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A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:
Képviselő-testület
Az SZMSZ szerint véleményezi:

Tisztelt Képviselő-testület!
I.

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az Önkormányzat 2016. december 15. napján közszolgáltatási keretszerződést kötött a Józsefváros
Közösségeiért Nonprofit Za-vel (a továbbiakban: JKN Zrt.) az alábbi feladatok ellátására:
1. A Magyarkúton található ingatlan-együttesben az Önkormányzat fenntartásában működő
oktatási-nevelési intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegű tumusokban történő
táboroztatása, a hétvégi csoportos kirándulások fogadása, a józsefvárosi intézmények
köztisztviselőinek és közalkalmazottainak üdültetése, továbbá a káptalanfüredi
gyermektáborban idényjelleggel, a józsefvárosi oktatási intézményekben tanuló gyermekek
csoportos és turnusos üdültetése, a józsefvárosi közalkalmazottak és köztisztviselők családi és
felnőtt üdültetése.
2. Józsefvárosi oktatási-nevelési intézmények tanulói részére nyári szabadidő foglalkozás
szervezése étkezés biztosításával.
3. Szociális gondoskodás körében:
a)

adományok gyűjtése, fogadása, osztása

b)

foglalkozás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátása

c)

iskolai felkészítés, tanfolyamok

d)

tanodai program működtetése

4. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása

5.

a)

szabadidő foglalkozás, készségfejlesztés

b)

közösségi színtér

c)

zászlógyűjtemény

d)

Józsefvárosi Galéria működtetése

e)

rendezvények szervezése

Kerületi közéleti lap, önkormányzati honlap működtetése
a) kerületi közéleti lap működtetése

b) PR tevékenység, kommunikáció
6.

Helyi vállalkozásfejlesztés segítése

7.

Sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása körében a helyszín
biztosítása

8.

Nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása körében nemzetiségi rendezvények,
ünnepek részére helyszín biztosítása

9.

Önkormányzati honlap működtetése, a jozsefvaros.hu honlap folyamatos üzemeltetése,
fejlesztése

Az Önkormányzat a fenti feladatok ellátására 2021. évben 599.665.920,- Ft-ot biztosít, ezért javaslom
a közszolgáltatási szerződést módosítani.

II.

A beterjesztés indoka

A gazdasági társaság által ellátott közfeladatok ellátására érdekében szükséges a fedezet biztosítása a
2021. évre, mely maga után vonja a közszolgáltatási szerződés módosítását. Az Önkormányzat a 2021.
évre a Józsefvárosi Galéria, a Zászlómúzeum és a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ
esetében csak az ingatlanok fenntartásával kapcsolatos költségeket biztosítja.
döntés cilia, pénzügyi hatása
A döntés célja a 2021. évi közfeladat-ellátáshoz szükséges kompenzációk meghatározása, az
önkormányzati feladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében.
A döntésnek pénzügyi hatása van. A közszolgáltatási szerződésekben biztosított kompenzáció a 2021.
évi költségvetésben biztosított.
IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület döntése tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. § (5) bekezdésének 7., 17. pontjain, hatásköre az Mötv. 41. § (3)
bekezdésén alapul.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.
(1.29.) számú kormányrendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés
meghozatalára a polgármester jogosult.
A közszolgáltatási feladatok címzettjét az Önkormányzat a Budapest főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.)
önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében az előterjesztés mellékletei szerinti szerződések tárgyát
képező feladatok ellátására felhatalmazza és nevesíti, mint kizárólagos feladatellátót.
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: a JKN Zrt. közszolgáltatási szerződés 2.sz. melléklete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének
..../2021. (II. 25.) szánni határozata
a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításának
elfogadása
A képviselő-testület
1. a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. részére közfeladatok ellátására 2021. évben
599.665.920,-Ft kompenzációt biztosít,
2. elfogadja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint az Közszolgáltatási szerződés 2. melléldetét
és felkéri a polgármestert annak aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: a szerződések aláírására: 2021. március 5.
A
döntés
végrehajtását
végző
szervezeti
JózsefvárosKözösségeiért Nonprofit Zrt.

egység:

Gazdálkodási

Ügyosztály,

Budapest, 2021. február 17.
dr. Gőz Gabriella
igazgatósági elnök

3

