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Tiszte|t Képviselő-testület!

Előzmény

A Képviselő-testĺilet

2013. május 29-éntartott üléséndöntött

a média és hírközlési feladatok j<jvőbeni

ellátrásáról. A Képviselő-testület a 208lf0I3. (V.29.) számű határozatában úgy döntött' hogy a
Józsefuárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonpľofit Kft. elnevezését JóHír Józsefuárosi
Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft-re (ľövidített elnevezése: JóHír

Kft.) módosította.

A

hivatkozott képviselő-testiileti hatźltozat szerint 2013. június l-jétől a Józsefuárosi Médią
Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft. látja el Józsefuárosi Galéria és a
Zźsz|őgyűjtemény feladatait, az onkormźnyzati rendezvények szervezésével, az őgazati ünnepségek
szervezésével, lebonyolÍtásźtva|, va|amint az Európa Belváľosa Progľam II. projekt keľetében
lebonyolítandó programok, rendezvények szervezésével, lebonyo|itźsáva| kapcsolatos feladatokat.
E||źLtja a Józsefuáros című hivatalos kiadvánnya| és az önkormányzati honlap miĺködtetésével
kapcsolatos feladatokat, valamint az orcry tú |. szźm alatti park paľkgondozási és karbantaľtási
feladatok köztil a kooľdiná|ási feladatokat és a televízióműsor ĺisszeállításáva|, szol'gźůtatźsćxa|
kapcsolatos feladatokat.
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A

hatźrozatban foglaltak a|apján a Kft. kozszo|gźůtatási szerzódésének módosítiĺsa,
támogatási szerződésének módosítása 2013. június l-jei hatállyal a|áírźsrakerült.

a 20|3. évi

Képviselő-testĺ'ilet a 20812013. (v.29.) számű hatźrozat 8. pontjában felkérte a Kft' ugyvezetojét,
hogy gondoskodjon a cégbírósági bejeryzéshez szi.ikséges cégjogi intézkedések,valamint az egyéb
munkajogĹ munkaiigyi és adminisztratív jellegrĺ intézkedések megtételéről.

A

a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy ezen hatźĺrozatipont végrehajĺása során a
j
cégbíróság e\ezte, hogy a Kft. r<jvidített elnevezését módosítani szükséges tekintette| arra, hogy ilyen
elnevezésse| szerv ezet keriilt bej egyzésre.
Tátjékoztatom

Fentiek a|apjána Kft. rövidített elnevezésére vonatkozó javaslatom: JóHíľ Józsefuárosi Nonprofit Kft.,
melynek a|apján sziikséges a 2081201,3. (v.29.) számú képviselő-testületi hatźrozat 2.a) pontjának a
módosÍtása.

A Képviselő.testĺilet az

e|őzóekben hivatkozotthatźrozatźtnak f2.d) pontjában döntött arĺ.ő|, hogy az
Önkormányzat aKft.. részéretérítésmentes,tartós haszná|atba adja az önkormányzati feladatel|źúáshoz

(Józsefuáros címiĺhivatalos kiadvánnyal és az önkormányzati
feladatok) szükséges ingóságokat.

honlap működtetésével kapcsolatos

átadás-énék| sorĺĺnmegállapításra került, hogy a feladatellátáshoz kapcsolódó további
térítésmentes,taľtós használatba átadandó eszköziik: 1 db SAMSI.ING GALAXY W típusílés 1 db LG
QPTIMUS oNE típusúmobiltelefon (simkár|yákkal), 1 db Samsung Galaxy TAB 10. (simkáltyával)'
2 db 4GB PenDrive.
A Képviselő-testĺilet 2013. május 29-ihatározatźban a Kft. új székhelyéről _ Budapest, vul. kerület
József krt 59-61. - is döntött és egyúttal felkérte a Kisfalu Kft..-t az ingatlan źů|agánakfelméľésére,a

Az

felújítási munkákra és azok bekerülési költségéľe.

Az előterjesztés

1. szómú melléklete tarta|mazza a

Kisfalu Kft. felmérésénekeredményét,mely szerint

azutcai, ftildszint+galéľia+pinceszinti, összesen264 m2 alapterületű ingatlan míĺködéséhezszükséges
költségek 2.080.000,- Ft + Áfa, bľuttó 2.64I.600,- Ft., ezer forintban keľekítve2.642,0 e Ft. A 2.642,0

e Ft-ból a Tanácsadó Testiilet alakításának egy hónappal későbbi időpontja miatt a Kft.-nél a
támogatási összegből 932,0 e Ft-os megtakarítassal csökkentett összege 1.710,0 e Ft, melyet
költségvetési fedezetként biĺosítanikell a Kft-nek.

A

költségek fedezetétil javaslom a működési általános tarta|ék zźtro|ás alóli feloldásával egyiitt a
míĺködésiáltalánostarta|éke|óirźlnyzatźńmegjelölni.

A Képviselő-testtilet 2013.

május 29-i ülésérekészítettelőterjesztés is tarta|mazta 3 fős Tanácsadó
Kft. döntéseinek előkészítésesorán nyújt

TestĹilet a|akitásźra vonatkozó javaslatot, mely testület a
segítséget.

Mindezek a|apjźn javaslom a Tanácsadó Testület a|akításźt2013. július 01. napjától hatźrozat|an
időre, amelynek tagjai bruttó 250,0 eFtlhőlfó díjazásban ľészesülnének(2006. évi IV. törvény 19. $
(6) bekezdése). A Kft-nek a dijazásra a költségvetési fedezet 2013. június l-től lett biztosítva, iw
egyhavi meglakarítáts összege összesen 932,0 eFt.

A Képviselő-testi.ilet döntése az Mötv. 23.
$.án, a 25lf013. (v.27.) önkormányzati

alapul.

$ (5) bekezdés 13. pontján, a 41. $ (6) bekezdésén és a 107.

rendelet 44. $

(l)

bekezdés és a 6. mellékletébenfoglaltakon

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Hatńrozatijavaslat
A Képviselő-testiĺlet úgy diĺnt' hogy

1.

JóHír Józsefoárosi
Média, Rendezvény és Galéľia Központ Közlrasznú Nonprofit Kft. rövidített e|nevezését JóHír
Józsefuárosi Nonprofit Kft.-ľe módosítja.
a) a208/2013.

N.29.)

Felelős: polgármester

szérnű képviselő-testiileti hatźrozat 2.a) pontja szerinti

Határidő: 20l3. június 05.

f

.

a 2O8l20|3. (V.29.) szźlmű képviselő-testiileti hatfuozat 2f .d) pontja szerinti térítésmentes,tartós
használatbaźltadotteszközöketkiegészítiaza|ábbiakkal:.

-

1 db SAMSI.JNG

GALAXY W

(+simkártya)'
l db Samsung Galaxy
2 db 4GB PenDľive.

TAB l0.1

típusúés 1 db

LG oPTIMUS oNE típusúmobiltelefon

(+simkáľ|ya)'

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l3. június 05.

3. a) a JóHír Józsefuárosi

Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhaszn,6 Nonprofit Kf,t.
d<intéseinek előkészítéseérdekében,2013.július 01. napjától határozat|an időre létrehozza3 fóbó|
álló, Józsefuárosi Médią Rendezvény és Galéľia Központ Tanácsadó Testĺ.iletet,

b) az a) pont szerinti Tanácsadó Testiiletbe az a|źlbbi tagokat delegálja:
Elnök:
Tagok:

c)

a Tanácsadó Testiiletének tagjai díjazásban részesülnek, az elnök tekintetében bruttó 250,0 e
Ft/hó, tagok tekintetében bruttó 250'0 e Ft/hó.

d)

felkéri a Kft. ügyvezetőjét,hogy intézkedjen a Tanácsadó Testiilet tagjainak megbizásźrő|.

Felelős: 3.a)-c) pont esetén polgáľmester, 3.d) pont esetén a JóHír Józsefuárosi Médią
Rendezvény és Galéľia Közlrasznil Nonproťlt Kft. iigyvezetője
Határidő: 2013. július 01.

4. a

határozatban foglaltak a|apján felkéri a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Ga|éľia
Közhasznú Nonproťrt Kft. iigyvezetőjét, hory gondoskodjon a cégbíroságibejegyzéshez
szükséges cégjogi intézkedések megtételére.

Felelős: JóHíľ Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Közhasznú Nonproťrt Kft' ügyvezetője
Hatáľidő: 2013. jlinius 1 5.

5.

a) a JóHíľ Józsefrárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ K<jzhasznú Nonprofit Kft.
székhelyének _ Budapest, VIil. kerĹilet József krt. 59-61. (hľsz 36780l0lN|f) _ felújítlásrára
2.64|.600 Ft-ot biztosit, egyrészt a Tanácsadó Testiilet tagai díjazásának 93f,0 e Ft összegiĺ
megpakarításának terhéľe, másrészt az ál|ta|źnos működési tarta|ék terhére 1 .7 l0,0 e Ft összegben.

b) az a) pont alapján felkéľi a Kft. üg1rvezetőjét a kivitelezés lebonyolítására.

Felelős: 5.a) pont esetén polgármester, 5.b) pont esetén a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény
és Galéria Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2013. június 05.

6.

a) ahatźrozat 3. pontjában foglaltak miatĺ az Önkormányzatkiadás 11804 cím míĺködésicélú
źńadott pénzeszköz - önként vállalt fe|adat - e|oirányzatfuő| 932,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11804 cím felhalmozási célúáľĺadott pénzeszköz - kötelező feladat. e|oirényzatźtra fe|újítási
támogatás címén.

5. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 működési cél és
általános tartalék e|őirźnyzatáln beltil az źt|talános tarta|ék e|őirźnyzatáú a zÁro|ás alól feloldja.

b) ahatfuozat

c) az Önkormźnyzat kiadás l1lo7-01 cím miĺködési cél és általános tartalékon belül a műk<idési
általános tartalék- kötelező feladat _ e|őirányzatźrő| I.715,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804

4
cím felhalmozási célúźúadoÍtpénzeszköz- kötelező feladat - e|őirźtnyzatára fe|újításĺtámogatás
címén.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l3. június 05.

7. felkéri a

polgáľmesteľt, hogy

a

határozatban foglaltakat

lęndeletének következő rlródosításálr źi v egĺe figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: az önkormányzat

az

onkormttnyzat költségvetési

költségvetésének soron következő módosítása

A

diintés végľehajtását végző szervezeti egységek: JóHíľ JĺízsefváľosiMédia' Rendezvény és
GaléľiaKözhasznú NonproÍit Kft., Pénzügyi Ügyos"tály, Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetésĺ
Ugyosztály Gazdálkodási lľoda.
Budapest, 2013. június 05.

polgáľmesteľ

Töľvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából

üťn,,ofub-],fuĘ
dr. MészírErika
a|jegyző
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Üĺnĺ:Zsidi Ĺajos
Tźlrgz VIII. József h:t. 59.61'
riľes heýiség

Józsefvárosi onkormányzat
Polgĺĺrmesteri Hĺvatala

sz. alatti

Vagyongazdátkodási és Uzemeltetési Ügyosztaly

Szücs Tamás
Üryoszályv ezető r észere

Budapest 1082
Bar.oss u:63$.7.
Tisztęlt Uryoszĺílyvezetö Ur!
ľJe'lyszíni,szpmléttrrtÔttunk az:önko'ľmanyzati tulajdonátképezö, Budápest vlil. t"łu.l"t József krt. 5961. s,záń.alattí. uteai bejaľaftl - koťábban CIB bar ]k által bérélt-helyiségben.
Felmér.ttĺkazon munkąk rölBéeie€,Ít:é! mely'eka helyrséÉltoÝ'ábbiüzeĺneltetéséhez sz.ukségesek:
- EpÍtőmesterĺ :mupk4k Takarító helyisé'gbeĺl wc:kiata*ĺ1ása burkoladavítiással, .bejáľattal
sŻeľnbeni munkahelýekhez szônyegpadlóvat burkoli osB taB .alpadló'' készítéseĺé|uéaon,alatta tauel

elhelyezési lehetőséggel, tisztaságí festés, munkahelyeken kíviili fennmaľadó r&zeken sértilt
śzőuy..egpadló cseĺe, vakolá1jpvítĺfu, hiźnyző łíImennyezrti @ettaelémek pótlása, beltéri ajtókjavításą
árak pótlrása
..
.

..

nettó 1'l80.000''F.t.+'A&'

- Gépészeti munkak''1 db új WC berendezes kiépítése'takarÍtó helyisegteĺ, meglevő falikť|t
áthelyezése, kombi girkó karbantartása, beiizemelése, klíma berendezések karbąntartása; tisztít,ĺĺsa,
pincei 'légtecbnika feliitvizsgáIatan *ntiHffiffi#:ff-iĄŤ.,sĺ hátózat tömítery cseréje.

.

Elektromos muÉlÉk: Riasztó kiépítése,elektľomos háIózat feltilvizsgrálata, szeľelvények

pótlása.
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