac-, kozvelemeny-kutatas
7490 '08 M.n.s. egyeb szakmai, tudomanyos, muszaki tevekenyseg
7740 '08 Immaterialis javak kolcsonzese
7810 '08 MunkakOzvetftes
7820 '08 Munkaerokolcsonzes
7830 '08 Egyeb emberierbforras-ellatas, -gazdalkodas
7990 '08 Egyeb foglalas
8110 '08 Epitmenytizemeltetes
8130'08 Zoldteriilet-kezeles
8211 '08 Osszetett adminisztrativ szolgaltatas
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutato szervezese
8291 '08 Kovetelesbehajtas
8299 '08 M.n.s. egyeb kiegeszito iizleti szolgaltatas
8532 '08 Szakmai kozepfoku oktatas
8551'08 Sport, szabadidos kepzes
8560 '08 Oktatast kiegeszito tevekenyseg



9001 '08 Eloadd-muveszet
9002 '08 Eloado-muveszetet kiegeszito tevekenyseg
9003 '08 Alkotdmuveszet
9004 '08 ’ Muveszeti letesitmenyek mukddtetese
•9101 '08 Konyvtari. leveltari tevekenyseg
9102'08 Muzeumi tevekenyseg
9103 '08 Tortenelmi hely, epitmeny, egyeb latvanyossag mukddtetese
9311 '08 Sportletesitmeny mukddtetese
9312 '08 Sportegyesuleti tevekenyseg
9319 '08 Egyeb sporttevekenyseg
9329 '08 M.n.s. egyeb szorakoztatas, szabadidds tevekenyseg
7721 '08 Szabadidos, sporteszkoz kolcsdnzese
7729 '08 Egyeb szemelyi hasznalatu. haztartasi cikk kolcsdnzese
7733 '08 Irodagep kolcsdnzese (beleertve: szamitogep)
7734'08 Vizi szallitoeszkoz kolcsdnzese

1.3. A Tarsasag cegjegyzese

A Tarsasag cegjegyzese oly modon tortenik, hogy a geppel, vagy kezzel irt, eldnyomott, vagy 
nyomtatott cegnev foie a cegjegyzesre jogosult - jogosultsaga szerint onalloan, vagy mas 
jogosulttal egyuttesen - a kdzjegyzb altal hitelesitett alairasi cimpeldanynak megfelelden 
alairja a nevet. J

1.4. A Tarsasag kepviselete

A Tarsasagot a Vezerigazgato onalloan kepviseli.

2.1. Alapfto

Az Alapito (egy eduli reszvenyes) a Tarsasag legfdbb szerve. Kizarolagos hataskorebe tartozik 
minden, a Tarsasag mukodeset, illetve szervezetet erinto alapveto kerdes, amelyet a Ptk. vagy 
az Alapszabaly az Alapito hataskorebe utal.

Az Alapito a Ptk. altal a gazdasagi tarsasag legfdbb szervenek, illetve a reszvenytarsasag 
egyediil i reszvenyesenek hataskorebe utalt kerdesekben irasbeli reszvenyesi hatarozattal dont, 
amely az ugyvezetessel valo kozlessel valik hatalyossa. Az Alapitot kepviselo polgarmester a 
donteshozatalt megelozoen - a szemelyi kerdesekkel kapcsolatos donteseket kiveve — 
gondoskodik a Feliigyeldbizottsag es a Vezerigazgato velemenyenek megismereserdl, ennek 
erdekeben irasban szerzi be velemenyuket. Az irasos velemenyek nyilvanosak. (Civil tv. 37. 
§ (4) bekezdese). Az irasbeli velemenyek beszerzesenek modjat az Alapszabaly tartalmazza.



2.2. Vezerigazgato

A Tarsasagnal Igazgatosag megvalasztasara nem keriil sor, az Igazgatosag Ptk.-ban 
meghatarozott jogait vezeto tisztsegviselokent a Vezerigazgato gyakorolja. (Ptk. 3: 283. §).

A jogszabalyi elbirasokon tul a Vezerigazgatora vonatkozo elbirasokat, a Vezerigazgato jogait 
es kbtelezettsegeit, valamint feladat- es hataskbret az Alapszabaly, a Javadalmazasi 
Szabalyzat, valamint jelen SZMSZ 2.3. es 3.1.3.1.1. pontjai tartalmazzak.

{
A Vezerigazgato a Tarsasaggal munkaviszonyban all, felette a munkaltatoi jogokat az 
Alapszabaly szerint a megvalasztas, kinevezes, visszahivas, dijazas es egyeb juttatasok, 
valamint az bsszeferhetetlenseg megallapitasa tekinteteben az Alapito kepviselo-testulete, 
tovabba az egyeb munkaltatoi jogok tekinteteben a Budapest Fbvaros VIII. Kerulet- 
Jozsefvarosi Onkormanyzat polgarmestere kbzvetlentil es bnalloan gyakorolja. A 
Vezerigazgato haladektalanul koteles bejelenteni a Tarsasag Alapitoja reszere a szemelyet 
illeto bsszeferhetetlensegi es kizaro kbrulmeny felmeriileset.

A Vezerigazgato jogosult, az Alapszabalyban foglaltak figyelembevetelevel a hataskbrebe 
tartozd feladatokat a Tarsasag munkavallaloira atruhazni. A Vezerigazgato egyben a 
munkaszervezet iranyitojakent gyakorolja a Tarsasag munkavallaloi felett — a jelen 
Szabalyzat 3.2. pontja szerint — a munkaltatoi jogokat azzal, hogy a nem kozvetleniil a 
Vezerigazgatonak alarendelt munkavallalok tekinteteben jelen Szabalyzatban meghatarozott 
vezetoi munkakbrt betblto munkavallaloira e jogkbret atruhazhatja.

Vezeto tisztsegviselokent a Vezerigazgato koteles a Tarsasag uzleti titkait (az uzleti titok 
vedelmerbl szblo 2018. evi LIV. tbrveny) megbrizni.

A Vezerigazgato a Ptk. 3.23. §-aban foglaltak alapjan koteles az Alapito reszere a Tarsasagra 
vonatkozoan felvilagositast adni, es a Tarsasagra vonatkozo iratokba es nyilvantartasokba 
betekintest biztositani. A felvilagositast es az iratbetekintest a Vezerigazgato a jogosult altal 
tett irasbeli titoktartasi nyilatkozat tetelehez kbtheti. A Vezerigazgato megtagadhatja a 
felvilagositast es az iratbetekintest, ha ez uzleti titkot sertene, illetve es/vagy a felvilagositast 
kerb a jogait visszaelesszeruen gyakorolja, vagy felhivas ellenere nem tesz titoktartasi 
nyilatkozatot. Ha a felvilagositast kerb (Alapito) a felvilagositas megtagadasat 
indokolatlannak tartja, a nyilvantarto birosagtol (cegbirosagtbl) kerheti a Tarsasag kbtelezeset 
a felvilagositas megadasara.

A Tarsasag fizeteskeptelensegevel fenyegetb helyzet bekbvetkeztet kbvetoen a vezeto 
tisztsegviselb iigyvezetesi feladatait a hitelezbi erdekek figyelembevetelevel koteles ellatni.

A Vezerigazgato feladatat bnalloan latja el.

A Vezerigazgato akadalyoztatasa eseten helyettesitesere az Operativ igazgato jogosult 
(altalanos helyettes). Amennyiben mind a Vezerigazgato, mind az Operativ igazgato 
akadalyoztatva van, a Programszervezesi igazgato vagy a Kbzbssegi igazgato kbziil a 
Vezerigazgato altal irasban kijelblt szemely jogosult a Vezerigazgato es az Operativ igazgato 
helyettesitesere. A helyettesitesi jogosultsag az akadalyoztatas megszunteig all fenn. A 
helyettesitesi jogosultsag kbreben a Programszervezesi igazgato es a Kbzbssegi igazgato nem 
jogosult a munkaltatoi jogok kbziil a munkavallalo munkaviszonyanak megsziintetesere.

A Jbzsefvaros Ujsag Szerkesztbseg vonatkozasaban a helyettesitesi jogosultsag a 
Fbszerkesztbt is megilleti (rangsorban az Operativ igazgato mbgbtt, ha az Operativ igazgato 
akadalyoztatva van), mig a Jozsefvarosi Muzeum vonatkozasaban a Muzeum Igazgato is 
jogosult helyettesitesre (rangsorban az Operativ igazgato mbgbtt, ha az Operativ igazgato 



akadalyoztatva van). Ezek a helyettesitesi jogosultsagok - tekintettel az altaluk vezetett 
teruletek szakmai autondmiajara - teljeskoruek.

2.3. Az Alapito es a Vezerigazgato hataskdrenek elkulonitese

A Vezerigazgato mindenolyan vezetoihataskorben eljarhat, amelyeta Ptk., egyeb jogszabaly, 
illetve az Alapszabaly nem ad az Alapito kizarolagos hataskorebe.

2.4. A Feliigyelobizottsag /

A Tarsasagnal 3 tagii Feliigyelobizottsag mukodik. A Feliigyelobizottsag a Tarsasag 
iigyvezetesenek ellenorzese celjabol az Alapito altal kijeldlt, kizarolag a jogszabalyoknak es 
az Alapitonak alarendelt testulet, amely a tulajdonosi erdekeknek megfeleld, jogszeru es a 
tulajdonosgazdasagierdekeinek megfeleld ugymenetellenorzesere hivatptt. Ogyrendjetmaga 
alakitja ki.

A Feliigyelobizottsag a Ptk.-ban, egyeb jogszabalyban es az Alapszabalyban meghatarozott 
jogkorben es felelosseggel eljarva a Reszvenytarsasag Alapitdja erdekeinek megfeleloen a 
Ptk.-ban, egyeb jogszabalyokban es az Alapszabalyban meghatarozott tevekenysegeket latja 
el, igy tobbek kdzt ellenorzi a Reszvenytarsasag folyamatos, operativ tevekenyseget iranyito 
es iigyvezeteset ellato Vezerigazgato tevekenyseget. a Reszvenytarsasag gazdalkodasat es az 
iigyvezetes szabalyossagat. Vizsgalja kulonosen a Tarsasag: - szerzodeseit, iratait, - 
beszamoloit, - iizleti tervet, - vagyonkimutatasat, - merleget. A vizsgalatok eredmenyerdl 
irasbeli tajekoztatast ad.

A Feliigyelobizottsag tagjai kizarolag termeszetes szemelyek lehetnek, akik az iigyvezetesben 
nem vehetnek reszt, es nem lehetnek a Tarsasag alkalmazottai sem. A Feliigyelobizottsag sajat 
tagjai sorabol elnokot valaszt. A Feliigyelobizottsag tagja az egyes vagyonnyilatkozat-teteli 
kotelezettsegekrol szolo 2007. evi CLII. torveny 3. § (3) bekezdes eb.) pontja alapjan 
ketevente koteles vagyonnyilatkozatot tenni. A vagyonnyilatkozatok orzeseert az Alapito/ 
Egyediili reszvenyes (kepviseloje) felelos.

A Feliigyelobizottsag Ugyrendjet maga alakitja ki es azt koteles az Alapitoval jovahagyatni. 
A Feliigyelobizottsag feladatai ellatasahoz - a Tarsasag koltsegere - szakertoket is igenybe 
vehet. /

A belso ellendrzes vonatkozasaban a Feliigyelobizottsag:

• elfogadja a belso ellendrzes eves ellenorzesi tervet.

• legalabb evente ket alkalommal megtargyalja a belso ellendrzes altal keszitett 
jelenteseket, es ellenorzi a sziikseges intezkedesek vegrehajtasat,

• szukseg eseten kiilso szakerto felkeresevel segiti a belso ellendrzes munkajat.

A Feliigyelobizottsag, illetve a Feliigyelobizottsag egyetertesevel vagy utolagos 
tajekoztatasaval a Vezerigazgato rendkiviili vizsgalatokra vonatkozo megbizasokat adhat. 
A rendkiviili vizsgalatra vonatkozo megbizast irasban kell megadni.



2.5. Kdnyvvizsgalo

A kdnyvvizsgalo a tulajdonosi es hitelezoi erdekek torvenyes vedelmere az Alapito Altai 
kijelolt szemely. aki kizarolag a torvenyeknek - kuionds tekintettel, de nem kizarolagosan a 
Civil torveny rendelkezeseire - es az Alapitonak alarendelve vegzi tevekenyseget.

A kdnyvvizsgalo ellatja a vonatkozd jogszabalyok, az Alapszabaly es az Alapito altal reszere 
megallapitott feladatokat. Kotelessege a Tarsasag konyveinek hiteles ellendrzese, az Alapito 
ele terjesztett minden jelentes - az adatok valodisaga es jogszabalyi eldirasok megfeleldsege 
szempontjabol valo - vizsgalata, tovabba a Feliigyeldbizottsag es a Vezerigazgato 
munkajanak elosegitese, szakmai tamogatasa.

III. A Tarsasag munkaszervezete, mukodesenek alapelvei es 
szabalyai

3.1. A Tarsasag munkaszervezete

A Tarsasag munkaszervezete hagyomanyos felepitesu, egyszeru, hierarchikus szervezet. A 
szervezeti abrat az SZMSZ melleklete tartalmazza.

3.1.1. A Tarsasag szervezeti egysegei es azok iranyitasa

A Tarsasag szervezetenek elen a Vezerigazgato all. Az egyes Igazgatosagok elen allo vezetok 
kozvetleniil a Vezerigazgato iranyitasa ala tartoznak.

3.1.1.1. Operativ Igazgatosdg

Vezetoje: Operativ igazgato

Szakteriilete: A Vezerigazgato rendelkezesei alapjan iranyitja es ellenorzi a Tarsasag 
folyamatos mukodeset, biztositja a napi szintu operativ feladatok 
ellatottsagat. Az alarendelt Irodakon keresztiil ellatja a Tarsasag 
munkaiigyi, penziigyi, szamviteli es megfeleldsegi feladatait.

Egysegei:
HR Iroda
Penziigyi es Konyvelesi Iroda
Miiszaki Iroda
Megfeleldsegi Iroda

Az irodak tevekenysegeinek iranyitasat kozvetleniil az igazgato vagy az altala kijelolt 
munkatars - a munkakori leirasaban rogzitett modon — vegzi.



Tevekenvsegi teruleteinek bemutatasa:

? < HR Iroda ,
- berszamfejtes
- munkaszerzodesek elokeszitese
- toborzas

. - kdzfoglalkoztatassal kapcsolatos teljeskoru ugyintezes 
- onkentes szerzodesek elokeszitese

Penzugyi es Konyvelesi Iroda
— szamlakontroll
— penzugyi kimutatasok, nyilvantartasok vezetese
- hazi penztar kezelese

■ ; - konyveles ;
■ - leltarkeszites
- szamviteli nyilvantartasok vezetese
- idoszaki beszamolok szamviteli elokeszitese

Muszaki Iroda
- telephelyek uzemeltetesi feladatai (karbantartas. takaritas, orzes)
- gepjarmuflotta-kezeles
- logisztikai feladatok

— leltarozas
— beszerzesek

Megfeleldsegi Iroda:
- koordinalja es szervezi a Tarsasag informacios es kommunikacios feladatait,
- ellatja az Infotv. szerinti adatvedelmi es a nyilvanossaggal kapcsolatos 

kozzeteteli feladatokat,
- koordinalja a kockazatkezelesi tevekenysegeket,
- mukodteti a belso es kiilso kommunikacios csatornakat,
- biztositjaa kiadmanyozasra keriilddokumentumokjogi megfeleloseget,
- ellenorzi a kbtelezettsegvallalasok szabalyszei;useget,
- biztositja a Tarsasag honlapjain, kozossegi media feluletein, a Tarsasaghoz 

kapcsolodo egyeb kozossegi media feliileteken. mobilalkalmazasokon 
megjeieno tartaimak megfeleloseget,

- koordinalja a hirdetesekkel, terjesztessel es a nyomdai kivitelezessel kapcsolatos 
< feladatokat. ; :

3.1.1.2. Kozdssegi Igazgatdsdg

Vezetoje: Kozossegi igazgato

Szakterulete: Multifunkcionalis teruletkent tehetseggondozo programokat, muveszi 
eloadasokat, kepzeseket, szabadidos programokat szervez, tanacsadast 
biztosit a kerulet lakosainak a kozossegepites es integracio elosegitese 
erdekeben, gyermekjoleti alapellatast vegez. Epiti es erositi a helyi 
identitastudatot, biztositja a Magdolna negyed bevonasat Budapest 



kulturalis verkeringesebe. Szakmai iranyitasa ala tartozik a 
Kesztyugyar Kozossegi Haz, Homok utcai Sportudvar, Fokusz 
Kozossegi Ter, Mentor Program, allaskeresesi programok, onkentesek 
felkeszftese, foglalkoztatasa, gyakornokok fogadasa, kozepiskolasok 
50 oras kozossegi szolgalatanak koordinalasa, adomanygyujtes.

Szemelyes gondoskodast nyujtd gyermekjdleti alapellatasok (a 
gyermekek vedelmerol es a gyamiigyi igazgatasrdl szolo 1997. evi 
XXXI. torveny alapjan):

- Nyari napkozis tabor ’ (gyermekek napkozbeni feliigyelete 
iskolai sziinetben - kdtelezd onkormanyzati feladat),

- Zsenduld Tanoda (gyermekek eselynovelo szolgaltatasa)

Egysegei: Kesztyugyar Kozossegi Haz
Fokusz Kozossegi Ter
Zsenduld Tanoda

A Kozossegi igazgato jogosult a kozossegi terek programjaihoz igazodd munkarend 
egyedileg tortend meghatarozasara.

A kozossegi terekben folyd tevekenysegek iranyftasat kozvetlenul az igazgato vagy az 
altala kijelolt munkatars - a munkakdri leirasaban rogzftett modon - vegzi.

Tevekenysegi terilleteinek bemutatasa:

- Jdzsefvarosi oktatasi-nevelesi intezmenyek tanuldi reszere nyari napkozis tabor, 
gyermekfelugyelet, szabadidos foglalkozasok szervezese etkezes biztositasaval.

- Zsenduld Tanoda mukodtetese,
- adomanyok gyujtese, fogadasa, osztasa,
- kozmuvelddesi-, kulturalis programok szervezese: Kesztyugyar Galeria 

mukodtetese; koncertek, eloadasok, muzeumpedagogiai foglalkozasok, 
kerekasztal beszelgetesek, stb.

- foglalkoztatas elosegitdset celzo programok: allaskereso klub szervezese, 
szamitastechnikai kepzesek, GYES-rbl, GYED-rdl visszaterd nok 
munkaerdpiaci helyzetet javito programok szervezese, allasbdrzek, treningek, 
tanfolyamok szervezese,

- Mentor Program mukodtetese: altalanos- es kozepiskolai diakok iskolai 
eldmenetelet segitd mentoralas,

- kapcsolattartas a helyi oktatasi-nevelesi, gyermekjdleti- gyermekvedelmi, 
szocialis intezmenyekkel civil szervezetekkel,

- hatranyos helyzetu nok integracidjat celzo programok szervezese,
- kdzossegi szfnterek mukodtetese, biztositasa,
- szabadidos foglalkozasok szervezese, keszsegfejlesztes, komyezettudatossagra 

neveles,
- kozossegi esemenyek- rendezvenyek szervezese, helyi kozossegek tamogatasa, 
- prevencios, bunmegeldzesi programok szervezese hatranyos helyzetu 

gyermekek es fiatalok szamara,



- sporttai es szabadidosrendezvenyekkel kapcsolatos feladatok ellatasa koreben a 
helyszin biztositasa (Matyas ter 15., Homokudvar),

- zenei probaterem iizemeltetese.

3.1.1.3. Programszervezesi Igazgatosdg

Vezetbje: Programszervezesi igazgato

Szakteriilete: A Jozsefvarosi Onkormanyzat rendezvenyeinek megszervezese es 
lebonyolitasa, kdzmuvelodesi es kulturalis programok, kialh'tasok 
megvalosulasanaktamogatasa, a sajat es hasznalatba vett ingatlanok 
kozcelu hasznositasa, valamint a Jozsefvarosi Onkormanyzat kotelezo 
es/vagy bnkentvallalt feladatainak ellatasa asajat vagy hasznalatba vett 
ingatlanok mukodtetesevel.

Egysegei: Rendezvenyszervezesi Iroda
Telephely Koordinacios Iroda 
Projektmenedzsment Iroda

Az irodak tevekenysegeinek iranyitasat kozyetlenul az igazgato vagy az altala kijelolt 
munkatars- a munkakdri leirasaban rogzitett modon- vegzi, az irodak munkatarsakbol, 
illetve ugyintezokbol allnak.

Tevekenysegi teruleteinek bemutatasa:

Rendezvenyszervezesi Iroda:
- dnkormanyzati, agazati iinnepek, rendezvenyek szervezese,
— allami iinnepek szervezese,
- ovoda-, bolcsodeavatok, teravato rendezvenyek, koszoruzasok szervezese,
- kituntetesekhez kapcsolodo rendezvenyek szervezese,
- Jozsefvaros mas helyszinein megvalosulo, onkormanyzati rendezvenyek 

szervezese, kulbnosen, de nem kizardlagosan az ugynevezett 
„nagyrendezvenyek”, fesztivalok, Advent, stb. szervezese, vilagnapok 
megunneplese,

— kiallftasok, eloadassorozatok, klubok, irodalmi es zenei programok szervezese, 
- egyuttmukodes a rendezvenyek sikeres lebonyolitasa erdekeben a helyi 

kulturalis intezmenyekkel, civil szervezettekkel,
~ a kerulet kulturalis arculatanak kialakitasaban egyuttmukodes a helyi kulturalis 

es civil szervezetekkel,
— helyi kulturalis szervezetek, muveszek programjainak tamogatasa, kozos 

programok letrehozasa az onkormanyzati es civil egyuttmukodes erositese.

Telephely Koordinacios Iroda:
- fogadja es koordinalja a Tarsasag rendezvenyszervezesi, kozossegi es 

kdzmuvelodesi celu helyiseghasznalati igenyeit,
- szervezi a sajat es a hasznalatba vett ingatlanokban a Tarsasag rendezveny- 

helyszineinek rendelkezesre allasat,



- elokesziti, engedelyezteti a sajat es a hasznalatba vett ingatlanok, egyes 
helyisegek, illetve teruletek rovidtavu hasznositasi megallapodasait,

- feliigyeli az ingatlanok es egyes helyisegek, illetve teruletek berlemenykent 
, torteno hasznalatba adasat es visszavetelet,

- ellatja a Jozsefvarosi Onkormanyzat onkent vallalt udultetesi feladatait,
- megszervezi a Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban levo ingatlanokban 

mukodo koznevelesi intezmenyek erdei iskolai tumusait,
- bonyolitja a gyermekek taboroztatasat, a jozsefvarosi kozalkalmazottak, 

koztisztviselok, intezmenyi ellatottak udulteteset,
- biztositja a taborok mukodeset.

Projektmenedzsment Iroda:
- palyazatfigyeles, palyazatokon valo reszvetel eldkeszitese,
- palyazatok elkeszitesenek es benyujtasanak koordinalasa,
- a palyazati, a kozdssegi es kozmuvelodesi programok szerzodeseinek es azok 

modositasainak eldkeszitese,
- a szerzodesek teljesitesenek nyomon kovetese, teljesitesigazolasok ellenorzese
- kapcsolattartas a szerzddo fellei es a projektpartnerekkel,
- projektadminisztracid vitele,
- projekttalalkozok megszervezese, bonyolitasa,
- projektbeszamolok osszeallitasa,
- reszvetel es rendelkezesre alias helyszini- es utoellenorzesekben.

3.1.1,4, Jozsefvaros Ujsdg Szerkesztoseg

Vezetoje: Foszerkeszto

SzakteriUetei: Magas szinvonalu informacionyujtas a Jozsefvarosban elo lakossag 
szamara nyomtatott es elektronikus formaban

A foszerkeszto jogosult a szakmai fuggetlenseggel rendelkezd szerkesztoseg 
feladatellatasanak es munkarendjenek egyedileg torteno meghatarozasara, azzal, hogy a 
szerkesztoseg szervezeti es munkarendjenek szabalyozasa nem allhat ellentetben jelen 
szabalyzattal.

Tevekenvsegi teruleteinek bemutatasa:

- elso kezbdl tajekoztatast nyujtani az onkormanyzat kozerdeklodesre szamot 
tartd, a lakossagot erinto donteseirol, a kepviselo-testtllet iileseirol es 
hatarozatairol,

- a Jozsefvarosi Onkormanyzat altal kiadott fontosabb kozlemenyek ismertetese,
- beszamol a keriiletvezetes altal tartott kozdssegi fogadoorakrol,
- beszamol a keriilet es a kerUietet erinto kdzeleti hirekrol,
- iddrdl iddre tudosit a keriiletvezetes politikai programjarol es annak 

megvalosulasarol, vagy a megvalosulas hianyarol,
• - folyamatos tajekoztatas a keriilet kozteriileteit erinto fejlesztesekrol, 

beruhazasokrol,

-



- a hatekony informacidaramlas erdekeben szoros kapcsolatot tart fenn 
Jozsefvaros kozintezmenyeivel, beszamol mukodesukrol,

- tajekoztatja a keruletben eloket a Jozsefyarosi Egeszsegugyi Szolgalat 
altalnyujtott egeszsegugyi szolgaltatasokrol, fejlesztesekrol.

— lehetoseget biztosit a kepviselo-testulet partjainak es az egyes kepviseldknek, 
hogy a kozerdeklodesre szamot tartd. fontos es aktualis kerdesekben eljenek a 
velemenynyilvanitas jogaval,

- bemutatja es nepszerusiti Jozsefvaros kulturalis, muveszeti es civil eletet.
- * tudosit a keruleti iskolak eleterol, eredmenyeirol, a diakok kiemelkedo 

eredmenyeirol,
- tudosit az idosotthonokban torteno kozossegi esemenyekrol az otthonok lakoit 

erintd szocialis temakrdl es esemenyekrol,
- lehetoseget biztosit a keruletben mukodo nagy obb egyhazi felekezet szamara a 

bemutatkozasra,
- reszt vesz a keruleti hagyomanyok apolasaban, a helyi identitas erdsiteseben,
- reszt vesz az egeszseges es kornyezettudatos eletmod nepszerusiteseben a 

lakossag koreben,
- elozetesen nepszerusfti a keruleti fesztivalokat, kulturalis rendezvenyeket, 

utolagosan pedig tudosit roluk,
— tajekoztatja a helyi lakossagot az egeszsegugyi-, oktatasi-, sport es 

gyermekprogramokrol,
- bemutatja a kerulet kozerdeklodesre szamot tarto kozeleti, kulturalis es egyeb 

szereploit videos, podcast es egyeb anyagokban.

3.I.I.5. Jdzsefvdrosi Muzeum

Vezetoje: Muzeum igazgato

Szakterulete: Az onkormanyzat altal finanszirozott kozossegi szemleletu muzeum,
mely Jozsefvaros kulturajat, torteneteit es emlekezetet nem csak gyujti. 
megorzi, es bemutatja, hanem a helyi kozosseggel egyutt alakitja is.

A muzeum igazgato jogosult a szakmai autonomiaval rendelkezo muzeum 
feladatellatasanak es munkarendjenek egyedileg torteno meghatarozasara, azzal, hogy a 
muzeum szervezeti es munkarendjenek szabalyozasa nem allhat ellentetben jelen 
szabalyzattal.

Tevekenysegi teruleteinek bemutatasa:

A Muzeum programjai egy-egy elore meghatarozott tematika kore epiilnek, melyek 
a Muzeum idoszaki kiallitasat az azt megelozo kutatast es az ahhoz kapcsolddo 
gyujtemenyezest, valamint programjat es muzeumpedagogiai foglalkozasait erintik:

- Az uj gyujtemeny felepitese soran a beszerzesek es leltarozasok mellett azok 
digitalizalasa, hiszen azokra az intezmeny kommunikacioja, online 
megjelenesei, valamint digitalis oktatasi segedanyagai epulnek fel.



- Tortenetalapu muzealis intezmenykent a kozosseg tagjainak a feldolgozando 
temak szerinti interjuztatasa, mely lehetoseget jelent a targyi emlekek 
helyettesitesere.

- A gyujtemenyi raktar, illetve annak az allomanyvedelmi eldirasok szerinti 
kialakftasa.

- A gyujtemenyhez kapcsolodo kutatoi es tudomanyos munka elvegzese, 
tudomanyos publikacidk elkeszitese.

~ A tudomanyos szakemberek szamara is elerheto konyvtar es adattar biztosftasa.
- A keriiletben mukodo koznevelesi es felsooktatasi intezmenyekkel valo 

folyamatos es intenziv egyuttmukodesben muzeumpedagogiai foglalkozasok es 
szolgaltatasok nyujtasa.

- Oktatasi anyagok es digitalis segedanyagok keszitese. hozzaferhetove tetele.
- A szellemi es testi fogyatekkal elo vagy szocialis hatranyban levo gyermekek es 

felnottek szamara a muzeumpedagogiai szolgaltatasokhoz torteno hozzaferes 
biztosftasa.

- Jdzsefvarosi tematikus setak szervezese, bonyolftasa.
- Interaktivitas es iskolai kozossegi szolgalat biztosftasa.
- Csaladbarat szolgaltatasok nyujtasa.

3.L1.6. Titkarsag

Vezetdie: Titkarsagvezeto

Szakteriilete: A Vezerigazgatoi Titkarsagon felmeriilo valamennyi tevekenyseg 
ellatasa

Tevekenysegi terilleteinek bemutatasa:

- iratkezeles,
- a szerzodestar kezelese,
- a szabalyzatok kezelese,
- a Feliigyelobizottsag teljes koru koordinalasa, iilesek dokumentalasa, 
- a munka- es tuzvedelmi feladatok szervezese, dokumentalasa.

3.1.1.7. Belso ellenorzes

Megbizasi szerzodes alapjan kulso megbfzott altal, vagy reszmunkaiddben ellatott 
tevekenyseg.

Feladata: A belso ellenorzes fuggetlen, targyilagos bizonyossagot ado es tanacsado 
tevekenyseg, amelynek celja, hogy a Tarsasag mukodeset fejlessze es eredmenyesseget 
novelje. A belso ellenorzes a Tarsasag celjai elerese erdekeben - a nemzetkozi belso 
ellendrzesi normak figyelembevetelevel - rendszerszemleletu megkozelitessel es 
modszeresen ertekeli, illetve fejleszti a Tarsasag kockazatkezelesi, ellendrzesi es 
iranyitasi eljarasainak hatekonysagat. A jogszabalyoknak es belso szabalyzatoknak valo 
megfelelest, valamint a gazdasagossagot, hatekonysagot es eredmenyesseget vizsgalva 
a belso ellenorzes eves ellendrzesi tervet keszit, ellenorzesei soran megallapitasokat es 



ajanlasokat fogalmaz meg a Vezerigazgato reszere es evente ketszer beszamolot keszit 
a Feliigyelobizottsag reszere.

3.1.1.8, Jogi Szolgdltatdsok

Megbizasi szerzodes alapjan kiiIs 6 megbizott aital ellatott tevekenysegek, tevekenyseget 
kozvetleniil a Vezerigazgato megbizasaval vegzi.

\\ Feladatkore: <

- a Tarsasag jogi kepviseletevel kapcsolatos feladatainak ellatasa,
a Tarsasag mukbdesevel bsszefuggo egyebjogi jellegu feladatok elvegzese,

- ellatja az egyeb rabizott feladatokat. -

3.1.1.9. Informatikai Szolgdltatdsok

Megbizasi szerzodes alapjan kiilso megbizott aital, vagy reszmunkaidoben ellatott 
tevekenysegek.

Feladatkore:

- az informatikai rendszerek uzemeltetese,
- ahelyi es tavoli eleresu eszkozokfelugyelete, karbantartasa,
— helpdesk szolgaltatas,
- informacidbiztonsagi szolgaltatas.

3.1.1.10. Adatvedelem

Vezetoje: a Megfelelosegi Iroda vezetoje

Szakteriilete: Az adatvedelemmel, adatkezelessel kapcsolatos feladatok ellatasa a 
Tarsasagnal

Tevekenysegi teriileteinek bemutatasa:

A Megfelelosegi Iroda vezetoje adatvedelmi feleloskent segiti az adatkezelot vagy az 
adatfeldolgozot a szemelyes adatok vedelmevel kapcsolatos kerdesekben:

- tajekoztat es szakmai tanacsot ad az adatkezelo vagy az adatfeldolgozo, valamint 
azok alkalmazottai reszere az adatvedelmi jogszabalyok szerinti kotelezettsegeikkel 
kapcsolatban, \

— ellenorzi az adatvedelemmel kapcsolatos jogszabalyoknak valo megfelelest, 
ideertve az auditokat, a figyelemfelkelto tevekenysegeket, valamint az adatkezelesi 
muveletekben reszt vevo szemelyzet kepzeset,



- tanacsot ad az adatvedelmi hatasvizsgalatra vonatkozoan. valamint nyomon koveti 
a hatasvizsgalat elvegzeset,

- kapcsolattarto pontkent mukddik azon erintettek szamara, akik szemelyes adataik 
kezelesevel es jogaik gyakorlasaval kapcsolatban keresik meg,

- egytittmukodik az adatvedelmi hatosagokkal, es kapcsolattarto pontkent mukSdik a 
hatosagok fele az adatkezelessel kapcsolatos iigyekben.

Az adatvedelmi tisztviseldt iddben be kell vonnia a szervezet mukodesebe. Az 
adatvedelmi tisztviselo adatvedelmi kerdesekben kozvetlentil a szervezet 
vezerigazgatojanak tartozik felelosseggel.

3.1.1.11. Kockiizatkezeles

Vezetoje: a Megfeleldsegi Iroda vezetoje

Szakterulete: a koltsegvetesi szervek belso kontrollrendszererol es belso
ellenorzeserol szdlo 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben 
foglaltaknak megfeleloen az integral! kockazatkezelesi rendszer 
mukodesenek koordinalasa.

Tevekenysegi tertileteinek bemutatasa:

A Megfeleldsegi Iroda vezetoje kockazatkezelesi feleloskent segiti a Vezerigazgatot es 
a szervezeti egysegek vezetdit (folyamatgazdakat) a kockazatkezelesi feladataik 
ellatasaban es ennek kereteben:

- kialakitja a Tarsasag tevekenysegeben rejld es a szervezeti celokkal osszefuggd 
kockazatok felmeresenek, tovabba a kockazati intezkedesek folyamatos nyomon 
kovetesenek eljarasrendjet,

- tanacsadast nyujt a vezetoknek a kockazatok elemzese es kezelese soran,
- fogadja es kezeli az integritast serto esemenyekre vonatkozd bejelenteseket.

3.1.2. A szervezeti egysegekre vonatkozd fiiggosegi alapelvek

A fentiek szerint szabalyozott szervezeti egysegeken beltil minden munkavallald 
foszabalykent csak egy vezetovel allhat kozvetlen ald-folerendeltsegi viszonyban.

A szaktertileti szervezeti egyseg vezetdje csak a Vezerigazgatotdl vagy kdzvetlen felettesetol 
(ha van ilyen) fogadhat el utasitast, a maskeppen el nem harithato szukseghelyzetek 
kivetelevel. Az utasitasokat a szervezeti egysegek vezetoi tovabbitjak vegrehajtas celjabol a 
Tarsasag munkavallaldi reszere.

A beosztott reszere sziikseghelyzetben adott kdzvetlen utasitas eseten az utasftas kiadoja az 
erintett szervezeti egyseg vezetojet utolagosan, a tdle elvarhato legrovidebb idon beltil 
tajekoztatni koteles.



3.1.3. A Tarsasag inunkaszervezetenek vezetoi

3.L3.L A Tarsasag vezeto dlldsu munkavdllaloi

3.I.3.I.I. Vezerigazgato

- iranyitasa ala tartozomunkavallalok vonatkozasaban gyakorolja a munkaltatoi
/ ; jogokat;
- onallo cegjegyzesi jogot gyakorol;
- ellatja a Tarsasag kepviseletet harmadik szemelyek, birdsagok es mas tarsasagok

. eldtt;
- kozvetlenul iranyitja a Titkarsag, a Belso Ellenorzes, az Informatikai es a Jogi 

Szolgaltatasok feladatvegzeset;
— kapcsolatot tart a Feliigyelobizottsaggal esaz Alapitoval;
- egyuttmukodik az Alapitoval, vegrehajtja az Alapitoi donteseket, gondoskodik az 

Alapito altal hozott hatarozatok vegrehajtasarol;
- dont a Tarsasagot erinto kiadasokrol;
- felelos a Tarsasag strategiajanak kialakitasaert, az iizleti tervek, az eves koltsegvetes 

es az eves es idoszaki beszamolok osszeallitasaert; K
- kepyiseii a Tarsasagot azAlapito kepviselo-testiileti ulesein, alpolgarmesteri kabinet 

ulesein; ■ < \
- a Vezerigazgato a munkajahoz egyedi vagy altalanos jelleggel megbizott szakember 

segitseget igenybe veheti. ? \ -

3.I.3.I.2. Operativ igazgato

Az operativ igazgatoi feladatkdrbe tartozo lenyeges tevekenysegek

— a Tarsasag mukodtetesehez sziikseges feladatok iranyitasa, koordinalasa, szakmai 
kepviselete;

- a Vezerigazgato rendelkezesei alapjan iranyitja / biztositja/ ellenorzi a tarsasag 
folyamatos mukodeset;

- a human erbfbrras gazdalkodasi tevekenysegek iranyitasa, ellenorzese;
- a penziigyi es konyvelesi feladatok elvegzesenek iranyitasa;
— a szakmai es szamviteli beszamolok osszeallitasanak koordinalasa;
- az iizleti tervek osszeallitasanak es a koltsegvetesi tervezes koordinalasa;
- a muszaki, karbantartasi feladatok elvegzesenek iranyitasa;
- a megfelelos6gi feladatok elvegzesenek iranyitasa;
- a belso adminisztracios, szabalyozasi es ellenorzesi rendszer folyamatos feilesztese:
- vezetoi informacios igenyek, jelentesek elkeszitese, kontrolling tevekenyseg;
- a koltsegvetes folyamatos figyelese mellett fedezet igazolas;
- a vezerigazgato altalanos helyettesitese tavollete eseten.



3.L3.1.3. Kozossegi igazgato

A kozossegi igazgatoi feladatkorbe tartozo lenyeges tevekenysegek

- a Kesztyugyar Kozossegi Haz (KKH) es a Fokusz Kozossegi Ter es a ZsendtHo 
Tanoda szakmai iranyvonalanak meghatarozasa, szakmai kepviselete;

~ a szakmai strategiai koncepciok elkeszitese;
- betartja es betartatja a szocialis munka szakmai, etikai elveit, iranyadonak tartja a 

szocialis- es gyermekvedelmi torveny, civiltorveny jogszabalyait;
- a KKH feladatvegzese kapcsan benyujtott palyazatok szakmai, formai es 

hatariddben vald teljesitesenek felelose;
- a KKH weblapjanak es egyeb kozossegi media feltUeteinek tartalommal valo 

feltoltesenek koordinalasa, es naprakesz ellenorzese;
- feliigyeli a KKH-val kapcsolatos valamennyi foto, plakat, ujsag, szdroanyag, 

nyomdai kivitelezeset, kihelyezeset;
- munkakapcsolataiban konstruktiv kapcsoiatot epit a munkakor ellatasahoz 

nelkiilozhetetlen munkamegosztas, egyiittmukddes, team munka biztositasa 
erdekeben;

- kapcsoiatot tart, egyiittmukodest kezdemenyez a helyi szocialpolitikai ellatas 
intezmenyeivel, az egeszsegiigyi, nevelesi-oktatasi, muvelodesi intezmenyrendszer, 
civil szervezetek kepviseloivel, szerepldivel;

- kapcsoiatot tart az Alapitoval es a Polgarmesteri Hivatal szervezeti egysegeivel, az 
onkormanyzati tarsasagok, intezmenyek vezetoivel;

- kdzremukodik a Tarsasag iizleti terveinek, koltsegvetesenek dsszeallitasaban;
- szakmai beszamolot keszit.

3.1.3.L4. Programszervezesi igazgato

A programszervezesi igazgatoi feladatkorbe tartozo lenyeges tevekenysegek

- a kozmuvelodesi es kulturalis programok, valamint az ingatlanok kozcelu 
hasznalataval kapcsolatos tevekenysegek szakmai iranyvonalanak meghatarozasa, 
szakmai ke'pviselete;

- az onkormanyzati es hivatalos rendezvenyszervezesi. feladatok elvegzesenek 
feliigyelete, penziigyi kontrollja;

- a sajat es hasznalatba vett ingatlanok hasznositasi tevekenysegenek iranyitasa;
- a Tarsasag altal mukodtetett kozossegi terek kozmuvelodesi celu kihasznalasanak 

koordinalasa;
- iidultetesi programok szervezesenek es lebonyolitasanak iranyitasa;
- a kaptalanfuredi es magyarkuti telephelyek hasznalataval kapcsolatos szakmai 

iranyvonal meghatarozasa es szakmai kepviselete;
— a szakmai strategiai koncepcio elkeszitese es kapcsolattartas a keruleti oktatasi, 

kozmuvelodesi intezmenyekkel;
- kapcsolattartas a nem onkormanyzati fenntartasu keruleti kozmuvelodesi 

intezmenyekkel, kulturalis es civil szervezetekkel, alapitvanyokkal, muveszeti 
csoportokkal;

- a keruleti kulturalis programok, kozmuvelodesi lehetdsegek felmerese, reszvetel a 
kulturalis, kozmuvelodesi tervek, koncepciok elkesziteseben; V



- a tamogatasok, palyazatok felkutatasa, a lehetseges tamogatasok elnyereseben valo 
aktiv kozremukodes;

— palyazati es projektmenedzsment esprojektadminisztracids feladatok elvegzesenek 
iranyltasa;

- kozremukodes a Tarsasag uzleti terveinek, koltsegvetesenek osszeallitasaban;
— szakmai beszamolo keszitese,

3.I.3.I.5. Jdzsefvaros Ujsag foszerkesztoje

A foszerkeszto feladatkorbe tartozo lenyeges tevekenysegek

iranyitja a Jdzsefvaros Ujsag kiadvannyal es a jozsefvarosujsag.hu honlappal 
kapcsolatos munkakat;

- meghatarozza a szerkesztoseg munkarendjet;
- osszeallitja es szerkeszti a szerkesztok es mas munkatarsakmunkajat, cikkeiket 

lektoralja, es az ujsagban es a honlapon megjelend fotok, videok kivalasztasat segiti;
- gondoskodik az ujsag, a Jozsefvaros honlap szlnvonalas mdkodeserol, a hiteles, 

pontos es gyors tajekoztatasrol;
- szemelyesen reszt vesz a laptervezd megbeszeleseken, a temak kijelbleseben, es az 

egyeb, a Kiado, vagy az Alapltd altal szuksegesnek tartott megbeszeleseken;
- kapcsolatot tart a Jdzsefvaros ujsag felelds kiadojaval, az Cnkormanyzat vezeto 

tisztsegviseloivel;
— koordinalja a nyomdaval, a kulsb munkatarsakkal, terjesztokkel valo 

egyuttmukodest;
- betartja es betartatja a sajtdtdrveny es az ujsagirdi szakmai, etikai elveket, 

iranyaddnak tartja a sajto- es mediatorveny jogszabalyait;
- folyamatos elemzd munkat vegez, melynek alapjan valtoztatast kezdemenyez a 

szerkesztbseget erinto feladatok vonatkozasaban a hatekonyabb, eredmenyesebb, 
gazdasagosabb, racionalisabb feladatellatas erdekeben;

- kozremukodik a Tarsasag uzleti terveinek, koltsegvetesenek osszealh'tasaban: 
— szakmai beszamoldt keszft.

3.I.3.I.6. Muzeum igazgato

A muzeum igazgatdi feladatkorbe tartozo lenyeges tevekenysegek

- a Muzeum vezetojekent elkeszlti es feltigyeli a Muzeum muzealis-kulturalis 
programtervet, koltsegveteset, kommunikacios es szakmai strategist es 
gondoskodik ezek megvaldsitasardl;

- elkeszlti es feltigyeli a Muzeum eves munkatervet (szakmai rendezvenytervet), 
penziigyi es uzleti tervet es gondoskodik ezek megvaldsitasardl;

— gondoskodik a Muzeummukodesehez sziikseges egyeb szabalyzatok elkesziteserol, 
azok betartasarol, illetve betartatasardl;

- szervezi es iranyitja a Muzeum teljes koru kozmiivelodesi tevekenyseget es ellatja 
mindazon adminisztratly jellegu feladatokat, amelyek a szakmai tevekenyseg 
eredmenyesseget szolgaljak; .

jozsefvarosujsag.hu


- tervezi, elernzi, szervezi, ellenorzi a Muzeum kapcsolatat az orszagos, fovarosi, 
keruleti es szakmai es tarsszakmai, valamint civil szervezetekkel, hatosagi 
jogkoroket gyakorlo intezmenyekkel, miniszteriumokkal valo kapcsolatat, 
kamarakkal;

- a kozmuvelodesi es rendezvenyszervezesi feladatok eliatasa kapcsan egyuttmukodik 
a Tarsasag tobbi szervezeti egysegeinek vezetoivel;

- folyamatosan kapcsolatot tart az Alapitoval es a Polgarmesteri Hivatal szervezeti 
egysdgeivel, az onkormanyzati tarsasagok, intezmenyek vezetoivel, a kerulet 
eleteben meghatarozo intezmenyekkel, szervezetekkel;

- elkesziti a Muzeum eves es periodikus szakmai beszamolo jelenteseit, valamint 
egyiittmCikodik a gazdasagi vezetovel a penzligyi beszamolok elkesziteseben;

- megallapitja a Muzeum munkarendjet, ugyvitelet, alkalmazottainak munkakori 
feladatait, valamint tamogatast nyujt az alarendelt alkalmazottak testi es mentalis 
jdleteert;

- felelos a Muzeum honlapjanak tartalommal valo feltoltesenek koordinalasaert;
- egyeztet a Muzeum teremberleti felhasznalasardl, a hazban levo programok 

meneterol, beosztasarol;
- kozremukodik a Tarsasag iizleti terveinek, koltsegvetesenek osszeallitasaban; 

szakmai beszamolot keszit.

3.1.3.2. A Tarsasag vezeto allasu tnunkavdllaloira vonatkozo jogszabdly

A vezeto allasu munkavallaldkra a 2012. evi I. torveny masodik resz XV. Fejezet 91. 
alcimenek vonatkozd rendelkezesei az iranyadoak.

3.1.4. A tarsasag vezeto allasu es vezeto beosztasu munkavallaldira (tovabbiakban: 
vezetok) vonatkozo altalanos rendelkezesek

3.1.4.1. A vezetok altalanos jogai

- A feladat- es hataskoriikbe tartozd, illetoleg munkajukat erinto tarsasagi dontesek 
megfelelo iddben valo megismerese, az azokkal kapcsolatos eldzetes velemeny 
kinyilvanitasa.

- A munkavegzesiikhoz szlikseges informacidk megismerese, a hataskdriiket 
meghaladd targyi es szemelyi feltetelek biztositasanak igenylese.

- A felettes szerv utasitasa alapjan meghatarozott keretek kozott a kepviseleti es 
alairasi jogkor gyakorlasa.

- Az altaluk iranyitott szervezeti egyseg erdekeinek kepviselete.
- A beosztott munkavallalok magasabb szintu dontest igenyld kerelmeinek 

velemenyezese.
- - A hataskoriikbe tartozd feladatok vegrehajtasi modjanak, mddszereinek kialakftasa, 

eHenorzese, az eszlelt hianyossagok megszuntetese.
- A rajuk atruhazott jogkorben egyes meghatarozott munkaltatoi jogok gyakorlasa.

/or



3,1.4.2. A vezetok fobb feladatai

- Az altaluk vezetett szervezeti egyseg kepviselete.
~ A Tarsasag Vezerigazgatoja altal meghatarozott celkituzesek, tervek es strategiai 

dontesek yegrehajtasa, vegrehajtatasa aziranyitasukala tartozo szervezeti egysegek 
/ vonatkozasaban. <

- A szervezeti egyseg tevekenysegevel kapcsolatos celkituzo, koncepcioalkoto, 
tervezesi. szervezesi, iranyitasi, ellenorzesi es ertekelesi feladatainak ellatasa.

- Az operativ feladatok megfogalmazasa, rendszerezese es kiadasa a szervezeti egyseg 
es az alarendelt szervezeti egysegek reszere.

- A szervezeti egyseg anyagi- es munkaeroforrasaival valo gazdalkodas.
- A szervezeti egyseg munkavallaloi munkakoreinek meghatarozasa.
- A vegrehajtassal kapcsolatos munkamegosztas kialakitasa, az egyes reszfeladatok 

osszehangolasa.
- A mukodes hianyossagainak feltarasa, a munkamodszerekjavitasa.
- A beosztottak munkajanak ertekelese.
- Sajat kepzettsegenek,vezetesi modszereinek fejlesztese.
- A tudomasukrajutott uzleti es egyeb tarsasagi titok megorzese.

3.1.4.3. Avezetokfelelossege

A vezetok felelosek:

- A szervezet es a szervezeti egyseg feladatait, mukodeset szabalyozo eldirasok 
betartasaert, betartatasaert;

- A munkafegyelem. a bizonylati fegyelem, a hataridok betartasaert;
- A munkafeladatok szakszeru ellatasaert, az adatszolgaltatasok valodisagaert, 

pontossagaert;
- A szakteruletiikre vonatkozo jogszabalyok, belso szabalyzatok, utasitasok 

megismereseert, betartasaert, vegrehajtasaert;
- Az iranyitott szervezeti egyseg munkajanak eredmenyessegeert, a tevekenysegi 

korbe utalt feladatok szinvonalas es hatekony elvegzeseert;
- Az iranyitasuk ala tartozo szervezeti egysegek kozotti egyuttmukodes biztositasaert;
- A Tarsasag vagyonanak megorzeseben es gyarapitasaban valo hatekony 

kdzremiikddesert;
- Az iranyitasuk ala tartozo munkavallalok szakmai fejlodeseert.

A Tarsasag vezeto allasu munkavallaloi az Mt. es a Ptk. szerint felelosek a Tarsasag 
eredmenyes mukodese erdekeben resziikre meghatarozott feladatok elvegzeseert, 
intezkedeseikert, utasitasaikert, a nyilvantartasok, adatszolgaltatasok, jelentesek tartalmi 
helyessegeert, a tdrvenyesseg biztositasaert es betartasaert, az eloirt ellenorzesek 
vegrehajtasaert, a feladat- es hataskdrukbe tartozo tevekenysegek megteteleert vagy 
elmulasztasaert.

A felelosseg tartalmat, merteket az Mt. es a Ptk. szabalyozza.

A vezetok felelossege nem csokkenti a beosztott munkavallalok munkakdri leirasaban 
meghatarozott szemelyes felelosseget.



A Tarsasag vezeto allasu munkavallaldi a 2007. evi CLIL torveny 3. § (3) bekezdesenek e) 
pontja ertelmeben ketevente kotelesek vagyonnyilatkozatot tenni. A vagyonnyilatkozatok 
orzese a 2007. evi CLIL torveny 7. §-a alapjan tortenik.

3.1.5. A Tarsasag vezetok ala beosztott munkavallaloinak altal&nos jogai es kotelessegei

A Tarsasag beosztott munkavallaldjanak elidegenithetetlen es allanddan ervenyes joga^ hogy:

- megismerje a Tarsasag terveit, celkituzeseit, reszt vehessen ezek kialakitasaban es 
megtehesse munkajaval osszefuggo javaslatait;

- a vegzett munkajaert megkapja azt a bert, keresetet,jutalmat,juttatast, kedvezmenyt, 
amely az Mt., a munkaszerzodes, valamint a Tarsasag belso szabalyai alapjan jar;

- biztosltva legyenek szamara a biztonsagos munkavegzes feltetelei, eszkozei, 
informacioi, iranymutatasai;

- tajekoztatast kapjon, velemenyt nyilvamtson a szemelyi nyilvantartasban a 
munkamindsites anyagaiban ra vonatkozo adatokrol;

~ a torvenyekben meghatarozott adatszolgaltatasi kotelezettsegen tul csak kozvetlen 
hozzajarulasaval adhatok ki szemelyi es jdvedehni adatai harmadik szemely reszere;

- a munkavegzes hatekonysaganak novelesere, a munkakorulmenyek javitasara, a 
tarsasagi vagyon vedelmere vonatkozo javaslatok eloterjesztese;

- a Tarsasag erdekeinek megfelelo szakmai tovabbkepzes igenylese.

A beosztott munkavallalok kotelesek'.

- a Tarsasag celkituzeseinek maradektalan es eredmenyes teljesiteset eldsegfteni, a 
jogszabalyokban, belso szabalyzatokban es utasitasokban eloirt feladatokat eloirt 
hataridoben, megfelelo mindsegben vegrehajtani, azok vegrehajtasat elosegiteni es 
ellenorizni;

- a kapott utasitasokat kesedelem nelkill vegrehajtani akkor is, ha annak targyaban 
kiilon vegrehajtasi utasitas nem kerult kiadasra;

- a munkarendet, a bizonylati- es iratkezelesi fegyelmet betartani;
- munkateriileten a torvenyesseget betartani;
- a munkakorevel jard ellendrzesi feladatokat folyamatosan es kovetkezetesen ellatni;
- a Tarsasag vagyonanak es eszkozeinek megovasat elomozditani;
- baleset vagy anyagi kar megelozese (megsziintetese) erdekeben intezkedni, illetoleg 

az illetekesek figyelmet erre felhivni;
- munkahelyen az eloirt idopontban munkara kepes allapotban megjelenni;
- munkaidejet a kovetelmenyeknek megfelelo, hatekony munkavegzessel eltolteni;
- a munkahelyi felettese altal kiadott munkat a jogszabalyoknak es utasitasoknak 

megfeleloen, hataridore elvegezni es tevekenysegerol felettesenek beszamolni;
- a Tarsasag ugyfeleivel es munkatarsaival szemben udvarias, elozekeny es figyelmes 

magatartast tanusftani, oltozkodesben es viselkedesben a Tarsasag 
kovetelmenyeinek megfelelni;

- az eloirt szakmai oktatasokon, tovabbkepzeseken rendszeresen reszt venni, a 
munkaja ellatasahoz sztikseges es eloirt kepesitest megszerezni;

- a rendelkezesere bocsatott munkaeszkozoket, felszereleseket gondosan megdrizni, 
takarekosan kezelni;
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- a Tarsasag tulajdonat kepezo eszkozoket es anyagokat csak a Tarsasag erdekeben 
felhasznalni, illetve hasznositani, a jogtalan hasznalattal a Tarsasagnak okozoft kart 
a munkajog szabalyai szerint megteriteni;

- az iizleti es egyeb tarsasagi titoknakminosuld adatokat, informaciokatmegorizni;
- - amunkavegzes soran eszlelt hianyossagokat feltami.

3.2. A munkaltatoi jogok gyakorlasa

A munkaltatoi jogokat - a Tarsasag munkavallaldinak felvetelet, kinevezeset, 
bermegaliapitasat, minositeset, athelyezeset, felelossegre vonasat es a hatalyos jogszabalyok 
szerinti minden egyeb munkaltatoi jogot - a Tarsasag munkavallaloi felett (ideertve a 3.1.4.2. 
alpontban megjeldlt vezeto beosztasu munkavallalokat is) a Vezerigazgato gyakorolja.

A Vezerigazgato az altala sztiksegesnek tartott mertekben a munkaltatoi jogok gyakorlasat az 
egyes szakteriiletek igazgatoira atruhazhatja, kulon utasitasban szabalyozottak szerint. Nem 
ruhazhato at a munkavallalok felvetelenek, kinevezesenek, a kinevezes visszavonasanak, 
munkaviszonya megsziintetesenek, munkabere es premizalasa megallapitasanak, felelossegre 
vonasanak joga, ezen kerdesekben azonban, a Vezerigazgato szamara javasolt kikerni az 
erintett munkavallalo kozvetlen felettesenek eldzetes velemenyet.

A Vezerigazgato feletti munkaltatoi jogokat az Alapszabaly szerint a megvalasztas, kinevezes, 
visszahivas, dijazas es egyeb juttatasok, valamint az bsszeferhetetlenseg megallapitasa 
tekinteteben az Alapito kepviselo-testulete, tovabba az egyeb munkaltatoi jogok tekinteteben 
a Budapest Fovaros VIII. Kertilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat polgarmestere kozvetlenul es 
onalloan gyakorolja.

3.3. Az iizleti titok megdrzese

A munkavallalo nem kozolhet harmadik szemellyel olyan adatot, amely munkakore 
betoltesevel osszefuggesben jutott tudomasara es amelynek kozlese a Tarsasagra nezve 
hatranyos kovetkezmenyekkel jarna.

Iizleti titoknak minb'sill a Tdrsasdgndl killbnbsen:

- az iizleti partnerektol kapott, illetve nekik adott engedmenyek merteke;
- a Tarsasag szakmai tevekenysegeinek egyedi nyereseg-es koltsegadatai;
- tavlati fejlesztesi koncepciok es fejlesztesi tervek, valamint a jovahagyott tervek 

szamitasi anyaga;
- eves operatfv tervek, tovabba azok vegrehajtasarol es gazdasagi eredmenyeirbl 

keszitett beszamolok olyan reszletei, amelyeket nem kotelezd nyilvanossa tenni;
- uzletpolitikai tervek, hatarozatok;

— ellenorzesek es vizsgalatok soran felmeriilt bizalmas jellegu anyagok;
~ munkavallalokkal szembeni eljarasok adatai a hatarozat jogerore emelkedeseig;
— kozbeszerzesi-, es palyazati dokumentumok;
- esetenkent iizleti titoknak minositett adatok. _
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Az uzleti titok megsertese a munkaviszony sulyos megsertesenek minSsul, ami azonnali 
hatalyu felmondas alapjaul szolgal.

A Tarsasag valamennyi munkavallaloja koteles a tudomasara jutott iizleti titkot addig 
megorizni, ami'g a megbrzes alol az illetekes felettestol felmentest nem kap. A munkaviszony 
megszunese az iizleti titok megbrzesenek kotelezettsege alol nem mentesit.

3.4. Nyilatkozatteteli jogosultsag

A mediumok (pl.: televizib, a radio es az iTott sajto) kepviselbinek adott mindennemu 
felvilagositas nyilatkozatnak minostil.

A Tarsasag egeszet erinto kerdesekben a tajekoztatasra jogosult a Vezerigazgato vagy elozetes 
felhatalmazasa alapjan mas munkatarsak.

A nyilatkozatok megtetelekor minden esetben tekintettel kell lenni az iizleti titok megtartasara 
vonatkozo rendelkezesekre, valamint a Tarsasag jo hfrere es torvenyes erdekeire.

3.5. A Tarsasag altal megkbtendb szerzodesek es az ahhoz kapcsolodo 
alairasi jogosultsagok

A Tarsasag valamennyi szerzodesenek, banki iigyletenek, egyoldalu kbtelezettseg- 
vallalasanak, egyeb jogiigyletenek megkotese a Vezerigazgato hataskorebe tartozik. A 
Tarsasag munkavallaloi barmely szerzodes megkbtesere csak abban az esetben valnak 
jogosultta, ha a Vezerigazgato erre kiilon irasbeli meghatalmazast adott.

3.6. A bankszamla feletti rendelkezesi jog es a hazi penztar

A Tarsasag bankszamlaja felett jogszabalyban, alapszabilyban es kiilon szabalyzatban 
meghatarozott munkavallalok rendelkeznek.

A Tarsasag szamlavezeto bankjanal vezetett folyoszamla feletti rendelkezesi joggal a 
Vezerigazgato ruhazhat fel egyes munkavallalokat.

A hazi penztarbol torteno kifizetesek utalvanyozasanak rendjet kiilon utasitasban kell 
szabalyozni.

Sajat maga reszere a Tarsasag egyetlen munkavallaloja sem jogosult utalvanyozasra.



IV A koordinacid eszkozei

4.1. Alapitoi hatarozatok .:

Az Alapszabaly hatarozza meg azokat a kerdeskbrbket, amelyekben kizarolag az Alapito 
jogosult dbntest hozni.

Az Alapito hatarozattal dbnt tovabba minden olyan kerdesben, amely egyebkent a vezeto 
tisztsegviselb (Vezerigazgato) hataskbrebetartozna, de az Alapito az Alapszabaly 
felhatalmazasa alapjan a hataskbrt a vezeto tisztsegviseldtbl elvonta. Az Alapito a 
Vezerigazgato reszere irasban utasitast adhat. Ezekben az esetekben az Alapito hatarozata 
mentesiti a Vezerigazgatot a Ptk.-ban meghatarozott felelbsseg alol.

Az Alapito hatarozata a Vezerigazgatora, illetoleg a Tarsasag munkaszervezetere egyarant 
kotelezo ervenyu.

4.2. Vezerigazgatoi utasitas

A Tarsasag egeszenek mukbdeset erinto tigyek szabalyozasara — altalaban egyszerubb 
folyamatok ugyrendjere, ismetlodd folyamatok meghatarozasara - Vezerigazgatoi utasitas 
kertil kiadasra. Kiadasat a Vezerigazgato rendeli el.

Az utasitast az erre a feladatra felkert dolgozo kesziti el, a Vezerigazgato altal meghatarozott 
szemelyek bevonasaval es az illetekesekkel tbrteno egyeztetessel.

Az utasitasban meghatarozott egysegek dolgozoi - kulbn intezkedes nelkul kbtelesek 
vegrehajtani. /

A Vezerigazgatoi utasitasokat - evenkenti sorszamozassal ellatva - a Titkarsag kijelblt 
munkatarsa tartja nyilvan. Gondoskodik kbzreadasukrol, felulvizsgalatukrol, 
karbantartasukrol es sziikseg eseten, ervenytelenitesukrol.

4.3. A vezetes es iranyitas eszkozei- modszerei

4.3.1. Belso utasitasi es szabalyozasi rendszer

A Tarsasag vezeteset, iranyitasat belso utasitasi es szabalyozasi rendszer tamogatja a jelen 
Szervezeti es Mukbdesi Szabalyzatelbirasainakmegfeleloen.

Ezek alapvetden a kovetkezok:

- Szervezeti es Mukbdesi Szabalyzat
- Etikai szabalyzat
- Javadalmazasi szabalyzat
- Az alairasi jogkbr, utalvanyozasi jogkbr, teljesitesi igazolasi jogkbr, valamint a 

nevbelyegzb hasznalat szabalyozasi rendjenek szabalyzata
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- Penz- es ertekkezelesi szabalyzat
- Adatkezelesi szabalyzat
- Adatvedelmi incidenskezelesi szabalyzat
- Kozzeteteli szabalyzat
- Kockazatkezelesi szabalyzat
- Szervezeti integritast serto esemenyek bejelentesere vonatkozo eljarasrend
— Ellenorzesi nyomvonal szabalyzat
- Leltarozasi es selejtezesi szabalyzat
- katkezelesi szabalyzat
- Szamviteli politika
- Beszerzesi szabalyzat
- Belso ellenorzesi szabalyzat
- Tuzvedelmi szabalyzat
- Munkavedelmi szabalyzat

4.3.1. L Utasitasok

Az operativ feladatok, dontesek vegrehajtasanak osszehangolasara, a Tarsasag egeszere vagy 
meghatarozott szervezeti egysegekre a Vezerigazgato belso utasitasokat adhat ki.

A belso utasitas nem lehet clienteles a hatalyban levo jogszabalyokkal.

A belso utasitasok nyilvantartasarol a Vezerigazgato utasitasa eseten a Titkarsag koteles 
gondoskodni.

4.3.1.2. Szabalyzatok

4.3.1.2.1. A szabalyzatok kidolgozdsa es jdvdhagydsa

A Tarsasag szabalyozasi rendszere kidolgozasanak iranyitasaert, koordinalasaert, a 
szabalyzatok kiadasaert es annak az erintett munkavallalok tudomasara hozasaert a 
Vezerigazgato felelds.

A kidolgozas soran fel kell hasznalni a szabalyzat targyahoz kapcsolodd jogszabalyokat, 
eloirasokat, a szakirodalmat, illetoleg hasznositani kell a hasonlo tevekenyseget folytato mas 
tarsasagok tapasztalatait.

A szabalyzat tervezetet menet kozben egyeztetni kell az erintett vezetokkel es 
munkavallalokkal, jogos es indokolt eszreveteleik figyelembevetelevel.

A szabalyzatot a Vezerigazgato hagyja jova es frja ala.

A szabalyzatok eloirasait valamennyi munkavallald koteles betartani es munkajat annak 
megfeleloen vegezni.



4.3.I.2.2. A szabalyzatok kezelese es nyilvdntartdsa

A szabalyzatok kezeleset. nyilvantartasat a Vezerigazgato altal kijelolt munkavallalo vegzi, 
aki ennek kereteben koteles a szabalyzatokrol folyamatos.es naprakesz nyilvantartast vezetni, 
i 1 letoleg az idokozben hatalyon kivul helyezett szabalyzatokat a datum feltuntetesevel j61 
lathatoan megjelolni.

4.3.I.2.3. A szabalyzatok karbantartdsa

A szabalyzatokon az idokozbeni valtozasokat keresztiil kell vezetni, figyelemmel az alapul 
vett jogszabaly esetleges modositasaira is. Az igy elkesziilt modositasok megismereset 
valamennyi munkavallalo reszere lehetove kell tenni. A szabalyzatok modosi'tasaert az adott 
szabalyzatert felelos munkavallalo, annak megkuldeseert a szabalyzatokat nyilvantarto 
munkavallalo felel.

4.3.I.2.4. Aszabdlyozds eredmenyessegenek ellenorzese

Uj szervezesi intezkedest tartalmazo szabalyzat vegrehajtasat a hatalybalepest koveto 6 honap 
elteltevel ellendrizni kell, amelyrol a szabalyzat elkesziteseert felelos munkavallalo koteles a 
Vezerigazgato reszere irasbeli tajekoztatastadni.

A megallapitott hianyossagok megszunteteserdl a Vezerigazgatonak a munkaszervezet utjan" 
intezkednie kell.

4.3.2. A munkakdri leiras

A Tarsasag valamennyi alkalmazottja alapvetd feladatainak felsorolasat a belso utasitasi es 
szabalyozasi rendszer mellett az alkalmazott munkakdri leirasa tartalmazza.

A munkakdri leiras meghatarozasa es elkeszitese a munkavallalo kozvetlen felettesenek 
kotelezettsege, amely soran a kozvetlen felettesnek egyeztetnie kell sajat felettesevel is. A 
munkakdri leiras a belso utasitasi es szabalyozasi rendszer rendelkezeseivel ellentetben nem 
allhat. A munkakdri leirast a kozvetlen felettesnek evente felul kell vizsgalnia es szukseg 
eseten kotelessege azt megfeleld modon modositani.

A munkakdri leirasnak a munkavillalora kotelezo ervenyu Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatban mar rendezett szabalyok kivetelevel tartalmaznia kell a kovetkezoket:

- munkavallalo neve,
- munkakor es beosztas,
- munkavegzes helye,

— kozvetlen felettes vezetd megjelolese,
- kozvetlen alarendeltek megjelolese,
- feladat-es hataskdr teteles felsorolasa,
— felelosseg meghatarozasa, y f'y
— tajekoztatasi es ellenorzesi kotelezettseg felsorolasa,

folyamatos.es


- helyettesitessel bsszefuggb szabalyok meghatarozasa,
- a munkakor betbltesevel kapcsolatos kbvetelmenyek leirasa,
- a munkakbri leiras hatalyba lepesenek meghatarozasa,
- a felettes vezetb es a munkavallalo alairasa.

4.3.2.I. A munkakdrdk dtaddsa

A munkavallalok munkakbret - amennyiben szemelyukben valtozas tbrtenik - jegyzbkbnyv 
felvetele mellett kell atadni, illetve atvenni.

A munkakor atadas-atvetelenel a kozvetlen felettesnek jelen kell lenni. Az atadas-atvetelrbl 
keszitett jegyzbkbnyvnek a kovetkezoket kell tartalmaznia:

- a munkakor atadasanak okat;
— a szervezeti egyseg es a munkakbr megnevezeset;
- az atadas-atvetel megkezdesenek es befejezesenek idopontjat, az abban resztvevb 

szemelyeket;
- azatadottmunkakbrrel kapcsolatos altalanosjellegu tajekoztatast, ajellemzb adatokat;
- az atadott folyamatban levo konkret iigyeket, az azokban teendo intezkedeseket, 

megjegyzeseket;
- az atado nyilatkozatat, amely szerint a munkakbrrel kapcsolatosan minden lenyeges 

iigyben es kerdesben tajekoztatast nyujtott;
- az atadas targyat kepezo okmanyok, utasitasok, munkaeszkbzbk felsorolasat;
- az anyagi felelbsseggel jaro munkakbrbk atadasakor csatolni kell a leltarrbl keszitett 

jegyzbkbnyvet, valamint a munkakort atvevo dolgozo anyagi felelbssege 
tudomasulvetelerol szold nyilatkozatot;

- az atado, illetve az atvevo esetleges eszreveteleit;
- az atado, illetve az atvevo alairasat.

A felvett jegyzokonyv egy-egy peldanyat at kell adni:

- az atado szemely,
- az atvevo szemely, .
- az atvevo kozvetlen felettese es

Az atadas-atveteli eljarast az alkalmazott munkaviszonyanak megsziinteteset vagy a 
munkakbrvaltozast kbvetoen legkesobb 30 napon belul be kell fejezni. Ha a munkakor 
betoltesere uj alkalmazottat meg nem jelbltek ki, a munkakort a kozvetlen vezetbnek kell 
atvennie.

4.3.3. Az anyagi erdekeltsegi rendszer

A Tarsasag alkalmazottainak a kiemelkedo munkavegzesert vagy a kituzott celfeladatok 
teljesiteseert a Tarsasag belsb erdekeltsege alapjan jutalom fizethetb ki.



4.3.4. A Tarsasagon beluli ellenorzes

4.3.4.I. Az ellenorzes celja

A Tarsasag operativ munkaszervezetevel szemben alapvetd tulajdonosi elvaras az, hogy a 
vonatkozd jogszabalyok es az ezeken alapuld belso szabalyok szerint mukodjon, esszeruen es 
celszeruen gazdalkodjek, mukodese kozben biztositsa a tarsasagi vagyon vedelmet. Ennek 
egyik legfontosabb eszkoze az ellenorzes, amelynek celja, hogy idejeben feltarhatdk legyenek 
a mukodesi zavarok es elkerulhetok legyenek az olyan jelensegek, amelyek sertik a rendet, 
rontjak a gazdalkodashatekonysagat vagy a tarsasagi vagyon serelmet okozzak.

4.3.4.2. Az ellenorzes rendszerenekformal

- konywizsgaloi ellenorzes,
— feliigyelobizottsagi ellenorzes,

—- a vezetoi ellenorzes,
- munkafolyamatba epitett ellenorzes,
— belsd ellenorzes.

4.3.5. Uzleti tervek .

A belso iranyitas egyik alapvetd funkcioja es eszkoze a tervezes. A tervek valamennyi 
munkavallalo ele celokat allitanak, feladatokat hataroznak meg, valamint meghatarozzak az 
egyes tevekenysegek tartalmat.

Az eves tervek vonatkozasaban az alapinformaciok kbret a tobb eves idoszakra meghatarozott 
tarsasagi, gazdasagi celok megvalosftasabol a vonatkozd gazdalkodasi evre ervdnyes fobb 
iranyelvek es feladatok kepezik. Az eves tervek tartalmazzak az iizletpolitika aktualis 
elvarasait. Mind az eves, mind a hosszabb idotartamu tervek elkesziteset az erdekeltek 
kozremukddesevel kell biztositani.

Az uzleti tervek valamennyi szervezeti egysegre es munkavallalora kotelezo ervenyiiek, azok 
vegrehajtasa valamennyi alkalmazott kotelezettsege.

V. Hatalybalepes, rendelkezes

5.1. Hatalybalepes .

Jelen Szabalyzatot a Vezerigazgatd a 1/2022. (1.20.) szamu Vezerigazgatoi utasitasaval kihirdette. A 
Szabalyzatot az Alapitd 4/2022. (1.20.) szamu KT hatarozataval hagyta jova.

A hatalybalepes idopontja-. 2022. januar 21.



5.2. Rendelkezes

Jelen Szabalyzat jovahagyasaval egyidejuleg hatalyat veszi a 2015. augusztus 1. napjan kelt, tobbszor 
niodositott, es a modosftasokkal egyseges szerkezetbe foglalt Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat es 
annak valamennyi modosltasa.

Budapest, 2022. januar21.
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