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A képviselő-testületi ülés időpontj a: 20 |2. július 05. . sz. napiľend

Tárgy: Javas|at megbízísĺ szeľződés megkötéséľe közösségi téľ biztosítása éľdekében

A napiľendet lylVzart ülésen kell tárgya|ni, a hatźrozat/rende|et elfogadásához
egyszeľíĺ/minősítettszavazattöbbségszükséges
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺiryi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottsá g v é|emény ezi

Hatźlr ozati javaslat a bizottsźry szźĺnára.. -

Budapest Józsefvá ľosĺ onko ľmá ny zat
Kénviselő-testü let e szőlmár a

Tĺsztelt KépvÍselő.testület!

Az ow. 8. $ (1) bekezdése értelmében a települési önkoľmányzat feladata a helyi
kozszo|gźitatások köľében ktilĺinösen a ktiziisségi tér biztosítása; közművelődési,
fudományos, míĺvészeti tevékenység tźlmogatása, az egészséges életmód közösségi
feltételeinek elő segítése.

onkoľmanyzabĺ.lkat megkereste a Fiiggetlenül Egymással Közhasznú Egyesület a 2,5

hónapig taÍtő ,,20 foľintos opeľett'' elnevezésű programsoľozat megszewezése céljából. A
programot egy magyaľ és német miĺvészcsoport tervezi, a ĺemzetközi együttmúkodésben
megvalósuló szociokulturális-művészeti projekt a német Mitost e.V. és a Schering Stiffilng
,,kulfur-im-dialog.mo e 2012', veľsenyének gyóztes projektje.

A progam célja Józsefuaľos lakosainak és a keriiletben található kiilönfele művészeti, oktatási
intézmények és szolgáltatók ktiztitti egyiittmfüödés |éttehozása. Ennek sorĺín
műhelymunkĺĺkat hirdetnek meg ktilönböző témfüban, különfele módszeľek és eszközök
felhaszná|ásával, felkéľt művészek, építészek, urbanistĺík vezetésével. A tervek szerint lenne
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zenei, hangszerépítő, kézmúves és gasztronómiai workshop, baľkácsfoglalkozás és
gyerekprogram is. A rendezvény célja, hogy kézzelfogható fudást, gyakorlati technikfüat
osszanak meg egymással a résztvevők és a kľeativitásanak szabad teret engedve eleven
kultuľális teret hozzanak létre. A műhelymunkák során foleg újľahasznosítasi technikákľa
koncentrálnanak (pl. a Béla Műhely nevĹĺ zenei csoport segítségével, akik ipaľi hulladékokból
állítanak elő hangszereket), és ęzen technikak felhasználasźna| a 2,5 hőnap soľán közösen
felépítenek egy nagy multifunkcionális targyat (,,Mókus Markus'Lt), amely egyszeÍTe leszegy
hatalmas mókusszobor, mobil szíĺlház, hangszeľ és a közösen szerzett tudások tźlrhtua. A
programok ingyenesek lesznek. Reszleteses programterv még nem alakult ki, tekintette| ana,
hogy egyes tevékenységek}rez engedélyek szĹikségesek, amelyek megszerzése még
folyamatban van. Az engedélyhez nem kötött tevékenységek folyatásának előkeszületei
zllŻ.július 09. napjan megkezdődnének.

A progľam céIjźtra javasolom, hogy az önkormányzat a fulajdonźt képező Budapest VIII.,
Tolnai Lajos u.23. szám a|atti 34934 hrsz-ú, 606m" alapteľületiĺ telekingatlant biztosítsa,
mely helyszín az ingatlan-nyilvantaľtás szerint telek besorolású. A telek építési <jvezeti
besorolása: LI-VIII-2, nyilvantartási éľtéke 37.263.000,- Ft. A 34934 hľsz-ú, 606m.
alapterülettĺ telek a Csarnok negyedben talá|hatő. Amennyiben bérbeadás útján
hasznosítanánk a telket, akkor a hatályos jogszabźůyi rendelkezések értelmében a telek
bérbeadásara csak versenyeztetés útjan kerĹilhetne sor. Javaslatom szerint a Telek nem kerül
sem bérbeadásra, sem haszná|atba aďásra, az onkoľmźnyzat sajat hasznosítása versenyeztetést
nem igényel. A telken a rcndezvény keretében kereskedelmi tevékenységet nem fognak
folytatni.

Javasolom' hogy az onkormlĺnyzat bizza meg a FüggetlenĹil Egymással Közhasznú
Egyesületet, hogy az onkormányzat nevében és érdekében eljaľjon az önkoľmźnyzat
k<izösségi téĺrel kapcsolatos feladatai ellátásĺĺnak segítése éľdekében. A progľamok
illeszkednek az önkoľmányzat kulturális progľamjai kĺjzé. Családi programľól van szó, amely
egytészt kikapcsolódási lehetőséget is bizosít a családok részére, másrészt pedig elősegíti a
kömyezettudatos életmódra nevelést.

A Képviselő-testiilet hatáskoľe azow.9. $-án foglaltakon alapul.

Tisztelt Képviselő.testület !

Kéremaza|ábbihatétrozati javaslatelfogadását.

H.ł'r,łnozl'Tl JAVAsLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dclnt, hogy _ a Ftiggetleniil Egymással Ktizhasznú EgyesĹilet egyező
akaratnyilatkozata esetén - :

1. megbizza a Függetlenül Egymással Közľrasznú Egyesületet arra, hogy az
onkoľmĺányzat nevében és érdekében eljĺĺľva biztosítsa a köz<isségi tér ĺinkormźnyzati
feladatanak keretében megvalósuló nyáľi családi programok megvalósítását, az alábbi
szempontok fi gyelembe vételével:
a megbízás elvégzésének helye a 34934 hľsz-ú, Budapest VIII. keľület, Tolnai L. u.
23. sz. alatti önkormźnyzatifulajdonban á1ló telek,
a megbízás idej e : 20 12. 07 .09 . és 20|2. 09.2|. közö'tt,
a megbízásí szerződés a|apján a Tolnai L. u,23. sz. a|atttalźihatő telek nem kerĺilhet
sem béľbeadásra, sem a Megbízott biľtokába, csak az ingatlanĺa való téľítesmentes
belépés joga keľül biztosításľa,

a.

b.
c.



d. amegbízás e||átźlsźLéÍtMegbízott semmilyen dijazástvagy más térítést nem követelhet
ilv4legbízőtő|,

e. a Megbízott minden, a rendezvényhez kapcsolódó targyi eszkön. téľítésmentesen a
Megbízó hasznźůatźlba ad,

f. a hatósági engedélyeküez kötött tevékenységek esetén az eĺgedélyek beszeľzése
Megbízott feladata'

g. a médiával, 3. személyekkel való kapcsolattaľtas esetén az onkoľmźnyzat nevében
eljaró Megbízott felelősségteljesen, az onkormányzat á|ta| megtestesített
kiizfęladatok jellegéhe z méItőankoteles eljámi.

2. felkéri a polgáľmesteľt a megbízasi szerzodés a|źúrásźtra.

3. felkéri a Jőzsefvátosi Városiizemeltetési Szolgálatot, hogy a ľendezvény ideje a|att a

helyszín órzésérol és védelméről felađatkörében gondoskodjon.
4. felkéń a Kisfalu Kft-t, hogy az ingatlan kezelőjeként ajelen hatfuozat végrehajtásában

működjön közľe.

Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: 20|2.július 05.

A dtintés végrehajtásátvégző szeľvezeti erysóg: Jegyzői Kabinet Jogi csopoľt, Kisfalu Kft.,
Józsefuaĺosi Vaľostizemeltetési Szolgálat
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