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Képviselő.testü let e számáłr a

Tisztelet Képviselő-testÍilet!

I. Előzmények
A koľtáľs képzőmiĺvészet egykoľi legendás kiál|ítóhelye |976 őta működik a Jőzsef krt. 70.ben.
Később a kiállítások mellett tanfolyamoknak és ktilönboző civil szeľvezetek 'rendezvényeinek is
otthont adott. A Józsefuárosi Galéľia és Rendezvényk<lzpont (a továbbiakban: Galéľia) az elmúlt egy
évben t$ľaa régi hírnevéhezmé|tő, színvonalas kiállítások színhelye lett, és ma is a művészek által
órszágos szinten ismeľt progľamhe|yszínnek számít, ahova évente koze|hétezer ember látogat e|.

Am azeltelt haľmínchat év nemcsak a ga|éria ismeľtségén látszik meg' hanem azingat|anállapotán is.

A fűtési ľendszer állaga annyiĺa megromlott, hogy tavassza|, a fűtési szezon végén végérvényesen
|ezárźsra keľĺiit. Mivel az e|odázhatatlan fűtéskorszerűsítés érinti az ingat|an minden helyiségét, a
keľületi önkormányzat a Galéria egész területének és ktilső homlokzatánakfelújítása melleff döntĺitt a
373/2012. (XI.08.) számű, valamint ennek 1. pontját módosító 50120|3. (II.20.) számű képviselő-
te stü l et i hatfu ozataib an.
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Előteľjesztő: JĺóHíľ Józsefváľosi Média és Galéria Központ Kiĺzhasznrĺ Nonpľofit Kft,
Kovács Barbara. üswezető

A képviselő.testületi ülés időpontj a: 2013. szeptember 18. .. sz. napirend

Táľgy: JóHíľ Józsefváľosi MédÍa és Galérĺa Ktizpont Kiizhasznú Nonpľofĺt Kft..vel
kapcsolatos tulaidonosi diintések meshozata|ára

A napirenđet ly:ťrtlzáĺt ülésen kell tárgyalni, a d<jntés elfogadásához egyszerrí/4qlggg(ę!!
szav azattobb sé g s z Ĺik s é g e s.

ElórÉszÍro szpp.vp,zpTl EGYSÉG (ľÉv. szlcNo):JoHĺą Józser,vÁnosl NoNPRoFIT KFT.

KÉszĺrpľrľ (ÜcvľľĺľÉzo Nev.e): KoVÁCS Be.Rpa.R,ł Ücyvpzpro
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi

HumánszolgáttatásiBuottságvéleményezi

Határ ozati jav aslat a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizottságĺHumánszolgćiltatási Bizottság javasolja a Képvise|ő-
testiiletnek az előteriesnés mestáľsv a|ásźú.



II. A beteľjesztés indok|ása
A közbeszěrzési eljárás nyeľtes ajánlattevóje a falĺjĺtesi munkálatokat e|végezte' a Galéria műszaki

átadásaf0|3. szeptember 13-án megtĺiľtént. A Galéria teÍvezett lijľa nyitása 20|3. szeptember f7.
napja. A miiszaki źúadás során felmerültek olyan üzemeltetői/mtĺködtetoi igények, amelyek nem a
felrijítás részei, de a mindennapi üzemeltetéshez, a ktilönboző rendezvények megtaltásához

né|külĺjzhetetlenek.

III. Tényállás
Az uzeme|tetés szĺ'ikséges eszköz<jk felsoľolása költségbecsléssel az alábbiak.

Termek és informácĺós fogadó tér
Á ńĺllĺtoi"."rn, valamintä rendezvény-teręm berendezéséhez szükséges székek és fogadó fotelek,

valamint abejźrathoztervezett információs pult beszeľzése szĺikséges. Az eredeti beľendezés elavult,

koľszerűtlen és nem megfęlelően szolgálja a Ga|éria felújított helyiségeinek funkcionális, valamint
esztétikai összképét' A jelenl'egi berendezés nagy 1észe selejtezésľe keľült.

A kiállító terem felújításľa került, a nyí|ászźrők cseréje megtöľtént, de ezek a nyí|ászźtrők tekintettel a
kiállítási élmény maradéktalan megőľzésére nem nyithatóak' Régi épületeknél, amennyiben a

sze||őnetés nem megoldoťt ugyanakkor a vizesedés lép fe|, ezért szükség van a légtechnika

kialakításáľa. .

Mind a táľlatok, mind pedig a kulturáIis, közművelodési előadások megtart źlsélhoz biztosítani
sztikséges a megfelelő bÍltorzatot a zavarta|an működéshez. Ezen túlmenően fontos' hogy a József
köľút foľgalmas részén egy kültéri megállító tábla kihelyezését, amely' a ľendszeres és alkálmi
pľogľamok hirdetését szo|gá|ja. Mindezek a|apjźin javasolom az alźtbbi táb|ázatban rész|etezett

eszkozök beszerzését. . 
',

Technikai fe|szeľelés

A Galériában ta|á|hatő vetítés-, video-, hang-, fény-, technikai felszerelések pótlása szükséges a
közművelődési és a kulturális feladatok minőségi, színvonalas. e||átásához, amelyekľe. a JóHír
Józséfuárosi Nonprofit Kft. feladat-ellátási szerzodést kötdtt az onkormányzatta|.
Két helyiségben lehetőséget biĺosít a Galéľia vetítésekľe, valamint előadások megfartására, de

szükséges a meglévő technikai félszere|és újrakábelezése is, tekintettel arÍa) hogy csak

ľende|tetésszeru és megfelelő minősógíĺ felszeľeléssel biztosíthatő a zavarta|an pľogľamszo|gáItatźis.

Mindezek aliryján j,avaslom az alábbi täb|ázatbanrész|etezett eszközök beszerzését.

MEGNEVEZES Tíous Mesieevzés MENNYISEG EGYSEGAR bruttó Összľsľľ

székek W66 tio. zöId színű 100 10 023 Ft I 002 250 Fr

kis asztal kerek fu színű 3 50 000 Ft 150 000 Fr

ťotęl bőr 9 50 000 Ft 450 000 Fr

információs pult 130 000 Ft 130 000 Fr

saitó állvanv forgó f 80 000 Ft ló0 000 Ft

meeá|litó tábla kültéri 50 000 Ft 50 000 Ft

légtechnika-kiállító
teremhez 2 000 000 Ft 2 000 000 FÍ

Osszesen: 3.942.250 Ft



MEGNEVEZES Típus MENNYIsÉG OSSZESEN

DI.BOX 2 l5 000 Fr

FEJHALLGATO 5 000 Fr

rÁspL' átalakítók 2XLRF-2XLRM/l0fm 30 6l 950 Ft

FELVONULASI SZEKRENY kü|so rendezvénv 50 000 Ft

MIKROFON, SAJTO
MIKROFON. állvanÝ It I 345 800 Ft

VETITOVASZON FlX' FÜGGESZTETT (l80 X 240) 200 000 Ft

VETĺTovÁsZoN MOBIL fis0 X 150) 100 000 Fr

PROJEKTOR 4000 LUMEN' 6000 oRÁ 280 000 Fr

OSSZESEN I 057 750 Fr

fV. Jogsza bályi ľendelkezések
Magyaľország helyi ĺinkoľmányz atairő|2011. éyi CLXxXtx. tĺirvény l07. $-a értelmében a ,,A helyi
Ónbormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik
mindazok a kotelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok
głakoľIósáról a képvisělő-ĺestüIet rendeĺkezik.,,.

V. A diintés tarta|mának részletes kifejtése
Ahatźrozati javas|at szeľinti összegben a Képviselo-testí'ilet fedezetet biĺosít 5 millió Ft összegben a
Józsefvárosi Galéria és Rendezvényközpont működtetéséhez szükséges technikai berendezések
beszeľzéséľe. A fedezet biztosítása érdekében a Képviselo-testí'ilet költségvetési átcsopoľtosításľól is
dönt.

vI. A diintés célja, pénziigyi hatása
A JóHíľ Józsefvárosi Nonpľofit Kft. éves tevékenységét a Képviselő-testület á|ta| jővźLhagyott Íizleti
terv és költségvetés a|apján végzi.

Az eszközok beqzeľzéséhez szükséges fedezetet 5.000,0 e Ft fedezetet javaslom biztosítani a 1|60|
címen tervezett 42.OO|,0 e Ft 

.összegű 
Józsefuárosi Galéria és Rendezvényközpont felújítási

előiľányzatból.
Kérem aTisztelt Képviselő-testtiletet aza|źlbbihatźrozati javaslat elfogadására.

H,ą.ľÁnozłTI JAvAsLAT

A Képvise|ő-testület úgy dtint, hogy

1. a) a Jőzsefvárosi Galéria és Rendezvény Központ műkodtetéséhez szĺikséges technikai
beręndezések bęszęľzésére 5.000,0 e Ft-ot biztosít a JóHír'Józsefuárosi Nonpľofit Kft.
támogatása keretében a 11601 címen teÍvezett Józsefuárosi Galéria felújítási e|őirźnyzat

. maradványáből.

b) a hatáľozat |. a) pontjában foglaltak miatt az Önkoľmányzatkiadás 11ł06 cím felújítási -. 
Józsefuárosi Galéľia _ e|őirányzatáró| _kötelezető fe'ladat - 5.000'0 e Ft.ot átcsoportosít a
kiadás 1 1804 cím _ kötelező feladat - műkodési célú átadott pénzeszkoz e|őirányzatára
2.f90,0 e Ft-ot, és a kiadás 11804 cím - kötelező feladat _ felhalmozási célú átadott
pén zeszkoz e|őirányzatára 2,7 10,0 e Ft-ot.

Fele|os: Polgármester
Hatáľidő: f013. szepternber l8.

2. felkéri a JóHír Józsefuárosi Nonprofit Kft. iigyvez etőjé:t a kozbeszeľzési éltékhatáľt el nem
beszeľzési eljárás |efo|ytatására. 

?



Felelős: JóHír Józsefuáľosi Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 20l3. szeptember 23.

felkéri a Polgármestert, h.ogy a határozatban foglaltakat a f0|3. évi költségvetésről szóló
rendelet következó módosításánál vegye fi gyelembe,

3.

4.

Felelős:
Hatáľidő:

Felelős:
Flatárido:

dľ. Mészár Eľika
aljegyzo

Polgármešter
a 2013. évi költségvetésről sző|ő onkoľmányzati rendelet 'kovetkező
móĺĺosítása

felkéri a JóHír Józsefuárosi NonproÍit Kft. ügyvezetőjét az onkormányzat és aNonpľoťrt Kft.
között kotott támogatási szeľződés módosításának előkészítésére és a felkéri a Polgármesteľt
annak a|áírására.

JóHíľ Józsefvárosi Nonprofi t Kft . ügyvezetőj e, Polgármesteľ
20|3. szeptembeľ 30.

A döntés végľehajtását végző szeľvezeti egység:..JóHíľ Józsefváľosi NonpľoÍit Kft.' Pénziigyĺ
Ügyosztály, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési tigyosztály 

,/)Budapest,2O13. szeptembęľ 13. / (/

{Miů.ä.ffioŕaĺ"ouĺ
Törvényességi ellenőrzés: - ^.^'' *'-:*ľ: ",;:.

Rimán Edina ',-u,ľäľ,ľiľl.ľ'*l. 
5,Ł61.

jegyz(i Adószám: ?2388l33,fĄz
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