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Képviselő.testü|et e számára

Tisztelt Képviselő.testület!

Dr. Feledy Botond a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektoraazzal kéréssel fordult on-
koľmányzatunkhoz,hogy az onkoľmźnyzat kĺjssön kizfe|adat ellátási szerződést a szakkollé-
giummal és annak fenntartójáva| a Jézus Taľsasága Alapítvrĺnnyal a minden év szeptemberé-
ben megľendezendő egy hetes Jezsuita Sziget elnevezéstĺ előadásokból, workshopokból álló
esemény megrendezése céljából. A Jezsuita Sziget fő helyszíne a Horiánszky u.20-22. szám
aIattta|á|hatőPárbeszédHźľ;a' illetve aMźltiautcai Jézus Szíve Templom. A rendezvény kie-
gészül a Lőrinc pap téľen szabadtéri koncertekkel, kiállítással is, melyhęz a szakkollégium
kéri, hogy az esemény időpontjában akozteriletet díjmentesen vehessék igénybe. A konceľ-
tek délutáni órfüban keľülnek megľendezésre. A tava|yí évben az eseményeken köľĺilbelül
600 fő vett ľészt, de a szervezők ľeményei szerint aziđei évben ennél magasabb szĺímban je-
lennek meg aZ érdeklődők.
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Táľgy: Javaslat közfeladat ellátási szeľződés megkötéséľe a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium
és a Jézus Táľsasása A|anítvánnval
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr
HumánszolgáitatásiBizottság vé|eményezi B
Határozati i avaslat a bizottsás' számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáýa Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az ę|oterięsztés mestársv a|ásźt'



A ľendezvény a lculturólisJelkiség fesztiválja. 20l2-bęn a hangsúlyt a Toma művészetre he-
Iyezték, mely kapcsán neves roma múvészek vettek részt az eseményen, kiemelt program volt
a Népľajzi Múzeum gazdag gffiteményéből is szemezgetó roma festménykiállítás. 20I3-barl
atarsadalmi igazságosság és társadalmi felelősségvźůIalásleszameghaténozó gondolat.
A Szent Ignác Szakkollégiumot a Szent Máĺton AIapítvźnyhoztalétre 1990-beĺazzal a célki-
tűzéssel' hogy keľesztéĺy értelmiségieket nevelj en aZ igazságosság szolgźiatźtra, eEY szolidá-
ris taĺsadalom építésére, az értelmi képzés, a szaktuđás eľősítése, a pszichológiai érettség, a
morális és közĺjsségi életvitel, atáĺsada\mi érzékeĺység és a lelkiség elmélyítése révén. 1999-
ben a Jézus Taľsasága Alapítvany áNette a Kollégium és Szakkollégium műkcjdtetésének jo-
gát, mely révén a Szent Márton Alapítvány jogutóda |ett.f006-barlahźĺľnas jezsuita jubileum
előkésziileti munkáinak keretében a fenntaľtó megerősítette a szakkollégium ktildetését és a
kölcsĺinös elk<jtelezettség jegyében a szakkollégium nevét kiegészítette a,jezsuitď, jelzőve|.

Mind a szakkollégium, mind fenntartőja a Jézus Taľsasága Alapítvány Józsefuárosban múkö-
dik. Önkormárlyzatuĺtk<ĺlak fontos, hogy a keľĹiletiinkben található intézményekkel, szerveze-
tekkel próbáljuk szorosabbra fiizru a kapcsolatokat, ezze| is felhíwa a keľület lakosságanak
ťrgyelmét Józsefuaros sokszínűségéľe, gazđag kulturális hagyományafua. A Jezsuita Sziget
elnevezésű esemény nyitott, Józsefuaľos közmúvelődését szolgálj a.

A nemzeti vagyonľól szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 5. $ (3) bekezdés a) és b) pontja szęrint
a helyi önkormanyzatkíztrő|agos tulajdonátképezo nemzeti vagyonba tartoznak a helyi köz-
utak, valamint a helyi tinkormĺínyzat tulajđonában á11ó terek, parkok. A 11. $ (13) bekezdés
szeľint nemzeti vagyon ingyenesen k'ĺzarőIagkozfe|adat e||átása céljából, akozfeladat eIIátá-

sźůloz sziikséges mértékben hasznosítható.
A Magyaľország helyi tinkormanyzataírőI szőIő 2011. évi CLXxXx. ttirvény 23. $ (5) be-
kezdésének 13. és I7 , pontja alapjźn a kerületi önkoľmányzat fe|ađata ktilönösen a helyi kĺiz-
múvelődési tevékenységtźmogatása, a kulturális ĺirökség helyi védelme, valamint a kerületi
spoľt és szabadidőspoľt támogatása, ifiúsági ügyek.

A közfeladat ellátáSi szerzodés tervezetét az I. számú melléklet tartalmazza. A szerzodés ter-
vezet 9 . pontj a aIapjáĺ a Közfeladatot ellátó díjmentesen használh atja az esemény időpontj á-

ban a Lőľinc pap téri közteľületet azza|, hogy használati engedélý kell kéľnie 16 munkanap-
pa| az esemény előtt, amit a Jőzsefvátosi onkormányzat tulajdonában lévő k<izteľületek hasz-
ná|atátő| és használatanak rendjéről szóló 2412009. (v.2|.) önkoľmányzati renđelęt értelmé-
ben a Y agyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyo sztá|yhozkell benyujtania.

A döntés fedezetet nem igényel, azoĺban a köZteriilet hasznáIat díjmentessége bevételkiesést
okozhat.

A Képviselő-testiilęt hatásköľe a Magyarország he|yi ĺinkoľmányzataírőI sző|ő 2011. évi
CLxXXx. törvény 107. $-an alapul.

Kéremaza|ábbíhattrozati javaslatelfogadását.

H,ą'ľÁnoz,ł'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. kozfe|adat ellátási szerzoďést köt a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiummal (székhely:
1085 Budapest, Horánszky u. 18.; képviseli: dr. Feledy Botond ľektor), valamint annak
fenntartójáva| a Jézus Taľsasága Alapíťvannyal (székhely: 1085 Budapest, Maria u.

25.; képvisęli: Brunneľ Róbeľt elnök).
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aL. felkéri a polgárme stęrt az előterjesztés mellék]etétképező kozfeladat ellátási szerződés
a|áirtstĺta.

Fęlelős: polgármesteľ
Határidő: 1. pont esetében: f0I3. április 3.

2.pont esetében: 2013. ápľilis 19.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: HumánszolgźitatásiLJgyosztá|y

Budapest, 2013. március 20.

S.m-aJ6-]
Santha Péterné
alpo1gáľmesteľ

Toľvényességi ellenőrzés :

Riman Edina
jegyző

nevében és me gbizásából :
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1. számú melléklet

KOZFELADAT ELLÁľÁsl sZERZoDEs

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VIII. keľÍilet Józsefvárosi Onkoľmányzata (székhely: 1082 Budapest, Baross
úca 63-67.; képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester; adószźm: 1'57357I5-f-42 törzsszáma: 7357I5),
mint onkor mźnyzat, a továbbiakban onkormányzat

másrészről

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium (ľövidített neve: sZĽ<, székhely: 1085 Budapest, Hoľánszky
utca 18.; képviseletében: dr. Feledy Botond rektor), és a SZIK fenntanója, a Jézus Táľsasága
A|apítvány (rövidített neve: JTA, székhelye: 1085 Budapest, Mária u.25., adőszám: 180ó4333-f-42
képviseletében: Brunner Róbert elnök) mint Kózszo|gźitatást nýjtó között, a továbbiakban
Kozszo|gá|tatáSt nyúj tó

az a|l|iroÍt napon és helyen az a|źtbbi feltételek szeľint:

I. A Szerződés tźrgya

1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tárgya a Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuáros onkormányzata źL|ta| a Magyarország helyi önkoľmányzatairő| szóló f01|. évi
CLxXXx. tv' (Mötv.) rendelkezései szerint ellátandó helyi kozügyek, valamint helyben biztosÍtható
közfeladatok körében ellátandó helyi ĺlnkormányzati feladatok teljesítésében való részvétel. Az Mötv.
23. s (5) bekezdés szeľint a kerületi önkormányzat fe|adata különösen a helyi közművelődési
tevékenység támogatása, a kultuľális örokség helyi védelme (13. pont); valamint a kertileti sport és

szabadidősp ort támogattlsa, ifi úsági ügyek ( 1 7. pont).

2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 1. pontjában foglaltak keretében Közfeladatot
ellátó feladatźt az a|ábbi, a fentiek keretében ellátandó feladatok képezik:

a) közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, keľületi spoľt és szabadidősport
támo gatźsa tźr gy źĺb an:

minden év szeptembeľében egy hetes Jęzsuita Sziget elnevezésű kultuľális rendezvény
szervezése.

3. Közfeladatot ellátó kijelenti, hogy a f ./ porúban foglalt rendez:lényét a VIII. kerület közigazgatási
hatźtrán belül tĄa meg és biĺosítja a VIII. kerületi lakosság rész-,léte|ét az eseményen.

4. Az onkormźĺnyzat kijelenti, hogy a jelen szeľződésben meghatározott, fe|adatkörébe tartoző feladat
részbeni e||áúźsáva| a jelen szerzodésbenrogzitett korlátozásokkal, feltételekkel a Közfeladatot ellátót
bizzameg.

5. A Közfeladatot ellátó kijelenti, hogy a jelen szerződés keretei között meghatározott kĺizfeladatok
teljesítését, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint és a jogszabályi előíľások betaľtása mellett
vá||a|ja.

II. Jogok és kiitelezettségek

6. Önkormányzat jogosult a Kozfeladatot ellátót, illetve tevékenységét és munkavégzését bĺármikor
e I lenőrizni, a Kłizf ę|adatot e l látótól adatot, kimutatást bekérni.



7. onkormányzat vźiIa|ja' hogy Közfeladatot e||źúő rendenényét megjelenteti honlapján, va|amint az

onkoľmány zat t! ságs áb an.

8. Önkormányzat vźů|a|1a, hogy Közfeladatot e||atő pá|yźzaton való résméte|ét anyagi hozzź$źlru|ás

nélkül támogatja.

9. onkormányzat dijmentesen biztosítja a2. pont szerinti egy hetes rendezvény lebonyolításához az

onkoľmányzat fenntartásźlban lévő kĺjzterület haszrá|atát a Bp. VI[. kerület Lőrinc pap téľ

tękintetében azza|, hogy a Józsefuaľosi onkormányzat tulajdonában tévő közterületek
hasznáIatźlról és hasznźiattnak rendjéről szóló 2412009. (v,2|.) önkoľmányzati rende|et

alapján a rendenény előtt 16 munkanappal közterti|et hasznźiati engedélý kér az onkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosĺályán keresztĺil.

10. Közfeladatot ellátó koteles az Önkormźnyzatot mint támogatót feltüntetni a 2. pont szeľinti
rendezsĺényén és az azzal ósszefüggő kiadványokon.

l1. Kĺjzfeladatot ellátó kĺitelezettséget vállal arra,hogy onkormányzat szźlmtra a jelen szerződésben

meghatározott közfeladatokat jelen szerződés szerint e|végzi, segíti és egyĹittműködik azon

szęrvezetekkel, melyekkel az onkormtnyzat je|en szerzodés tárgyźban szereplő feladatok e||átására

szerződést köt.

If. AKözfeladatot ellátó kötelezettséget vällal aĺ::a, hory a je|en szerződésben megjelölt feladatok

teljesítése érdekében az onkormányzatta|folyamatosan és előzetesen egyeztet.

13' A Közfeladatot e||źtó a szerződésben köľülírt tevékenységet a|egĺagyobb gondossággal köteles

e|végezni, A munkavégzés során köteles az onkormányzat tulajdonában álló berendezések és

felszerelések állagmegóvásáról gondoskodni, a károsodást elkeľülni, ellenkező esetben az okozott

kárért felelősséggel tartozik. Felek rögzítik, hogy vagyon báľmilyen jogcímen történő źtadására,

használatban adástra, az egyedi szerzodésben rögzitett feltételekkel, a nemzeti vagyonról szóló

töľvény rendelkezései szeľint kerülhet sor.

14. Közfe|adatot ellátó köteles a jelen szerződés tárgyát képező fe|adate||źtásával összefüggő

panaszokat kivizsgálni, azok orvoslásában hatékonyan kĺjzremĺĺködni.

15. A Közfeladatot ellátó köteles jelenteni az onkormźnyzatnak a jelen szerződés szerinti feladatai

elvégzésének akadźl|yźú, az akadá|y megszüntetésére tett intézkedéseit. Az onkormźnyzat az akadá|y

e|hár ításáb an köte le s kozľeműködni.

16. Kozfe|adatot ellátó je|en szerződésben foglalt tevékenységének ellátásáról évente, minden év

február f 8. napj áig k<jte les b e számo ln i az onkormá ny zatnak'

17. Felek megállapodnak abban, hogy a je|en szerződésben fogla|tak maradéktalan megvalósítása

érđekében együttműk<idnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben

foglaltak teljesítéséľől és minden olyan kéľdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerzódés

telj esítésére kihatással lehet'

m. A szeľződés ideje' felmondása

18. Felek a szerzódésthatźrozat|an időre kötik meg.

19. Jęlen szerződést a Felek közos megegyezéssel és írásban módosíthatják.

20. Jelen szerződést bármelyik fél 3 hónapos felmondási határidővel rendes felmondással

felmondhatja.



21. Amennyiben Felek bármelyike, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi, a
másik fél írásban és részletesen koteles tá|ékoztatni a szerzódésszegő felet a kötelezettségszegés
Íarta|márő| és az e|várt, szerződésszenĺ intézkedés módjáľól. A szerzódésszegő fél koteles a
szerződéses kötelezettségének ésszerű hatráridőn, de legkésőbb 30 napon belĹil eleget tenni, vagy a
szerződésszegést más' a másik fél' á|ta| elfogadható módon orvosolni.

22. Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettsé gét a fe|szőIítás ęllenére Sem teljesíti, a másik fel
jogosult a jelen szerződéstahatźrido eredménýelen lejártát követően azonna|ihatá||ya| felmondani.

23 . Azonna|i hatttýű rendkívül i fe lmondás i okn ak m inő sii l kül önö s en :

a. a jelen szerződésbő| származő jogoknak és kötelezettségeknek a másik Fé|hozzź!áru|ása
nélkĺ.il történő źúruházźsa,

b. a lényeges szerződési kötelezettségek vétkes megszegése
c. közvetlen károkozást okozó magatartás tanúsítása.

f4. Fe|ek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszíĺnésig
kĺjtelesek egymással teljes körĹĺen elszámolni, kĺilönĺjs tekintettel a Közfeladatot e||źtő á|ta|
onkormányzattő| je|en szerződés idótartama a|att haszná|atra źúlĺett önkormányzati vagyon
v i s szas zo l gá|tatźsár a.

N.Zárő ľendelkezések

25. A je|en szerződés egyes rendelkezéseinek érvénýelensége esetén a szerzodés egyéb részei
éľvényben maradnak.

26' Ie|en szerződés 4 egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült, melyet Felek
elolvasás és közös érte|mezés után, mint akaratunkkal mindenben megegyezót, jőváhagyő|ag a|áirták.
Az Önkormányzatképviselő-testülete a jelen szerzódés a|áírásźthoza .'' sz.határozatttva|hozzájźru|t.

Budapest,20l3

Budapest Főváľos VIII. Szent Ignác Jezsuita Jézus Táľsasága
keľti|et Józsefuáľos Szakkollégĺum Alapítvány képviseletében:
onkormányzata képviseletében:
képviseletében:

Dľ. Kocsis ľl.álté dľ. Feledy Botond rektor Brunner Róbeľt elntik
polgáľmester

Fedezete: Dátum: Budapest,2013.

Pénzügyileg ellenj egyzem:
Páľis Gyuláné

p énziigy i íjgy o sztá|yv ezeto

Jogi szempontból ellenje gyzem..
fumán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyző


