Iktató szám: 134/2014.
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére

Tárgy:

Javaslat a Képviselő-testület
határozatának módosítására

59/2014.

Előterjesztő:

dr. Bácskai János polgármester

Készítette:

Halmai András csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda
dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, Humánszolgáltatási Iroda

Előzetesen tárgyalja:

Humán Ügyek Bizottsága, 2014. június 04.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat
X

A döntéshez egyszerű
minősített

Normatív
Hatósági
Egyéb

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
Igen
Nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

(IV.24.)

számú

Ügyiratszám: Kp/8906-2/2014/VI.
Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő testülete 2014. április 24.
napján az 59/2014. (IV.24.) számú határozatában döntött a közszolgáltatási szerződések
módosításáról.
Az Erdődy Kamarazenekar Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) és az Ifjú Molnár Ferenc
Diákszínjátszó Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) közszolgáltatási szerződés módosításában a
közszolgáltatási díj Áfával csökkentett értéke került a módosító dokumentumokba. Fentiekkel
szemben az Alapítvány és az Egyesület „1” Áfa kóddal rendelkezik, azaz helytelen az esetükben az
Áfa-val növelt nettó összeg megjelölése.
A fentiekre tekintettel indokolt az Alapítvány és az Egyesület vonatkozásában az 59/2014. (IV.24.)
számú határozat 2., valamint 5. pontjának visszavonása, az elfogadott szerződés-tervezetek
közszolgáltatási díjra vonatkozó pontjának technikai javítása, a közszolgáltatási díj pontosítása.
A közszolgáltatási szerződésmódosítás-tervezeteket az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján fogadja el a
közszolgáltatási szerződésmódosítás-tervezeteket.
Budapest, 2014. május 29.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.) visszavonja az 59/2014. (IV.24.) számú határozatának 2. és 5. pontját.
Határidő: 2014. június 05.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

2.) elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és az Erdődy
Kamarazenekar Alapítvány között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását a …../2014.
számú előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.
Határidő: 2014. június 05.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3.) elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és az Ifjú Molnár Ferenc
Diákszínjátszó Egyesület között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását a …../2014. számú
előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.
Határidő: 2014. június 05.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4.) felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 2.-3. pontokban nevesített közszolgáltatási
szerződésmódosítások aláírásáról.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
5.) felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy a 2015. évi költségvetés függvényében a közszolgáltatási
szerződések közszolgáltatási feladatait az 2.-3. pontokban nevesített közszolgáltatóval szükség szerint
újratárgyalja, módosítsa a Képviselő-testület tájékoztatása mellett.
Határidő: 2015. évi költségvetés
Felelős: polgármester

1. számú melléklet (közszolgáltatási szerződések módosítás tervezetei)

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
(TERVEZET)
amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
(törzskönyvi azonosító szám: 735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-243, bankszámlaszám: 12001008-00170290-00100006, képviseletében dr. Bácskai János
polgármester), továbbiakban: Önkormányzat
másrészről az Erdődy Kamarazenekar Alapítvány (képviseli: dr. Szefcsik Zsolt József kuratóriumi
elnök; 1118 Budapest, Mányoki út 3. fsz. 3., megyei nyilvántartási szám: 6003/1999, adószám:
18227231-1-43, bankszámlaszám: 10900028-00000007-71660157) továbbiakban: Közszolgáltató,
együttesen: Felek között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

1.) A Közszolgáltató és Önkormányzat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének 16/3/2013. (I.31) számú határozatában foglaltak alapján 2013. március 19-én
közszolgáltatási szerződést kötöttek egymással (továbbiakban: Szerződés).
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a …../2014.
(…….) számú határozatában döntött a Közszolgáltatási Szerződés módosításáról, ennek alapján a
Felek a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
3.) A Szerződés III. 5. pontját az alábbiakra módosítják a Felek:
5. Az Önkormányzat a Közszolgáltató számára 2014. évre 3.000.000.- Ft, azaz hárommillió
forint közszolgáltatási díjat nyújt. Az azt követő években az Önkormányzat a tárgyévi
költségvetésének függvényében és lehetőségeihez mérten Közszolgáltatóval az adott évre
egyeztetett szolgáltatások arányában biztosít közszolgáltatási díjat.
4.) A Szerződés III. 6. pontjának harmadik mondatát az alábbira módosítják a Felek:
A fizetés esedékessége a 2014. évben június 30., minden további évben május 31-e
(figyelemmel a 2014. július 1-től hatályos változásra).
5.) A Szerződés IV. 1. pontját az alábbira módosítják a Felek:
1. A 2014.évi közszolgáltatási feladatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
6.) A Szerződés IV. 2. pontját az alábbira módosítják a Felek:
2. A következő évre vonatkozóan az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének, gazdasági
helyzetének függvényében Felek az adott évre vonatkozó közszolgáltatási feladatokat
újraegyeztetik.
7.) A Szerződés 1. számú melléklete jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletének megfelelő
tartalomra módosul.
8.) Jelen szerződés módosítás a Szerződés többi pontját nem érinti.
9.) Jelen szerződés módosítás által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.

10.) Jelen szerződés módosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukban mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2014. ………………..

………………………………
dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Pénzügyi ellenjegyző:
2014.
…………………………
Nyeste - Szabó Marianna
Irodavezető

………………………………
dr. Szefcsik Zsolt József
kuratóriumi elnök
Erdődy Kamarazenekar Alapítvány

1. számú melléklet

Közszolgáltatási feladatok 2014. évre
1. A Közszolgáltató évente egy alkalommal nagyobb szabású zenekari koncerten köteles
közreműködni a kerületben.
2. A Közszolgáltató évente két kisebb kamarakoncerten köteles közreműködni a kerületben.
3. A Közszolgáltató 2014. évi kerületi nagykoncertjét lehetőség szerint az újonnan megnyílt
Bálna előadótermében tartja, ezzel is hozzájárulva az Önkormányzat magas színvonalú kulturális
megjelenéséhez a kerület ezen új intézményében. A koncert műsorát a helyszín atmoszférájához
illeszkedő modern - elsősorban magyar vonatkozású – művekből állítja össze. Amennyiben ez a
terem nem elérhető, a koncert más kerületi helyszínen (pl. BMC) kerül megrendezésre.
4. Az elmúlt 3 év sikeres hagyományát folytatva a Közszolgáltató 2014-ben is folytatja kerületi
idősotthonokban tartott kamarakoncertjeinek sorozatát, melyen az eddigi József Attila lakótelepi
előadás (Friss utcai Idősek Klubja) mellé idén szeretne felvenni egy Belső-ferencvárosi helyszínt
(Knézich u., vagy Mester utca) is.
5. Az elmúlt évekhez hasonlóan – a szerződésben vállalt koncertszám terhére – a Közszolgáltató
az Önkormányzattal egyeztetett időpontban közreműködik az Önkormányzat rendezvényein.
6. A Közszolgáltató saját rendezésű kerületi hangversenyein legalább 30 belépőjegyet biztosít az
Önkormányzat számára.

Önkormányzat

Közszolgáltató

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
(TERVEZET)
amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
(törzskönyvi azonosító szám: 735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-243, bankszámlaszám: 12001008-00170290-00100006, képviseletében dr. Bácskai János
polgármester), továbbiakban: Önkormányzat
másrészről az Ifjú Molnár Ferenc Diákszínjátszó Egyesület (képviseli: Varga János elnök;
2310Szigetszentmiklós, Bíró Lajos u. 127/b, adószám: 18230374-1-43, bankszámlaszám:1090002800000007- 52050133) továbbiakban: Közszolgáltató, együttesen: Felek között a mai napon az alábbi
feltételek szerint:
1.) A Közszolgáltató és Önkormányzat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének 16/1/2013. (I.31) számú határozatában foglaltak alapján 2013. március 20-án
közszolgáltatási szerződést kötöttek egymással (továbbiakban: Szerződés).
2.) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a …../2014.
(…….) számú határozatában döntött a Közszolgáltatási Szerződés módosításáról, ennek alapján a
Felek a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
3.) A Szerződés III. 5. pontját az alábbiakra módosítják a Felek:
5. Az Önkormányzat a Közszolgáltató számára 2014. évre 500.000Ft, azaz ötszázezer forint
közszolgáltatási díjat nyújt. Az azt követő években az Önkormányzat a tárgyévi
költségvetésének függvényében és lehetőségeihez mérten Közszolgáltatóval az adott évre
egyeztetett szolgáltatások arányában biztosít közszolgáltatási díjat.
4.) A Szerződés III. 6. pontjának harmadik mondatát az alábbira módosítják a Felek:
A fizetés esedékessége a 2014. évben június 30., minden további évben május 31-e
(figyelemmel a 2014. július 1-től hatályos változásra).
5.) A Szerződés IV. 1. pontját az alábbira módosítják a Felek:
1. A 2014. évi közszolgáltatási feladatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
6.) A Szerződés IV. 2. pontját az alábbira módosítják a Felek:
2. A következő évre vonatkozóan az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének, gazdasági
helyzetének függvényében Felek az adott évre vonatkozó közszolgáltatási feladatokat
újraegyeztetik.
7.) A Szerződés 1. számú melléklete jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletének megfelelő
tartalomra módosul.
8.) Jelen szerződés módosítás a Szerződés többi pontját nem érinti.
9.) Jelen szerződés módosítás által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.

10.) Jelen szerződés módosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukban mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2014. ………………..
………………………………
dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
Pénzügyi ellenjegyző:
2014.
…………………………
Nyeste - Szabó Marianna
Irodavezető

………………………………
Varga János
elnök
Ifjú Molnár Ferenc
Diákszínjátszó Egyesület

1. számú melléklet

Közszolgáltatási feladatok 2014. évre
Az Ifjú Molnár Ferenc Diákszínjátszó Egyesület vállalja, hogy a középiskolai oktatást kiegészítő
drámapedagógiai-közművelődési program keretében a IX. Kerületi középiskolák részére térítésmentes
szolgáltatást nyújt a Zöld Macska Diákpincében (1191 Budapest, Üllői út 95.), melyek a következők:

1. Iskolaszínház és drámaórák színházi környezetben - előadás és beszélgetés - évi 6 alkalom.
Kerületi diákoknak ingyenes, szervezett keretben vagy egyénileg.

2. Rendhagyó irodalomórák - igény szerint, iskolákkal egyeztetett időpontban, összesen
legfeljebb évi 4 alkalommal, a Zöld Macska Diákpincében. Mivel ez csak szervezett keretek
között történhet, az iskolában tanító magyartanárok vagy szabadidő szervezők aktív
segítségére van szükségünk a megvalósuláshoz.

3. Diákszínház –, próbaterem biztosítása a kerületi diákszínjátszó körök részére -erről a
lehetőségről ismét tájékoztatást küldünk a kerületi középiskoláknak. Nemcsak próba, hanem
fellépési lehetőséget is biztosítunk az előre egyeztetett időpontokban.

4. A diákok aktív részvételével diákszínházi produkciók létrehozása,
drámai műhely, színpad - színpadunk és drámai műhelyünk teljesen ingyenes minden
jelentkező számára, nem kizárólag a kerületi iskolásoknak. Jelenleg két csoportunk működik,
szeptembertől ismét indítunk csoportot a jelentkezőknek, ezt ismét meghirdetjük a kerületi
középiskolákban. Megpróbálunk évi egy produkciót létrehozni külön, csak kerületi
iskolásokkal, amennyiben lesz elég jelentkezőnk.

5. Felkérésre és a lehetőségekhez mérten a kerületi kulturális rendezvények szervezésében való
részvétel, továbbá helyszín biztosítása a kerületi rendezvényekhez.

Önkormányzat

Közszolgáltató

