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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármestere számára
Előterjesztő: dr. Gőz Gabriella igazgatósági elnök
Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefváros
Közösségeiért Nonprofit Zrt. közötti közszolgáltatás 2. sz. mellékletének módosítására.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT.
KÉSZÍTETTE: DR. BURÁNY GERGELY, ZUCKERMANN ERNŐ
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BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:
CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ
A döntésre a szervezeti és működési szabályzat alapján hatáskörrel rendelkezik:
Polgármester
Az SZMSZ szerint véleményezi:

Tisztelt Képviselő-testület!
I.

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) úgy

döntött, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (5)
bekezdésében foglalt turizmussal, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, közművelődési feladatokkal,
kerületi sport és szabadidősport támogatásával, valamint nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos
önkormányzati feladatokat Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (továbbiakban: JKN Zrt.) látja el
a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet alapján. Ezen túlmenően a JKN Zrt. az
önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 81/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet Il.
melléklete alapján közművelődési feladatokat ellátó gazdasági társaság.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a JKN Zrt. részére biztosított 838.768.657 Ft
kompenzáció összegét, mely a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 8/2020. (HI.28.) számú önkormányzati rendeletben is szerepel.

A JKN Zrt. a fentieknek megfelelően
aktualizálását.
II.

A beterjesztés indoka

elkészítette a közszolgáltatási szerződés 2. mellékletének

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendeletének 8. melléklet, 15.9. pontja alapján a Képviselő-

testületnek

a

Polgármesterre

átruházott

hatásköre

a

következő:

,.15.9.

A

polgármester

dönt

az

Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződések
módosításáról, amennyiben a fedezet biztosított.", a beterjesztésről — átruházott hatáskörben — a
Polgármester dönt. Mivel plusz forrást a JKN Zrt. nem igényel, így a fedezet is rendelkezésre áll, a
közszolgáltatási szerződés módosításáról a Polgármester dönthet.
A IKN Zrt. 2020. évi működése során több olyan esemény, körülmény merült fel, ami szükségessé
tette a költségsorok közötti átcsoportosítást. A Kesztyűgyár felújítása még zajlik, a többi rendezvény,
esemény már megvalósult.
Valamennyi átcsoportosítást igénylő döntés még a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos 18/2020
(12.01.) polgármester-jegyzői utasítás kihirdetése előtt született meg.
Az átcsoportosítások tételes indokolása:
e

A Társaság használatában lévő ingatlanok közül a Kesztyűgyár Közösségi Házban a
folyamatos beázások, műszaki problémák miatt felújítási munkák váltak szükségessé,
amire az eredeti felújítási keret nem nyújtott lehetőséget, ezért a Szabadidő,
készségfejlesztési, közösségi programok Mátyás tér 15. programhoz kapcsolódó sorról
7.705.460 Ft átcsopottosításra kerül Feladat ellátáshoz felújítás sorra.
e
A járványhelyzet miatt a magyarkúti üdülő kihasználtsága nem érte el a tervezettet,
viszont így lehetőség nyílt az ingatlan felújítására, modernizálására - A gyermeküdültetés
divízió . Magyarkút
programhoz
kapcsolódó
szolgáltatás
sorról
anyagbeszerzés,
készletbeszetzés sorra átcsoportosításra kerül: 2.400.000 Ft.
s — A 2020-as év tervezésénél a Társaság új vezetésének még nem volt teljes képe a divíziók
valós működéséről — a Fókusz Központot vezető Futó Emőke eddig katás vállalkozóként,
megbízási jogviszonyban látta el a feladatait, szeptembertől azonban már munkavállalónk
lett. Ezért a Fókusz Központ-Magdolna 47 programhoz kapcsolódó szolgáltatás sorról
1.200.000 Ft átcsoportosításra kerül Foglalkoztatottak személyi juttatásai illetve járulék,

cafeteria sorra.

s
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A nyári napközis tábor otthona idén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Orczy téri épülete
volt, ami plusz költséget jelentett, az eredetileg erre a célra tervezettnél. Ezért a
Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári szünidei szabadidő
foglalkozás, étkeztetéssel foglalkoztatottak személyi juttatásai, Külső személyi juttatások
illetve járulékok sorokra a Szabadidő, kézségfejlesztési, közösségi programok Mátyás tér
15. 1.000.000 Ft-ot, illetve a Gyermeküdültetés 295.044 Ft-ot csoportosított át.
A Társaság koordinációs divíziója korábban a Kesztyűgyárban működött, ez azonban
akadályozta a Ház eredeti funkcióját. A koordinációs divízió 2020. november 10-én a H13
Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központba költözött. A költözés költségeire az Irányítás
divízió Egyéb szolgáltatás sorról 5.000.000 Ft átcsoportosításra kerül az Anyagbeszerzés

sorra.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a JKN Zrt. közszolgáltatási szerződés 2. mellékletének jóváhagyása. Jelen döntésnek
pénzügyi fedezete a már hivatkozott rendeletnek megfelelően biztosított a 2020. évi költségvetésben.
IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.)
önkormányzati
rendeletének
8. melléklet,
15.9. pontja alapján
a
Képviselő-testületnek a
Polgármesterre átruházott hatásköre a következő: ,,15.9. A polgármester dönt az Önkormányzat
tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződések módosításáról,
amennyiben a fedezet biztosított.".

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Mellékletek:
1.

sz.:aJKN Zrt.közszolgáltatási szerződés 2.sz. melléklete
Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere úgy dönt, hogy
hozzájárul az Önkormányzat és a JIKN Zrt. között fennálló közszolgáltatási szerződés 2. számú
mellékletének aktualizálásához a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. december ....
A döntés végrehajtását
Gazdálkodási Ügyosztály
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Budapest, 2020. december. ....

dr. Gőz Gabriella s.k.

Zrt.,

