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Képviselő.testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testüIet!

I. Előzmények

Kĺizfeladat-ellátási szeruodés megkötésére vonatkozó kérelemmel fordult onkormanyzatuĺlk-
hoz a Jézus Társasága Magyarországi Rendtaľtománya.

II. A beteľjesztés indoka

A Rendtartomĺíny á|tal szervezett színes programok Józsefuaros kulturális életét bovitik, ezért
sztikséges az előterj es ztés tér gy alása.

III. Tényállási adatok

A jezsuiták a Jézus Táľsasága katolikus szerzetesľend tagjai, me|y szerzetesľendet 1540-ben
alapított Loyolai Szent lgnác' Jézus Társasága jelenleg a katolikus egyház egyik legnagyobb
szeľzetesľendje. Világszerte mintegy l8.000 jezsuita é1 összesen I 
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Előteľj esztő : Sántha Péterné alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a: f0I3. decembeľ l8. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat közfeladat-ellátási szeľződés megktitéséľe a Jézus Táľsasága Magyaľoľszági
Rendtaľtománvával

A napirendet lyĘzárt ülésęn kell tárgyalni, ahatározatlrendelet elfogadásához ewszeruĺminősített
szav azattöbb s é s sztiksé se s
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźrozati jav as|at a bizottság számár a:

A Vrárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsáýa Humánszolgá|tatási Bizottsźęjavasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|oteriesńés mestáľsv a|ásät.
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lelkigyakorlatokkal, neveléssel, oktatással, a médíával, valamint szociális és lelkipásztori
munkákkal foglalkoznak. A szo|gáLatok a helyi egyházi aktuális kihívásaihoz alka|mazkod1k.
A PríľbeszéďHáza (Bp.' Vil. Hoľrínszky utca 20.) a jezsuiták budapesti lelkiségi és kulturális
központja. AHaZ ahit, a kultura és a társadalmi ígazstlgosság területén kibontakozó teremtő
páľbeszédet szo|gá|ja, ennek érdekében nýjt otthont rendi intézméĺyek és keresztéĺy világi
kezdeményezések szźlmźna'

Az onkoľmányzat a Képviselő-testület I30l20|3. (IV.03.) számíhatározata aLapján közfela-
dat-ellátási szerzódést kötött a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiummal, valamint annak fenn-
tartőjáva| aJézus Tarsasága Alapítvánnyal a Jezsuita Sziget elnevezésű oszirenđezvénysoro-
zat tekiĺtetében, ezért je|en kozfelađat-ellátási szęrzódés nem tartalmazza a Jezsuita Sziget
rendezvéný.

A Jézus Tarsasága Magyarországi Rendtartomźnya az a|ábbi tevékenységei, programjai tekin-
tetében kíván együttműkoďni az onkoľmanyzatta|. A progĺamok nyitottak és ingyenesek a
keriilet lakosai száména:

1. Feszty Masa Művészeti Műhely - 20|3 szeptembeľétől indult a ,,Feszty Masa Művé-
szeti Műhe|y,, aMária utcai Jézus Szíve templom és a ParbeszédHźľ;a kĺjzĺis szerve-
zésében. Előzetes jelentkezéshez kötött arészvéte|. Időtartam: a hónap első és harma-
dik szerdájan délutan I7:30 _ 19:30 között. Tewezett tevékenységek: múvészeti kor-
szakok tanulmányozása mrialkotások szemlélésével és elemzéséve|; szakszeruvezętés-
sel kísért múzeum és kiállítás lźľiogatás Budapesten és vidéken; több míjvészeti ágatl
zene, képzőművészet, tźncl egybefogó előadás, perfoľmance egy-egy mrĺvészeti kor-
szak jellemző stílusjegyeit hordozó alkotások lkép, kisplasztika, ékszet, míves fijlzęt l
Iétrehozźsa; kamaľa kiállítások ľendezése a létľehozott alkotásokból.
Musica Sacra kórus, Gregoľián Schola (konceľtsoľozat).
Muzsikáló udvaľ - Tavaszi és őszi ęstéken koncęrtek a templomkeľtben.
Táncház a Paľbeszéd Házábanhavi ľendszerességgel szólít meg minden korosztályt. A
Hencida Népművészeti Egyesiilet nyár kivételével minden hónapban minimum egy
szombaton (|8-22123) őrtĺig tart tźnctanítással egybekdtött moldvai és vonós tćnchá-
zat, arle|yre Íiatalokat és időseket egyarĺĺnt vámak.
A Páĺbeszéd Háza kápolnájában egész évben ingyenesen |átogathatő kiállítások. A
taľlatok hétkĺiznapokon 15 és 18 óľa között tekinthetők meg, illetve előzetes jelentke-
zés esetén más időpontban is fogadj źtk akozonséget.
(Idei és jövő évitervezett kiállítások:
2013. november 27-december 17.: Belső tó. Véghseő K|ára festőművész és Vámos
István grafikus- és festőműv ész kiáI|ítása.
20|3. decembeľ I9.20I4. januźn 17 .: TJdvozlet. Kiállítás Somogyi Gábor festőmiivész
legszebb tuzzomáĺc alkotásaiból.
201' 4-bęn tervezett kiállítások, konkrét dátumok nincsenek:
Januar- február : C s ete I ldikó textilművé sz kíá||ítása.
Marcius: Iktys. Somos Miklós és gyermekei kiállítása.
Aprili s : S inkó Veronika pas sió soroz atźnak bemutatása.
Május: Hús Zoltan kiá||itása.
Június: szervezés a|att.
Szeptember: Kiállítás a Szakľális Művészetek Hetéhez kapcsolódóan.
októbeľ-november: A Magyar Festészet Napj ĺíhoz kapcsolóđó kiállítás.
A Római Magyar Akadémia kiállítása.
November-december: az o|ajág Művészeti Egyesület kiállítása)
Tudományos és közéleti konferenciĺĺk a társadalmi párbeszéd jegyében a Ptrbeszéd
Házźlban.
Előadássorozatok aPárbeszédHázábarl: Foľľó kĺinyvek (ismeretterjesńő kozgazdasá-
gi-társadalomtudományi soľozat); Kiss Ulrich jezsuita szerzetes angol nyelven frissen
megj elent pľovokatív tarsadalomtudományi könyveket ismertet.

5.

6.

7.



20l4-beĺtervezett:
Január 13.: Matthew Kneale: An Atheist's History of Belief: Undeľstanding ouľ Most
Extraordinary (2013)
Februaľ 10.: Tom Butler-Bowdon: Never Too Late to Be Gľeat: The Power of
Thinking Long (2011)
Miĺrcius 10': George Friedman: The Next 100 Years (2009)
Ápľilis 14.: Joseph E. Stiglitz: The Price of Inequality (f0I2)
Május 12.: Robert és Edward Skidelsky: Wie vięl ist Genug?

8. Ingyenes komolyzenei koncertek egész évben.
9. Pedagógiai múhelyek; Az Ignáci Pedagógiai Műhely célja, hogy hiĺánypótló pedagó-

gusképző műhelyként, Szent Ignác lelkiségét kĺivetve, a teljes embert megszólíwa qő-
sítse meg hivatásukban a pedagógusokat. Alapvető szándék, hogy a lelkiségľe, a
szakmai felkészültségľe és a kooperációľa koncęntrźiva a képzésben résztvevó tanźr
asszeľtív, kiegyensúlyozott, hitében elk<itelezett és komoly szakmai tudással rendelke-
zo pedagőgussá váljon. Ennek érdekében tęrvezett képzések:
Az etikaoktatásban aházassźryra nevelésről. Taľtja: Tomka Ferenc. Időpont: szewęzés
alatt.
Iskolai lelki nevelés. Taľtja: Rivasz-Tóth Kinga és Nagy Bálint SJ. Időpont:2014. feb-
ruár 13.

,,Érzékeny közösség, kĺizĺisségi étzékenység,,, Tartja: Szalóki Mihály. Időpont. 2014.
október 19.

10. Muzsika-Sző párbeszéde: alteľnatív koncertsorozat. A ParbeszéďHźzla rendhagyó so-
rozata: a2x45 perces kóruskonceľteket 15 peľces prőza szakítja meg, és köti is össze,
új értelemmel egy más médium segítségéve| gazdagitva a hallottakat. Az egyes estek
egy-egy zeneí fuźnyzatot képviselnek, sorľendben: gregorián, baĺokk, klasszikus és

modem. Minden alkalmon más kórust látnak vendégiil.
Maľcius 2'Yendéga Magyaľ Rádió Kórusa.
Május 4. Vendég a Kodály Kórusiskola kórusa.
A további alkalmak szeruezés a|att.

11. Beszélő képek: művészettörténeti soľozat. Vénesaljai Lász|ő jezsuita szerzetes szemé-
lyes hangvételű vetített képes művészettöľténeti sorozata. Az a|ka|mak mindig 18.30-
koľ kezdődnek.

12. Nemzetkĺjzi amatőľ filmszemle és fotópályźzat _ minden évben egy fontos taľsadalmi
kihívás témájában,20|4-ben 18. éve rendezik meg tematikus nemzetkozí arnatőrfilm-
szemlét, és 6. éve ahozzá kapcsolódó fotőpá|yźzatot. A Íilmszemle ktilönlegessége az
értékorientált tematikus fókusz, valamint a pĺáľbeszéd és a személyesség komolyan vé-
tele. Minden évben olyan témátvźůasztanak az arnatóroknek' amellyel egy aktuális tĺíľ-
sadalmi igényre vagy éppen fájő hiarryra hívjĺík fel a Íigyelmet. A jövő év témája a
szerelem. A filmszemle helyszínei a ParbeszédHáza és azUránia Nemzeti Filmszín-
hźz. T erv ezett időpontj a: 20 I 4. november I 4-| 5 .

13. Belváľosi csend: az elcsendesedést, a belső béke megtalá|ását segítő programsoľozat
(előadások, meditáció, lelkigyakorlat, művészęti és kľeatív pľogľamok) nagyböjttől
piinkösdig.

A Rendtartomány vá||a!ja, hogy támogatóként felttinteti az onkormtnyzatot rendezvényein,
illetve az azo|<rőI készült nyomtatott kiadványokon.

Az onkoľmtnyzatvá||a\jaa Muzsikáló udvaľ (8.) és aTźncház (9.) esetében, hogy amennyi-
ben igény merül fel és nem iitközik az időpont önkormányzati szewezésú eseménnyel' díj-
mentesen bińosítja aLőńncz pap tér közterületét 3 alkalomma|, azza| hogy a Rendtartomány
16 munkanappal előre je|zi igényét, melyről aYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt.
Az onkormányzatkozzéteszí a Rendtartomány rendezvényeit a keľĹileti újságban és a honla-
pon.



IV. Diintés tartalmának részletes ismeľtetése

Fentiek alapjĺĺn javaslom, hogy az ĺinkormrányzat kössön közfeladat-ellátási szerzőđést a Jézus
Taľs as ága Magyaľors zági Rendt artomány áv aI.

V. Dtintés célja' pénzügyi hatása

A döntés pénzugyi fedezetet nem igényel', azonban a köaerĹilet díjmentes haszná|atba adása
bevétel kiesést okozhat.

VI. Jogszabályi kiĺľnyezet

A Magyarország helyi önkoľmányzatairól sző|ő 2011. évi CDo(xX. törvény 13. $ 7. pontja
a|apjźn a helyi köztigyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok ktirében ellátandó
helyi önkormźnyzati feladatok kiilönösen a kulturális szolgáltatás; filmszínhźz, ęIőađő-
művészeti szewezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közmúvelődési
tevékenység tĺímogatása.

Kéľemaza|ábbíhatźrozati javaslatelfogadását.

Hĺ,rÁnoz,łTI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. kozfelađat-ellátási szerzodést kĺit a Jézus Tźrsasága Magyarországi Rendtartomźnyá-
val (székhely: 1085 Budapest, Hoľĺínszky u.20.; képviseli: Forľai Tamás Gergely taľ-
tományfonok), az előterjesztés melléklete szerinti főbb taĺalmi elemekkel.

2. felkéri a polgáľmestert a k<jzfeladat-ellátási szerződés alźirźsára.

Felelős : polgiĺľmester
Hataľidő: l. pont esetében: 2013. december 18.

2. pont esetében: z}|4.januar 15.

A dtintés végrehajtásátvégző szeľr.ezeti egység: Humánszo|gáItatásiÜgyosztály

Budapest,z}I3. december5 o. Í\A -b.*Ľ \.\^l.,łľ-. -tw-l
Santha Péteľné
alpolgáľmester

Törvényességi ellenőrzés :

Riman Edina
jegyzo

nevében és megbizásából :''","p",',páuź"->
aĽ1egyzó



1. számú me|léklet
KOZFELADAT:ELLÁTÁsr sznnzoors

amely létľej ött egyrészről

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi Onkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
tirzsszttm:- 735715
adőszźtm: I 57 3 57 I 5 -2-4f
statisztikai számje|: | 57 3 57 1 5 -84 I I -32| -0 I

szám|ev ezető neve : S berb ank M agyarorsz ág Zrt.
szám|aszźĺma: 14 l 003 09 -10213949-0 1 000006
képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgármester, mint onkormányzat, atovábbiakban onkormányzat
másrészről

Jézus Táľsasága Magyaľoľszági Rendtaľtománya (rövidített nęve: JTMR)
székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.
adősztm: 19 0 | 40 5 6 -f - 4f
szám|evezető neve: CIB Bank Zrt.
szám|aszáma: 1 1 l 000 1 0 4-19014056-3600000 1

képviseletében: Forrai Tamás Gergely, tartományfünök, mint Közfeladatot e||źLtő között, a
továbbiakban Kĺjzfeladatot ellátó

aza|u|irottnapon és helyen aza|ábbi feltételek szerint:
I. A Szeľződés táľgya

1' Felek megállapodnak abban' hogy jelen szerzodés tźrgya a Budapest Főváros VIII. kertilet
Józsefuáros onkormányzata á|ta| a Magyarorszttg helyi önkormányzatairő| szóló 20I|. évi
CLXXXX. tv. (Mötv.) rendelkezései szeľint e||átandő helyi kozügyek, valamint helyben bizosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkoľmźnyzati feladatok teljesítésében való részyéte|. Az M<jtv.

23' $ (5) bekezdés szerint a kerĺileti önkormányzat fe|adata ktilönösen a helyi közművelődési
tevékenység tźlmogatása, a kulturális örökség helyi védelme (13. pont); valamint a kerületi spoľt és

szabadidősp ort tźtmogatása, ifi úsági ügyek ( l 7. pont).

2. Felek megállapodnak abban, hogy je|en szerződés 1. pontjában foglaltak keretében Közfeladatot
ellátó feladatźú az alábbi, a fentiek keretében ellátandó közművelődési, tudományos, múvészeti
tevékenységek, feladatok, programok ellátása képezik:

a. Feszty Masa Művészeti Műhely - f0|3 szeptemberétől indul a ,,Feszty Masa Művészeti Mű-
hely'' a Mária utcai Jézus Szíve templom szervezésében;

b. Musica Sacra kórus, Gľegorián Schola; koncertsorozat;
c. Muzsikáló udvar - Tavaszi és őszi estéken koncertek a templomkertben;
d. Tánchźlz a Práľbeszéd Há,zźlban:'
e' Kiállítások szervezése (Párbeszéd Háza);
f. Tudományos és közéleti konferenciák a társadalmi párbeszéd jegyében a Párbeszéd Házában;
g. Előadássorozatok a Párbeszéd Hź.zź.ůlan: Foľró könyvek (ismeretterjesztő közgazdasági.

táľsadalomtudományi sorozat); Isten nem halt meg! - a hívők és keľesők köĺi párbeszédtő|;
h. Komolyzeneikoncertek;
i. Pedagógiaiműhelyek;
j. Muzsika-Szó párbeszéde: alternatív koncer1sorozat;
k. Beszélő képek: miĺvészettorténeti sorozat;
I. Nemzetközi amatőr filmszemle és fotópályázat_ minden évben egy fontos trársadalmi kihívás

téméĄában;
m. Belváľosi csend: az elcsendesedést, a belső béke megtalálását segítő pľogramsoľozat (e|őadá-

sok, meditáció, lelkigyakorlat, művészeti és kľeatív programok) nagyböjttől ptinkösdig.

3. Közfeladatot ellátó kijelenti, hogy a 2. pontban foglalt rendezllényét a VIII. kertilet kozigazgatźsi
batttrán beltil tartja meg és biztosítja a VIII. kerületi lakosság részvéte|ét az eseményen.

4. Az onkormányzat kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott, fe|adatkĺjrébe tartoző fe|adat
ľészbeni e||átásáva| a jelen szerződésben rögzített korlátozásokkal, feltételekkel a Közfeladatot ellátót
b ízza me g, me lyh ez az önkorm á ny zat p énzb e|i támo gatźtst nem nýj t.



5' A Közfeladatot ellátó kijelenti, hogy a jelen szerződés keretei között meghattlrozott közfeladatok
teljesítését, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint és a jogszabályi előírások betaľtása mellett
vállalja.

II. Jogok és kötelezettségek
6. onkormányzat jogosult a Közfeladatot ellátót, illetve tevékenységét és munkavégzését bĺármikor
ellenőrizni' a Kozfe|adatot ellátótól adatot' kimutatást bekérni.

7. Önkormányzatvá||a|ja, hogy Közfeladatot ellátó rendezvényét megjelenteti honlapján, va|amintaz
Önkoľmány zat tlj ságs áb an.

8' Önkormányzat évente 3 alkalommal (1 alkalom 1 napnak felel meg) díjmentesen biztosítja af . c. és
d. pont szerinti rendezvények lebonyolítźsźlhoz az tnkormányzat fenntartásában lévő közterĺilet
szükség szerinti hasznźůatát a Bp. VIII. kerület Lőrinc pap tér tekintetében azza|, hogy a Józsefuárosi
Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek haszná|atźről és használatának rendjéről szóló |8l20I3.
(Iv.f4.) önkormányzati rendelet a|apján a rendezvény előtt 16 munkanappal közteľti|et hasznä|ati
engedélyt kér a Józsefuárosi Polgármesteri Hivata|Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztályán
keresztiil. A kérelem megfagadható, amennyiben a rendezvény időpontja és helyszíne megegyezik egy
az önkormányzat á|ta| szervezett eseménnyel.

9. Közfeladatot ellátó köteles az onkoľmźnyzatot mint támogatót feltüntetni a 2. pont szerinti
rendez-,tényénésazazza|összefüggőkiadványokon.

l0. Közfeladatot ellátó kĺjtelezettséget vállal ana,hogy onkormányzat sztlmára a jelen szerződésben
me ghattr ozott közfe l adatokat j e len szer ző dés s zerint e|v é gzi'

l l. A Kĺjzfeladatot ellátó kötelezettséget vźilra| ana, hogy a je|en szerződésben megjelölt feladatok
teljesítése érdekében az onkormányzaÍta| folyamatosan és ęlőzetesenegsĺeztet.

lf. AKózfeladatot e||átő a szerződésben körülíľt tevékenységet a legnagyobb gondossággal köteles
elvégezni' A munkavégzés során köteles az Önkormányzat tulajdonában álló berendezések és
felszerelések állagmegóvásáról gondoskodni, a károsodást elkerülni, ellenkező esetben az okozott
káľért felelősséggel taľtozik. Felek rcigzítik, hogy vagyon bármilyen jogcímen történő átadására,
használatban adására, az egyedi szerződésben rogzitet1 feltételekkel, a nemzeti vagyonľól szóló
törvény rendelkezései szerint keriilhet sor.

13. Közfeladatot ellátó köteles a jelen szerződés tárgyát képező felađate||źtźtsával összefi'iggő
panaszokat kivizsgálni' azok oľvoslásában hatékonyan közreműködni.

14. A Kcizfeladatot ellátó köteles jelenteni az onkormányzatnak a jelen szerződés szerinti feladatai
elvégzésének akadét|yát, az akadźiy megszüntetéséľe tett intézkedéseit. Az onkormźnyzat az akadá|y
elhárításában köteles közreműködni'

15. Közfeladatot ellátó je|en szerződésben foglalt tevékenységének ellátásáról évente a |ezárt évet
kĺivető januar 31-igköteles írásban bęszámolni az onkormányzatnak.

16' Felek megállapodnak abban, hogy a je|en szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása
érdekében együttműktidnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatjtk erymást a jelen szeľződésben
foglaltak teljesítéséľől és minden olyan kéľdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerzodés
telj esítésére kihatással lehet.

II. A szerződés ideje' felmondása

17' Felek a szerzódésthatározat|an időľe kötik meg.

18. Jelen szerződést a Felek kozos megegyezéssel és írásban módosíthatják.

19. Jelen szerződést bármelyik fél 3 hónapos felmondási határidővel ľendes felmondással
felmondhatja.



20. Amennyiben Felek báľmelyike, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi, a
másik fel írásban és részletesen köteles tájékoztatĺi a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés
tartalmáról és az e|várt, szerződésszeríĺ intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a
szerződéses kotelezettségének ésszerű határidőn, de legkésőbb 30 napon belül eleget tenni, vagy a
szerződésszegést más, a másik fel által elfogadható módon orvosolni.

21. Amennyiben a szerződésszegő fél kĺjtelezettségét afe|szólítás ellenére sem teljesíti, a másik fél
jogosult ajelen szerződést ahatétridó eľedménýe|en|ejártátkövetően azonna|ihatźi|ya| felmondani.

22' Azonĺa|i hatályu rendkívüli felmondási oknak minősül különösen:
a' a jelen szerződésbő| szźrmaző jogoknak és kötelezettségeknek a másik Fé|hozzájźtru|ása

nélkül t<jrténő źúľuhźr;ása,
b. a lényeges szerződési kötelezettségek vétkes megszegése
c. közvetlen károkozást okozó magatartźs tanúsítása.

23. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva t<jrténő megszűnésig
kötelesek egymással teljes körűen elszámolni, különös tekintettel a Közfeladatot e||átő źita|
onkormányzattól jelen szerződés időtartama a|att haszná|atra átvett önkoľmányzati vagyon
vi s szaszo l gá|tatásźtt a.

I|I. Zár ő ľend e|kezések

24. A je|en szerződés egyes ľendelkezéseinek érvénýelensége esetén a szerződés egyéb részei
éľvényben maradnak.

25. Jelen szerződés 5 egymással szó szeľint mindenben megegyező példányban készült, melyet Felek
elolvasás és közös éľtelmezés után, mint akaratunkkal mindenben megegyezót, jőváhagyő|ag a|áírták'
Az onkoľmźnyzat képviselő-testtilete a jelen szerzodés a|źtirásához a .......,.... sZ. hatáľozatźtva|
hozzájźru|t'
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