
  
AA  BBuuddaappeesstt  FFőővváárrooss  VVII II II ..  kkeerrüülleett  JJóózzsseeffvváárroossii   ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ááll ttaall   jjeelleennlleegg  

bbiizzttoossííttootttt  //kköötteelleezzőő  //  aallaappsszzoollggááll ttaattáássookk  ééss  sszzaakkeell llááttáássookk  ffoorrmmááii   ééss  aazz  eell llááttoottttaakk  
sszzáámmaa  

  
AAzz  aalláábbbbii   öönnkkoorr mmáánnyyzzaatt ii   ffeennnnttaarr ttáássúú  iinnttéézzmméénnyyeekk  ffeellüüggyyeelleett ii   sszzeerr vvee::  BBuuddaappeesstt   FFőővváárr ooss  
VVII II II ..  KK eerr üülleett   JJóózzsseeffvváárr oossii   ÖÖnnkkoorr mmáánnyyzzaatt   
BBuuddaappeesstt ,,  VVII II II ..  kkeerr ..  BBaarr oossss  uu..  6633--6677..  sszzáámm  
  
„„ŐŐsszzii rr óózzssaa””   GGoonnddoozzóó  SSzzoollggáállaatt ,,  
JJóózzsseeffvváárr oossii   CCssaallááddsseeggííttőő  SSzzoollggáállaatt   
JJóózzsseeffvváárr oossii   GGyyeerr mmeekkjj óólléétt ii   SSzzoollggáállaatt   GGyyeerr mmeekkeekk  ÁÁttmmeenneett ii   OOtttthhoonnaa  
JJóózzsseeffvváárr oossii   EEggyyeessíítteett tt   BBööllccssőőddéékk    
  
  
11..  SSzzoocciiááll iiss  aallaappsszzoollggááll ttaattáássookk  ééss  sszzaakkeell llááttááss  öönnkkoorr mmáánnyyzzaatt ii   ffeennnnttaarr ttáássúú  iinnttéézzmméénnyybbeenn  
((kköötteelleezzőő))  
  
„„ŐŐsszzii rr óózzssaa””   GGoonnddoozzóó  SSzzoollggáállaatt   ((iinntteeggrr ááll tt   sszzoocciiááll iiss  iinnttéézzmméénnyy))  sszzéékkhheellyy::  11008844  BBuuddaappeesstt,,  
VVaajjddaahhuunnyyaadd  uuttccaa  44  sszzáámm..  ((eennggeeddééllyyeezzeetttt  kköözzaallkkaallmmaazzoottttii   llééttsszzáámm::  9922//ffőő))  
  

SSzzoocciiááll iiss  aallaappsszzoollggááll ttaattáássookk::   ((kköötteelleezzőő  ffeellaaddaattookk))  
––  sszzoocciiááll iiss  ééttkkeezztteettééss  ((550000//ffőő  eell llááttoottttaall ,,  33//ffőő  sszzaakk  ééss  eeggyyéébb  aallkkaallmmaazzootttt  ffooggllaallkkoozziikk)),,  
––  hháázzii   sseeggííttssééggnnyyúújj ttááss  ((115599//ffőő  eell llááttoottttaall ,,  2277  ffőő  sszzaakk  ééss  eeggyyéébb  aallkkaallmmaazzootttt  ffooggllaallkkoozziikk))  
––  jjeellzzőőrreennddsszzeerreess  hháázzii   sseeggííttssééggnnyyúújj ttááss  ((aazz  5577  kkiihheellyyeezzeetttt  kkéésszzüülléékk  55//ffőő  sszzaakk  ééss  eeggyyéébb    
      aallkkaallmmaazzootttt  ffooggllaallkkoozzttaattáássáátt  iiggéénnyyll ii ))  
––  nnaappppaall ii   eell llááttááss  iinnttéézzmméénnyyeess  ffoorrmmáábbaann  ((330000//ffőő  iiddőőss,,  5500//ffőő  sszzeennvveeddééllyybbeetteegg,,  2211//ffőő  
ffooggyyaattéékkooss  
      öösssszzeesseenn::  337711//ffőő  eell llááttoottttaall ,,  3322,,55//ffőő  sszzaakk  ééss  eeggyyéébb  aallkkaallmmaazzootttt  ffooggllaallkkoozziikk))::  

„„ NNaapprraaffoorrggóó  KKlluubb””   11008899  DDeelleejj   uu..  3344..        
  fféérrőőhheellyy::6600//ffőő  
„„ CCiikklláámmeenn  KKlluubb””   11008811  KKöözzttáárrssaassáágg  ttéérr  1177..      
  fféérrőőhheellyy::6600//ffőő  
  „„ VVíígg  ootttthhoonn  KKlluubb””   11008844  VVíígg  uu..  1188..        
  fféérrőőhheellyy::6600//ffőő  
  „„ŐŐsszziikkéékk  KKlluubb””   11008822  BBaarroossss  uu..  110099..        
  fféérrőőhheellyy::6600//ffőő  
  „„ RReemméénnyyssuuggáárr  KKlluubb””   11008844  MMááttyyááss  ttéérr  44..      
  fféérrőőhheellyy::6600//ffőő  
  
„„ MMááttyyááss  KKlluubb””   11008844  MMááttyyááss  ttéérr  1122..        
  fféérrőőhheellyy::5500//ffőő  
ÉÉrrtteellmmii   FFooggyyaattéékkoossookk  NNaappkköözzii   OOtttthhoonnaa  11008822  VVaajjddaahhuunnyyaadd  uu..44..
  fféérrőőhheellyy::2211//ffőő  

SSzzoocciiááll iiss  sszzaakkeell llááttááss::   ((kköötteelleezzőő  ffeellaaddaatt))  
––  ááttmmeenneettii   eellhheellyyeezzéésstt  nnyyúújj ttóó  sszzoollggááll ttaattááss  ((iiddőősskkoorrúúaakk  ggoonnddoozzóóhháázzaa))  ((kköötteelleezzőő  ffeellaaddaatt,,  
aa  2211//ffőő  
      eell llááttáássáávvaall   1155//ffőő  sszzaakk  ééss  eeggyyéébb  aallkkaallmmaazzootttt  ffooggllaallkkoozziikk))::  

„„ EEzzüüssttffeennyyőő””   GGoonnddoozzóóhháázz  11008877  KKeerreeppeessii   úútt  2299//aa        fféérrőőhheellyy::  
2211//ffőő  



  
JJóózzsseeffvváárr oossii   CCssaallááddsseeggííttőő  SSzzoollggáállaatt   sszzéékkhheellyy::  11008811  BBuuddaappeesstt,,  NNééppsszzíínnhháázz  uu..2222..,,  
((eennggeeddééllyyeezzeetttt  kköözzaallkkaallmmaazzoottttii   llééttsszzáámm::  3311//ffőő))  
  

SSzzoocciiááll iiss  aallaappsszzoollggááll ttaattáássookk::   ((kköötteelleezzőő  ffeellaaddaattookk))  
––  ccssaallááddsseeggííttééss,,  ((aa  kköötteelleezzőő  ffeellaaddaatt  eell llááttáássáávvaall   2288//ffőő  sszzaakk  ééss  eeggyyéébb  aallkkaallmmaazzootttt  
ffooggllaallkkoozziikk))  
––  ééttkkeezztteettééss  ((kköötteelleezzőő  ffeellaaddaatt,,  aa  330000//ffőő  eell llááttoottttaall   33//ffőő  sszzaakk  ééss  eeggyyéébb  aallkkaallmmaazzootttt  
ffooggllaallkkoozziikk))  

AA  ffeellaaddaatteell llááttááss  aa  JJóózzsseeffvváárroossii   CCssaallááddsseeggííttőő  SSzzoollggáállaatt  NNééppkkoonnyyhhaa  tteelleepphheellyyeenn  
mműűkkööddiikk  ::  11008811  BBuuddaappeesstt,,  MMaaggddoollnnaa  uu..4433..    

  
22..  GGyyeerr mmeekkjj óólléétt ii   aallaappeell llááttááss  öönnkkoorr mmáánnyyzzaatt ii   ffeennnnttaarr ttáássúú  iinnttéézzmméénnyybbeenn  ((kköötteelleezzőő))  
  
JJóózzsseeffvváárr oossii   GGyyeerr mmeekkjj óólléétt ii   SSzzoollggáállaatt   GGyyeerr mmeekkeekk  ÁÁttmmeenneett ii   OOtttthhoonnaa  sszzéékkhheellyy::  11008899  
BBuuddaappeesstt,,  KKőőrriiss  uu..3355..  ((eennggeeddééllyyeezzeetttt  kköözzaallkkaallmmaazzoottttii   llééttsszzáámm::  4422//ffőő))  
  

GGyyeerr mmeekkjj óólléétt ii   aallaappeell llááttááss::  ((kköötteelleezzőő  ffeellaaddaatt))  
––  ggyyeerrmmeekkjjóóllééttii   sszzoollggááll ttaattááss  ((aa  ffeellaaddaatt  eell llááttáássáávvaall   3300//ffőő  sszzaakk  ééss  eeggyyéébb  aallkkaallmmaazzootttt  
ffooggllaallkkoozziikk))  
––  ggyyeerrmmeekkeekk  ááttmmeenneettii   ggoonnddoozzáássaa  ((aa  1122//ffőő  66--1188  éévveess  ggyyeerrmmeekk  eell llááttáássáávvaall   1122//ffőő  sszzaakk  ééss  
eeggyyéébb    
      aallkkaallmmaazzootttt  ffooggllaallkkoozziikk))  

JJóózzsseeffvváárroossii   GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii   SSzzoollggáállaatt  GGyyeerrmmeekkeekk  ÁÁttmmeenneettii   OOtttthhoonnaa::  11008899  
BBuuddaappeesstt,,  SSzzeennttkkii rráállyyii   uuttccaa  1155  11..  eemm..  44..    fféérrőőhheellyy::  1122//ffőő  

  
JJóózzsseeffvváárr oossii   EEggyyeessíítteett tt   BBööllccssőőddéékk   sszzéékkhheellyy::  11008833  SSzziiggeettvváárrii   uuttccaa  11..  sszzáámm  ((eennggeeddééllyyeezzeetttt  
kköözzaallkkaallmmaazzoottttii   llééttsszzáámm::  113322//ffőő))  

GGyyeerr mmeekkjj óólléétt ii   aallaappeell llááttááss  ((kköötteelleezzőő  ffeellaaddaatt))  
––  ggyyeerrmmeekkeekk  nnaappkköözzbbeennii   eell llááttáássaa  

--  bbööllccssőőddee  ((nnaappooss))  ((aa  330000//ffőő  ggoonnddoozzootttt  eell llááttáássáátt,,  113322//ffőő  sszzaakk  ééss  eeggyyéébb  
aallkkaallmmaazzootttt    

    llááttjjaa  eell ))  
  

BBööllccssőőddéékk::  
11008855  BBuuddaappeesstt,,  HHoorráánnsszzkkyy  uu..2211..      fféérrőőhheellyy::  6600//ffőő  
11008877  BBuuddaappeesstt,,  SSzzáázzaaddooss  úútt  11..    fféérrőőhheellyy::  4400//ffőő  
11008822  BBuuddaappeesstt,,  BBaarroossss  uu..  111177..    fféérrőőhheellyy::  6600//ffőő  
11008822  BBuuddaappeesstt,,  BBaarroossss  uu..  110033..    fféérrőőhheellyy::  6600//ffőő  
11008822  BBuuddaappeesstt,,  NNaaggyytteemmpplloomm  uu..33..    fféérrőőhheellyy::  8800//ffőő  
  

33..    SSzzoocciiááll iiss  aallaappsszzoollggááll ttaattáássookk  eell llááttáássii   sszzeerr zzőőddééss  mmeeggkkööttéésséévveell   ((kköötteelleezzőő  ffeellaaddaattookkrr aa))  
  
SSzziiggoonnyy  AAllaappííttvváánnyy  aa  KK öözzöössssééggii   PPsszziicchhiiááttrr iiááéérr tt   ((kkuurraattóórriiuummii   eellnnöökk::  GGoorrddooss  EErriikkaa,,  
aallaappííttvváánnyy  ccíímmee::  11008833  BBuuddaappeesstt,,  SSzziiggoonnyy  uuttccaa  1133//aa))  

SSzzoocciiááll iiss  aallaappsszzoollggááll ttaattáássookk::   ((kköötteelleezzőő  ffeellaaddaattookk))  
––  kköözzöössssééggii   eell llááttááss  ppsszziicchhiiááttrriiaaii   bbeetteeggeekk  rréésszzéérree  ((aa  sszzeerrzzőőddééss  hhaattáárroozzaattllaann  
iiddeejjűű))  
––  nnaappppaall ii   eell llááttááss  5500//ffőő  ppsszziicchhiiááttrriiaaii   bbeetteegg  rréésszzéérree  ((aa  sszzeerrzzőőddééss  22000099..  jjaannuuáárr  3311..  
nnaappjjááiigg  sszzóóll ))  



  
ÉÉrr tteellmmii   FFooggyyaattéékkoossookk  ééss  SSeeggííttőőiikk  OOrr sszzáággooss  ÉÉrr ddeekkvvééddeellmmii   SSzzöövveettssééggee  ((eellnnöökk::  GGyyeennee  
PPii rroosskkaa,,  ffeennnnttaarrttóó  ccíímmee::11005511  BBuuddaappeesstt,,  OOkkttóóbbeerr  66..  uu..  2222..,,  eell llááttáásstt  nnyyúújj ttóó  tteelleepphheellyy  ccíímmee::  11008855  
BBuuddaappeesstt,,  ÜÜll llőőii   úútt  1144..  sszzáámm  11//66..))    

SSzzoocciiááll iiss  aallaappsszzoollggááll ttaattááss::   ((kköötteelleezzőő  ffeellaaddaatt))    
––  ttáámmooggaattóó  sszzoollggáállaatt  ((aa  sszzeerrzzőőddééss  22000099..  áápprrii ll iiss  0011..  nnaappjjááiigg  sszzóóll ))  
  

MM aaggyyaarr   VVöörr öösskkeerr eesszztt   BBuuddaappeesstt   FFőővváárr oossii   SSzzeerr vveezzeettee  ((bbuuddaappeessttii   ttii ttkkáárr::  SSaallggóó  ZZooll ttáánnnnéé,,  
ffeennnnttaarrttóó  ccíímmee::  11005511  BBuuddaappeesstt,,  AArraannyy  JJ..  uu..  3311..))  

SSzzoocciiááll iiss  aallaappsszzoollggááll ttaattááss::   ((kköötteelleezzőő  ffeellaaddaatt))  
––  uuttccaaii   sszzoocciiááll iiss  mmuunnkkaa  ((aa  sszzeerrzzőőddééss  22000099..  áápprrii ll iiss  1144..  nnaappjjááiigg  sszzóóll ))  

  
FFééllúúttoonn  AAllaappííttvváánnyy  ((kkuurraattóórriiuummii   ttii ttkkáárr::  KKoovvááccss  CCssaabbaa,,  ffeennnnttaarrttóó  ccíímmee::  11117722  BBuuddaappeesstt,,  LLiiggeett  
ssoorr  2266..))  

SSzzoocciiááll iiss  aallaappsszzoollggááll ttaattááss::   ((kköötteelleezzőő  ffeellaaddaatt))  ((aa  sszzeerrzzőőddééss  hhaattáárroozzaattllaann  iiddeejjűű))  
––  kköözzöössssééggii   eell llááttááss  sszzeennvveeddééllyybbeetteeggeekk  bbeetteeggeekk  rréésszzéérree  ((aa  sszzeerrzzőőddééss  
hhaattáárroozzaattllaann  iiddeejjűű))  

  
MM eeggááll llóó  CCssooppoorr tt   AAllaappííttvváánnyy  ((eellnnöökk::  OOllaasszzyy  CCssaabbaa,,  ffeennnnttaarrttóó  ccíímmee::  11008833  BBuuddaappeesstt,,  SSzziiggoonnyy  
uuttccaa  3377..))  

SSzzoocciiááll iiss  aallaappsszzoollggááll ttaattááss::   ((kköötteelleezzőő  ffeellaaddaattookk))  
––  kköözzöössssééggii   eell llááttááss  sszzeennvveeddééllyybbeetteeggeekk  bbeetteeggeekk  rréésszzéérree  ((aa  sszzeerrzzőőddééss  22000099..  
ddeecceemmbbeerr  3311..  nnaappjjááiigg  sszzóóll ))  
––  nnaappppaall ii   eell llááttááss  5500//ffőő  sszzeennvveeddééllyybbeetteegg  rréésszzéérree  ((aa  sszzeerrzzőőddééss  22000099..  ddeecceemmbbeerr  
3311..  nnaappjjááiigg  sszzóóll ))  

  
  
44  ..  GGyyeerr mmeekkjj óólléétt ii   ééss  ggyyeerr mmeekkvvééddeellmmii   aallaappeell llááttááss  eell llááttáássii   sszzeerr zzőőddééss  mmeeggkkööttéésséévveell   
((kköötteelleezzőő  ffeellaaddaattrr aa))  
  
FFeerr eennccvváárr oossii   ÖÖnnkkoorr mmáánnyyzzaatt  FFeerr eennccvváárr oossii   EEggyyeessíítteett tt   BBööllccssőőddeeii   II nnttéézzmméénnyyeeii   „„ FFeehhéérr   
HHooll llóó”” GGyyeerr mmeekkeekk  ÁÁttmmeenneett ii   OOtttthhoonnaa  ((ccíímm::  IIXX..  KKeerrüülleett  BBuuddaappeesstt,,  FFeehhéérrhhooll llóó  uu..  22--44..))..    
  

GGyyeerr mmeekkjj óólléétt ii   aallaappeell llááttááss::  ((kköötteelleezzőő  ffeellaaddaatt))  
––  ggyyeerrmmeekkeekk  ááttmmeenneettii   ggoonnddoozzáássaa  ((11//ffőő  BBuuddaappeesstt  VVIIII II..  kkeerrüülleettii   ááll llaannddóó  

llaakkóóhheell llyyeell     
      rreennddeellkkeezzőő  00--33  éévveess  ggyyeerrmmeekk  rréésszzéérree))  

  
55..  AA  FFőővváárr oossii   KK öözzhhaasszznnúú  FFooggllaallkkoozzttaattáássii   SSzzoollggáállaatt   KK HHTT--vveell   mmeeggkkööttöötttt  kköözzsszzoollggááll ttaattáássii   
sszzeerrzzőőddééss  aallaappjjáánn  aa  ffőővváárroossii   sszzeerrvveezzeett  kkoooorrddiinnááll jjaa  aa  jjóózzsseeffvváárroossii   mmuunnkkaannééllkküüll ii   llaakkoossookk  
kköözzccééllúú,,  kköözzhhaasszznnúú  ffooggllaallkkoozzttaattáássáátt..  
TTeelleeffoonn::  221166--0088--0099  
((üüggyyvveezzeettőő  iiggaazzggaattóó::  KKuull iinnyyii   MMáárrttoonn,,  ccíímmee::  11009911  BBuuddaappeesstt,,  ÜÜll llőőii   úútt  4455..))  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
AA  BBuuddaappeesstt  FFőővváárrooss  VVII II II ..  kkeerrüülleett  JJóózzsseeffvváárroossii   ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ááll ttaall   jjeelleennlleegg  
bbiizzttoossííttootttt  //öönnkkéénntt  vvááll llaall tt  //  aallaappsszzoollggááll ttaattáássookk  ééss  sszzaakkeell llááttáássookk  ffoorrmmááii   ééss  aazz  

eell llááttoottttaakk  sszzáámmaa  
  

  
  

GGyyeerr mmeekkjj óólléétt ii   öönnkkéénntt  vvááll llaall tt   ééss  eell llááttoott tt   ffeellaaddaattookk  öönnkkoorr mmáánnyyzzaatt ii   ffeennnnttaarr ttáássúú  
iinnttéézzmméénnyybbeenn  
  
11..  JJóózzsseeffvváárr oossii   GGyyeerr mmeekkjj óólléétt ii   SSzzoollggáállaatt   GGyyeerr mmeekkeekk  ÁÁttmmeenneett ii   OOtttthhoonnaa  ((sszzéékkhheellyy::  11008899  
BBuuddaappeesstt,,  KKőőrriiss  uu..3355..))    

––  kkrríízziissllaakkáássookkaatt  mműűkkööddtteett  ttéérrííttééssmmeenntteesseenn  ––  aazz  ááttmmeenneettii lleegg  nneehhéézz  aannyyaaggii   hheellyyzzeettbbee  
kkeerrüüll tt  ––  
      kkeerrüülleettii   ccssaallááddookk  eeggyybbeettaarrttáássaa  ééss  mmeeggsseeggííttééssee  ccééll jjáábbóóll ::    

BBuuddaappeesstt,,  VVIIII II..  kkeerr..  II ll llééss  uuttccaa  1188..  ffsszztt..  88..  
BBuuddaappeesstt,,  VVIIII II..  kkeerr..  HHoommookk  uuttccaa  77..  ffsszztt..  33..  
BBuuddaappeesstt,,  VVIIII II..  kkeerr..  KKőőrriiss  uuttccaa  44//aa  II..eemm..  99..  
BBuuddaappeesstt,,  VVIIII II..  kkeerr..  SSáárrkkáánnyy  uuttccaa  1144..  ffsszztt..11..    

  
22..  JJóózzsseeffvváárr oossii   EEggyyeessíítteett tt   BBööllccssőőddéékk   ((sszzéékkhheellyy::  11008833  SSzziiggeettvváárrii   uuttccaa  11..  sszzáámm))  aazz  aalláábbbbii   
öönnkkéénntt  vvááll llaall tt  ffeellaaddookk  eell llááttáássáávvaall   ééss  sszzoollggááll ttaattáássookk  mműűkkööddtteettéésséévveell   jjáárruull   hhoozzzzáá  aa  kkeerrüülleett  
ggyyeerrmmeekkeess  ccssaallááddjjaaiinnaakk  ttáámmooggaattáássááhhoozz::  

  ––  eeggyyéébb  ggyyeerrmmeekknneevveelléésstt  sseeggííttőő  sszzoollggááll ttaattááss  kkeerreettéébbeenn,,  kküüllöönn  ttéérrííttééssii   ddííjj   eell lleennéébbeenn::  

--  iiddőősszzaakkooss  ggyyeerr mmeekkffeellüüggyyeelleetteett   bbiizzttoossíítt   ((aa  ffeellmmeerrüüllőő  
sszzüükksséégglleetteekknneekk  mmeeggffeelleellvvee,,  mmiinndd  aazz  55  tteelleepphheellyyeenn)),,  

––  eeggyyéébb  ttéérrííttééssmmeenntteess  ggyyeerrmmeekknneevveelléésstt  sseeggííttőő  sszzoollggááll ttaattááss  kkeerreettéébbeenn::    

  --  pprr eevveenncciióóss  ffeejj lleesszzttőő  pprr ooggrr aammoott   nnyyúújj tt  vvaallaammeennnnyyii   bbööllccssőőddeeii   
tteelleepphheellyyeenn,,  aazz  eeggéésszzssééggeesseenn  sszzüülleetteetttt,,  ddee  llaassssúúbbbb  ffeejj llőőddééssii   
üütteemmeett  mmuuttaattaattóó  kkiissggyyeerrmmeekkeekknneekk,,  
--  bbiizzttoossííttjjaa  ffeejj lleesszzttőő  eesszzkköözzöökk,,  aallaappvveettőő  ggyyeerr mmeekkggoonnddoozzáássii   
eesszzkköözzöökk,,  bbúúttoorr ookk,,  jj ááttéékkookk  kkööllccssöönnzzéésséétt,,  
--  jj ááttsszzóóhháázzaatt  mműűkkööddtteett   ((iiddőősszzaakkoossaann  aa  11008833  BBuuddaappeesstt,,  BBaarroossss  
uuttccaa  111177..  ééss  aa  11008877  BBuuddaappeesstt,,  SSzzáázzaaddooss  úútt  11..  bbööllccssőőddéébbeenn  
sszzoommbbaattoonnkkéénntt)),,  
--  ootttthhoonnii   ggyyeerr mmeekkggoonnddoozzáásstt   nnyyúújj tt   00--66  éévveess  kkiissggyyeerrmmeekkeekk  
rréésszzéérree,,    
--  AA  BBiizzttooss  KK eezzddeett  MM ooddeell ll   PPrr ooggrr aammoott   mműűkkööddtteettii   aa  11008833  
SSzziiggeettvváárrii   uuttccaa  11..  sszzáámm..  aallaattttii   sszzéékkhheellyyeenn,,  aammeellyy  kkoommpplleexx  
ccssaallááddsseeggííttőő  sszzoollggááll ttaattááss,,  ttaannááccssaaddááss  sszzüüllőőccssooppoorrttookk  rréésszzéérree,,  aa  
kkiissggyyeerrmmeekk  ooppttiimmááll iiss  ffeejj llőőddééssii   üütteemméénneekk  eelléérrééssee  éérrddeekkéébbeenn,,  aa  
vveellee  sszzüülleetteetttt  kkééppeessssééggeekk  ffeejj lleesszzttéésséérree..  
--  BBiizzttooss  KK eezzddeett  KK lluubboott  mműűkkööddtteett     
  --  aa  ggyyeerr mmeekk  sszzoocciiááll iiss  ééss  éérrzzeellmmii   ffeejj llőőddéésséénneekk  
              ttáámmooggaattáássáárraa,,  

--  aazz  eeggéésszzssééggkkuull ttúúrraa  ffeejj lleesszzttéésséérree,,  



--  aa  kkiissggyyeerrmmeekk  kkééppeessssééggeeiinneekk  kkiibboonnttaakkoozzttaattáássáánnaakk  
eellőősseeggííttéésséérree,,  ccssaallááddii   nneevveellééss  hhiiáánnyyoossssáággaaiinnaakk  
ppóóttlláássáárraa,,  

--  sszzüüllőőii   sszzeerreepp  eerrőőssííttéésséérree,,  ccssaallááddookk  ttáámmooggaattáássáárraa,,  
--  hheellyyii   kköözzöössssééggeekk  rréésszzvvéétteelléénneekk  eerrőőssííttéésséérree,,  
--  ppaarrttnneerr  sszzeerrvveezzeetteekkkkeell   vvaallóó  eeggyyüüttttmműűkkööddééss  

eellőősseeggííttéésséérree..  
  
  


