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Képviselő.testĺilet e számár a

Tisztelet Képviselő Testület!

I. Előzmények

A Horánszky utca 13. a|atti éptilet - amelyről a központ a Hl3 nevet kapta -a Józsefuáľosi
onkoľmanyzat áIta| 201O.ben indított Euľópa Belvaľosa Program részeként épiilt. Csaknem
kétmilliárd forintot költöttek a környék megújításaľa, az iĺtkubátorház 643 millió foľintból
valósult meg.

A Képviselő Testület 33Il20I2. (X.04.) szźĺrru hatáĺozatában, úgy döntött, hogy a
Józsefuárosi KözösségiHázak Nonprofit Kft. (a továbbiakban: JKH NKft.) vagyonkezelésbe
adiaaházat.

il. Indok|ás

A Haz megnyitása óta számos szervezęttel került kapcsolatba és
folynak.
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Előterjesztő:Jőzsefvźrosi KĺjzösségiHázakNonprof,rt Kft., Kovács Barbaľa, ügyvezető

A képviselő-testületi ülés időpontj a: 2013,09. 18.

Táľgy: Javaslat 
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Józsefoárosi Kłiztisségi Házak Nonprofit Kft.vel kapcsolatos
tu la i d onos i diintések meshozata|ár a

A napirendet nyiltlzárt ülésen kell taľgyalni, a döntés elfogađásához egyszertĺbingulęE
szav azatlobb sé g szüksé ge s.
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr

Határozati jav as|at a bizottság sztlmźra:

A VáľosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottsáý HumánszolgáltatáSi Bizottság javasolja a Képviselo-
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A H13 jelenlegi szakmai paľtnerei: a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Kozigazgattsi és
Igazságigyi Minisztérium, a Magyaľ Yźi|alkozásfejlesztési Alapítvány, a Széchenyi
Programiľoda, a Corvinus Egyetem' a Fiatal Vállalkozók oľszágos Szövetsége (FIVOSZ).
Továbbá azELTE Hallgatói Kaľrieľ- és Szolgáltató Központ, azUj Nemzedék Ház, a Spin Off
Klub, aMagyar Üzletasszonyok Egyestilete, aJőzsefutrosi Ipaľkamara, az óbudai Egyetem, a
Szociális Szövetkezetek országos Szövetsége, a Zo|dovezet Tĺíľsulás és a Civilek a
Palotanegyedért E gyesĹilet.

Ahźnban folyó progľamok egymásľa épülésével támogatják a Negyedbe valamint a kerĺ.iletbe
j ár ő fiatalok munkavállalási, tanulási é s továbbk épzési tĺjľekvéseit.

Jelenleg 1 fo szakmai igazgatő, 2 fő pľogramkoordinátor, és 1 fo asszisztens látja eI a ház
múködésével, valamint a programok szervezésével járó feladatokat.

ilI. Tényállás

Indokoltnak látjuk' hogy a Htn megťelelő nemzetközi megismeľtetése és a kapcsolatok
kiépítéséhez I fő menedzseľrel bővüljön a munkavállalói létszám. A JKH NKft. ügyvezető
igazgatőja jelen előterjesztésben kéri 1 főállású menedzser foglalkoztattsához szükséges
költségeinek fedezetét, a VI. pont szerinti összegben.

IV. Jogszabályi ľendelkezések

Magyarországhe|yi ĺinkoľmányzatairő| 20I1r. évi CLXXXIX. töľvény 107. $-a értelmében a
,'A helyi önkormányzatot - toľvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a

jogok és teľhelik mindazok a kr)telezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A
tulajdonost megillető jogok glakorlásóról a képviseĺő-testület rendeĺkezik.,,.

v. A dtintés taľtalmának ľészletes kifejtése

Ahatározati javaslat szerinti 1 fő főállású munkavállaló hatĺĺľozat|an idejiĺ foglalkoztatása tud
megvalósulni, amelyre a fedezetet jelen döntés biztositjaz}l3. október 1. és 2013. december
31. közötti időszakban.

vI. A dtĺntés célja' pénzügyi hatása

A Józsefuaľosi KözösségiHazak Nonprofit Kft. éves tevékenységét a Képviselő testület tital
j óvahagyott költségvetés alapj án végzi.

1 fő menedzser bér és járulék terhének ťeđezetét I.349.250 Ft összegben szükséges biztosítani
20|3. évre' 2014. évtől előzetes kĺjtelezettség vállalással lehet a fedezetet biztosítani. 20|3.



évre javaslom az I.39,3 e Ft fedezetként az á|talźnos mrĺködési tartalékot megjelolni. A
feladat, tartós önként vállalt feladat, az Önkormányzatnak saját fonásból kell biztosítani.

Kéľem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadását

támogatni szíveskedj ék'

Hl,rÁRoz,łTI JAvAsLAT

A Képviselő Testiilet úgy dtint, hogy

1. támogatja a Jőzsefvźnosi Közösségi házak Nonprofit Kft' azon szttndékát, amely

szerint a Társaság létszámát 1 fő menedzseri álláshellyel bővíti határozat|an időre

taľtós, önként vállalt feladatként.

Felelős: JózsefuaľosiK<izösségiHazakNonprofitKft.

Hatáľidő: f0I3. októbeľ 1.

2. a) ahatározat !, pontjában foglaltak miatt a Józsefváľosi Közösségíházak Nonprofit
Kft támogatására 2OI3. évben 1.349,3 e Ft-ot biztosít az á|ta|źnos tartalék terhéľe,

20|4. évtől határozat|aĺ iđóre e\ozętes kötęlezettséget vá|Ia| évente 5.397,0 e Ft

összegben a helyi adóbevételek terhéľe.

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzatkiadás 1l107-01 cím miĺködési cél

és általános tartalékon belül az á|ta|źnos tartalék - kötelező feladat _ e|ofttnyzattő|
I.34g,3 e Ft.ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím _ önként vállalt feladat _ műkĺjdési

célú átadott pénzeszkoz e|őirźny zatár a.

Felelős: JózsefuarosiKözösségiHázakNonprofitKft.

Hataľidő: 20]3, szeptember l8.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatározatban foglaltakat a2013. évi költségvetésről

szóló rendelet következő módosításáná| valamit 2014. évtől kezdődően a költségvetés

készítésekor vegye f,rgyelembe,

Felelős: PénzngyiÜgyosztály

Hatĺáľidő: a 20I3' évi kÓltségvetésről szóló rendelet ktivetkező módosítása vaĺamit

20]4. évtől kezdődően a kahségvetés készítése

4. felkéri a polgármesteľt a Jőzsefvárosi Közosségi Házak Nonprofit Kft-vel kotött

Támogatási szeruođés módosításának altlírására a hatźlľozati javaslat 1. pontľa

tekintettel.



Budapest, 2013.09.09.

Felelos: Polgármester

Hatáľidő: 20]3' ohóber ],

A döntés végrehajt.ását végzo szewezeti egység: Pénzngyi Ügyosztály, Gazdálkodási
Ü g yo s ztály, J őzsefv źľo s i Kö z ö ss é gi Ház'ak Nonpro ťrt Kft .

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az e|őteqesztés előkészítőjének javaslata a
kozzététe| módj áľa : nem sztiksé ges.

Józsefuáĺosi Közösségi Házak NK

Cím: 1084 Budapest, Mátyástéńs'
Adoszám: 22766117.2-4
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ĺjgyvezetó

Tcirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző
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Dr. Mészáľ Eľika ,/a|jegyző

2013 sltPT Ü $


