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Képvi selő.testülete szőmőr a

Tisztelt Képvĺselő-testület!

I. Tényátlás és a diintés taľta|mának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormáĺyzat (a továbbiakban: onkormányzaQ
Képviselő-testĺilete a |5612015. (VI. 25.) határozatźnak 1. pontjában döntött a Kortars Galéria negyed
kialakításáľó|, ahatározat 4. pontjában pedig felkérte a vagyongazdá.|koďó szervezetet ahatározatban
foglaltaknak megfelelő, nýlvános pä|yázat keretében töľténő lebonyolításrára.

A Galéľia negyedben |évő helyiségeke vonatkozőan a Yźlrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) á|ta|hozott l1f4l201,6. (xI. 07') szźtműhatározatot a Bizottság a ||7512016.
(xI. 21.) számű határozatétban visszavonta, és felkérte a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t,
hogy a Galéria neryed programban szereplő, nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadására
vonatkozó pá|yázatot dolgozza át és ismételten terjessze a Bizottság elé.

ÉR KäZETT

2017 [ĺÁJ 03. |ťŁ ś1

Előteľjesztő: dľ. Pesti lvett ígazgatóság elnöke

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 2017 . május 1 1 . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a 248/20|3. (VI.19.) szźtmÚ képviselő-testiileti határozat Galéńa negyed
kialakításával kapcsolatos módosításáľa

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalĺri, a határozat elfogadásához egyszeríi szavazattöbbség
szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bĺzottság véleményezi

Embeľĺ Eľőfoľľás Bĺzottság véleményezi

Határozati j av as|at a bizottság számfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja
megfźtrgyalźsát,
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Képviselő-testi'iletnek az e|őterjesztés



A Kortárs Galéria negyed kialakítása elősegítené a kerület és a város kulturális fejlődését, ugyanakkor
a művészeti tevékenység jellege folytán speciális szabźiyozźs kidolgozásiára van sziikség. A kiíľandó
páLyänatok hatékony és eredményes lebonyolítása érdekében indokolt az onkormányzat bilajdonában
álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek, gépkocsĹbeállók, egyéb dologbérletek béľleti
díjáról sző|ő 248/2013. (VI. I9.) száma Képviselő.testiileti |7atźItozat (továbbiakban: képviselő-
testületi hatźtrozat) vonatkozó rendelkezéseinek újragondolása és az 5. v) alpontjĺának módosítása.

A képviselő-testÍileti hatźrozat 5. v) alpontjĺínak hatályos szabáIyozäsa értelmében:

,,kortárs galéria az aIábbi együttes kritéńumoknak felel meg:

- többségében kortars művészeti pľofilú (a képviselt művészek nagyobb része kortáľs művész),

- saját, állandó művészköľrel ľendelkezik,

- minimum 6-8 mtĺvészt képvisel (menedzsel), ideális esetben inkább |f-15 muvészt,

- állandó kiállítóhellyel rende|kezik, ahol kizárő|agkortáľs művészetet mutat be (tehát nem kombinálja
antikvitással,gasztronómitwal,ajándéktárgyak'kalstb.alr,lnálatát),

- egy évben minimum 4 kiállítást rendez (nyilvános megnyitó eseményekkel),

- a hét minimum 3 napján nyitva tart (ideális esetben 5 napon egy héten pl. kedd.szombat),

- ingyenes |źltogathatő a kiállítótere,

- szakalka|mazottat foglalkoztat (vagy a tulajdonosligazgatő míĺvészettöľténész vagy esztéta
végzettségÍĺ).''

A fentiekben foglalt előírások egyes részei önmagukban is szigorú követelményeket támasztanak a
koľtáľs ga|ériáú' működtetni szándékozókkal szemben, a páiyázatban résztvevők körét nagyméĺtékben
|eszűkíti, mely a Koľtárs Galéria negyed kialakításának, fejlesztésének korlátozásźtt eredményezi.
Mindezekre tekintettel, javasoljuk a képviselő-testiileti határozat 5. v) alpondának alábbiak szeľinti
módosítását:

v) kortárs galéria az alábbi eglüttes kritériumoĺcľlakfelel meg:

- kortárs művészeti profrlú, azaz a képviselt művészek naglobb része kortárs művész,

- sajót, óIlandó művészkörrel rendelkezik,

- minimum 5 művészt képvisel,

- állandó kióllítóhellyel rendelkezik, vagł bármikor rendelkezett, ahol kizĺźróIag kortdrs miÍvészetet
mutat be egéb vendéglátói vagl kereskedelmi jellegĺi tevékenység nélkĺil,

- egł évben minimum 4 kiáĺlítást rendez nyilvános megnyitó eseményekkel,

- a hét minimum 3 napján nyitva tart,

- ingłenesen látogatható a kiállítótere.

Kéľem a Tisztelt Képviselőtestiiletet, hogy döntsön a Képviselő-testületí határozat 5. v) alpontjának
móđosításáról a fentebb leírt javaslat szerinti tartalommal.

II. .Ą beteľjesztés indoka

A képviselő-testületi határozat módosítása utrán újbólkiírható a Galéria negyed progľamban szeľeplő,
nem lakás cé|jára szolgźiő helyiségek béľbeadására vonatkozó nyilvános pá|yázat.

m. A döntés célja' pénzügyĺ hatása

A döntés cé|ja a képviselő-testiileti hatźlrozat módosításáva| az, hogy a Kortárs Galéńa negyed
mielőbbi kialakítása éľdekében a nem lakás céljrára szoIgáiő helyiségek bérbeadására vonatkozó
nyilváno s pá|y ázatok eredményesen zárulj anak.



A Képviselő.testĹileti határozat módosítása pénnlgyi fedezetęt nem igényel.

Ahatározati javaslat elfogadása nem befolyásolja a 201'7. évi béľlęti díj bevételt.

fV. JogszabáIý köľnyezet

A Kópvisclő.testÍilct döntósc a Magyarország hclyi onkormányzatairól szó|ő 20|1. évi CLXXXD(.
törvény 23. $ (5) bekezdés 14. pontján, a 41. $ (3) bekezdésén és a I07. $-án alapul.

Fentiek a|apjźn kérem a Tisaelt Képviselő-testĹiletet, hogy a vonatkozó képviselő-testületi hattrozat
móđo sításával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj en.

H:altírozalti javaslat

......l20I7 . (V. 1 1.) szźtmű képviselő-testĹileti hattlrozat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 248/20|3. (VI. 19.) Képviselő-testĺileti hatźlrozat 5. v)
alpontjának helyébe 2017. május 12. napihatá||ya| az a|ábbi ľendelkezés lép:

,,kortárs ga|éna az alźlbbí együttes kritéńumoknak felel meg:

- koľtárs miĺvészeti profilú, azaz a képviselt mĺĺvészek naryobb része kortárs művész,

- saját, állandó miĺvészkörrel ľendelkezik,

- minimum 5 művészt képvisel,

- állandó kiá|lítóhellyel rendelkezik, vary bármikor rendelkezett, ahol kizźrő|ag kortárs művészetet
mutat be egyéb vendéglátói vagy kereskedelmi jellegű tevékenység nélkül,

- egy évben minimum 4|<tá||itástrendez nyilvános megnyitó eseményekkel,

- a hét minimum 3 napjźnnyitva tart,

- ingyenesen |źttogathatő a kiállítótere.''

Felelős: polgármester
Határidő: 20l7. május 11.

A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKozpontZrt.

Budapest, 2017. május 02. A,M
igazgatőság elnöke
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