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A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi X

Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi X

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi X

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és esélyegyenlőségi 
Bizottság és a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.
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Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 
úgy döntött, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
23. § (5) bekezdésében foglalt turizmussal, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, közművelődési 
feladatokkal, kerületi sport és szabadidősport támogatásával, valamint nemzetiségi ügyekkel 
kapcsolatos önkormányzati feladatokat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
(továbbiakban: JKN Zrt.) látja el az Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete hatalmazta 
fel és nevesítette, mint kizárólagos feladatellátót. Ezen túlmenően a JKN Zrt. az Önkormányzat 
közművelődési feladatairól szóló 81/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
alapján közművelődési feladatokat ellátó gazdasági társaság.
A JKN Zrt. beszámolója részletesen ismerteti a beszámolási időszak gazdasági eseményeit, az 
ágazat által realizált bevételeket, költségeket.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény) előírásai szerint 
az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza a mérleget és az eredménykimutatást, a kiegészítő 
mellékletet és az üzleti jelentést (szakmai beszámolót), a közhasznúsági jelentést, valamint az 
előterjesztéshez tartozóan a könyvvizsgálói jelentést, amely alátámasztására a teljességi 
nyilatkozat szolgál.

A JKN Zrt. elkészítette a 2021. évre vonatkozó éves szakmai beszámolóját, amelyet a 2021. 
évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójával, közhasznúsági jelentésével, valamint a 
független könyvvizsgálói jelentéssel együtt kíván előterjeszteni.

A JKN Zrt. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolója (1. melléklet) és annak kiegészítő 
mellékletei szerint az eszközök és források egyező főösszege 347.777 e Ft, az adózott 
eredmény 20.617 e Ft.

A JKN Zrt. gazdálkodását 2021. évben 631.590 e Ft összes bevétel és 610.973 e Ft költség és 
ráfordítás mellett összesen 20.617 e Ft adózott eredmény mutatja. A JKN Zrt. 2021. évi fel nem 
használt kompenzáció (pénzmaradvány) összege: 113.224.169,-Ft.

A KVALITÁS Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által készített független könyvvizsgálói 
jelentés (2. sz. melléklet) szerint a JKN Zrt. egyszerűsített éves beszámolója a számviteli 
törvényben foglaltaknak és az általános számviteli elveknek megfelelően készült. A 
könyvvizsgálói jelentés szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi 
helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a 
Magyarországon hatályos, a számviteli törvénnyel összhangban.

A JKN Zrt. 2021. évre vonatkozó szakmai beszámolója az előterjesztés 3. számú mellékletét 
képezi.

A Felügyelőbizottság a 2022. május 13-án tartott ülésén tárgyalta meg és fogadta el a JKN Zrt. 
2021. évi egyszerűsített beszámolóját, a közhasznúsági jelentést (4. sz. melléklet), valamint a 
könyvvizsgálói jelentést; a felügyelőbizottság elfogadta azt is, hogy a JKN Zrt. a 2021. év 
gazdálkodása alapján osztalék nem kerül kifizetésre, az adózott eredmény a könyvek nyitását 
követően az eredménytartalékba kerül átvezetésre.



IL A beterjesztés indoka

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. a közszolgáltatási feladatok ellátásáról, valamint az 
éves beszámolójáról - a szerződései alapján - beszámolni köteles.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2021. évre vonatkozó 
közszolgáltatási beszámolójának, valamint a 2021. évre vonatkozó éves beszámolójának 
elfogadása.

A JKN Zrt. kompenzáció visszafizetési kötelezettségére tekintettel jelen döntésnek pénzügyi 
hatása van.

IV. Jogszabályi környezet

A képviselő-testület döntési hatásköre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdésének 7.,11.,17. és 19. pontjaiban 
foglalt közfeladatok tekintetében az Mötv. 41. § (3) bekezdésén alapul.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése alapján a kettős könyvvitelt 
vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által 
elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a 
könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független 
könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására (az osztalék 
jóváhagyására) vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik 
hónap utolsó napjáig letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), 
mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves be
számolót felülvizsgálta.

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: JKN Zrt.) 2021. évi egyszerűsített 
éves beszámolójának elfogadása szükséges a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 9. § (2) 
bekezdése alapján, amely szerint:
(2) Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két 
egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három 
mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:
a) a mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel a 2400 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.
Tekintettel arra, hogy az a) és b) pont szerinti határértéket a JKN Zrt. nem haladta meg, 
lehetősége van egyszerűsített éves beszámolót leadni, amelyet a Képviselő-testületnek kell 
jóváhagynia. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése 
szerint a gazdasági társaság legfőbb szervének (azaz a Képviselő-testület) hatáskörébe tartozik 
a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.

A JKN Zrt. az Mötv. 23. § (5) bekezdés 7. pontja alapján turizmussal kapcsolatos, az Mötv. 23. 
§ (5) bekezdés 11. pontja alapján gyermekjóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos és ellátásokkal 
kapcsolatos, az Mötv. 23. § (5) bekezdés 16. pontja alapján a kerületi sport és szabadidősport 
támogatása, ifjúsági ügyekkel kapcsolatos, az Mötv. 23. § (5) bekezdés 19. pontja alapján 
nemzetiségi ügyek kapcsolatos közfeladatokat látja el. Ezen közszolgáltatási feladatok 
címzettjeként a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
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tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: vagyonrendelet) 3. sz. melléklete a JKN Zrt-t hatalmazta fel és nevesítette, mint 
kizárólagos feladatellátót.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény:

29.§ (3) A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is 
készíteni.

(4) A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a 
támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. 
Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve 
más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt 
kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében 
kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben 
részletezett adatokat.

(5) A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a 
szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.

(6) A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú 
tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú 
jogállás megállapításához szükséges 32. § szerinti adatokat, mutatókat.

(7) A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a 
vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető 
tisztségek felsorolását.

30. § (1) A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, 
valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói 
záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói 
jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig 
letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és 
tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felül vizsgálta.

(2) A civil szervezet az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott 
módon tesz eleget.

(3) A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben 
meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs 
Portál számára lehetővé kell tenni.

(4) Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a 
beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil 
szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a 
közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

(5) Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos (1)- 
(3) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság a 
civil szervezetet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
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szabályokról szóló törvény 37. § (2) bekezdésében megállapított mértékű pénzbírsággal 
sújthatja.

(6) A civil szervezet beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

Kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: a JKN Zrt. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolója
2. sz. melléklet: a JKN Zrt. független könyvvizsgálói jelentése
3. sz. melléklet: a JKN Zrt. 2021. évi szakmai beszámolója
4. sz. melléklet: a JKN Zrt. közhasznúsági jelentése

Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2022. (.) számú határozata

a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. a 2021. évre vonatkozó egyszerűsített éves 
beszámolójának, a 2021. évre vonatkozó éves szakmai beszámolójának,, közhasznúsági 

jelentésének elfogadásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 2021. évi egyszerűsített záró beszámoló mérlegét, annak kiegészítő 
mellékletét, amely szerint az eszközök és források egyező fő összege 347.777 eFt, az 
adózott eredmény 20.617 eFt,

2. elfogadja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 2021. évi szakmai beszámolóját.

3. elfogadja az előterjesztés 4. számú mellékletét képező, a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 2021. évi közhasznúsági jelentését.

4. a 2021. évi fel nem használt kompenzációt (szabad pénzmaradványát) összesen 
113.224.169,- Ft összegben a JKN Zrt. köteles visszafizetni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 26.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
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Budapest, 2022. május 17.

Egyed Erika 
vezérigazgató0

JKN
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Adószám: 25313433-2-42
Cégbíróság:
Cégjegyzékszám: 01-10-048493

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1085 Budapest, Horánszky utca 13

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege ” A” változat

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

Budapest, 2022. május 12.

Józsefváros KiixóSSéQíU-- -
Nonprofit Zrt

í 0P5 Budapest, Horánszky u 13.
A^z 7-4? Cg. 01-10-048493

11734009 272?^ 00000000
Uo 1.



Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adószám: 25313433-2-42
Cégjegyzékszám: 01-10-048493

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

1000HUF Előző év Tárgyév

A. Befektetett eszközök 91 144 89 848
A.I. Immateriális javak 1 916 2 680
A.II. Tárgyi eszközök 89 228 87 168
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

B. Forgóeszközök 184 452 212 205
B.l. Készletek 0 0
B.IL Követelések 5 182 9 537
B.III. Értékpapírok 0 0
B.IV. Pénzeszközök 179 270 202 668

C. Aktív időbeli elhatárolások 64 277 45 724

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 339 873 347 777

D. Saját tőke 35 747 56 365
D.l. Jegyzett töke 5 000 5 000
D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett töke (-) 0 0
D.I1L Tőketartalék 0 0
D.IV. Eredménytartalék -32 043 -21 094
D.V. Lekötött tartalék 51 842 51 842
D.V1. Értékelési tartalék 0 0
D.VII. Adózott eredmény 10 948 20 617
E. Céltartalékok 0 0
F. Kötelezettségek 238 430 218 808
F.I. Hátrasoroit kötelezettségek 0 0
F.1I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 238 430 218 808
G. Passzív időbeli elhatárolások 65 696 72 604

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 339 873 347 777



Adószám:
Cégbíróság:

25313433-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-048493

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1085 Budapest, Horánszky utca 13

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 
(összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2021. január 01.- 2021. december 31.

Budapest, 2022. május 12.

Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt.

1085 Budapest, Horánszky u 13.
Asz: 25313433-2-42 Cg. 01-10-048493 

11784009-22229597-00000000 
No 1.



Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adószám: 25313433-2-42
Cégjegyzék szám : 01-10-048493

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) 
Beszámolási időszak: 2021. január 01.- 2021. december 31.

1000HUF Előző év Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele 17 166 18 688
II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0
III. Egyéb bevételek 753 577 612 899
IV. Anyagjellegű ráfordítások 305 940 236 301

v- Személyi jellegű ráfordítások 426 132 356 317
VI. Értékcsökkenési leírás 24 759 14 952
VII. Egyéb ráfordítások 2 973 3 347
A. ÜZEM! (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 

(I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)
10 939 20 670

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 21 3
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) 21 3
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B) 10 960 20 673
X. Adófizetési kötelezettség 12 56
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X) 10 948 20 617
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1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A vállalkozás 2015 ben alakult azzal a céllal, hogy közcélú tevékenységével segítse a kerület lakosságát. 
Célja, hogy hosszútávon megbízhatóan végezze közhasznú tevékenységeit, melyek az alábbiak:

-közösségi, társadalmi tevékenység kultúrál is képzés
-egyéb oktatási tevékenység szociális tevékenység
-oktatást kiegészítő tevékenység
-egyéb szociális ellátás
-vállalkozásfej lesztés

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer 
forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól 
való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.3. Beszámoló választott formája és típusa

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a tárgyidőszakra az előző üzleti 
évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság az előző üzleti évhez hasonlóan 
a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

2.4. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, 
körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 2022.05.12.

2.5. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke 
változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti 
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az 
esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, 
előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.6. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános
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szabályoknak, megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.7. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint 
történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

1000HUF Előző 
időszak

Tárgyidőszak Abszolút 
változás

A. Befektetett eszközök 91 144 89 848 -1 296
A.I. Immateriális javak 1 916 2 680 764
A.n. Tárgyi eszközök 89 228 87 168 -2 060
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0
B. Forgóeszközök 184 452 212 205 27 753
B.I. Készletek 0 0 0
B.II. Követelések 5 182 9 537 4 355
B.III. Értékpapírok 0 0 0
B.IV. Pénzeszközök 179 270 202 668 23 398
C. Aktív időbeli elhatárolások 64 277 45 724 -18 553

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 339 873 347 777 7 904
D. Saját tőke 35 747 56 365 20618
D.l. Jegyzett töke 5 000 5 000 0
D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 0
D.III. Tőketartalék 0 0 0
D.IV. Eredménytartalék -32 043 -21 094 10 949
D.V. Lekötött tartalék 51 842 51 842 0
D.V1. Értékelési tartalék 0 0 0
D.VI1. Adózott eredmény 10 948 20 617 9 669
E. Céltartalékok 0 0 0
F. Kötelezettségek 238 430 218 808 -19 622
F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0
F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0
F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 238 430 218 808 -19 622
G. Passzív időbeli elhatárolások 65 696 72 604 6 908

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 339 873 347 777 7 904
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1000HUF Előző 
időszak

Tárgyidőszak Változás 
%-ban

I. Értékesítés nettó árbevétele 17 166 18 688 8.87
II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0.00
III. Egyéb bevételek 753 577 612 899 -18.67
IV. Anyagjellegű ráfordítások 305 940 236 301 -22.76
V. Személyi jellegű ráfordítások 426 132 356 317 -16.38
VI. Értékcsökkenési leírás 24 759 14 952 -39.61
VII. Egyéb ráfordítások 2 973 3 347 12.58
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 10 939 20 670 88.96
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 21 3 -85.71
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0.00
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 21 3 -85.71
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 10 960 20 673 88.62
X. Adófizetési kötelezettség 12 56 366.67
D. ADÓZOTT EREDMÉNY 10 948 20 617 88.32
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3.2. Mérlegtételek megoszlása

Előző időszak

Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak
Befektetett eszközök 26.82 25.83
Immateriális javak 0.57 0.77
Tárgyi eszközök 26.25 25.06
Befektetett pénzügyi eszközök 0.00 0.00
Forgóeszközök 54.27 61.02
Készletek 0.00 0.00
Követelések 1.52 2.74
Értékpapírok 0.00 0.00
Pénzeszközök 52.75 58.28
Aktív időbeli elhatárolások 18.91 13.15
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00

Q Befektetett eszkö...

□ Forgóeszközök 

Q Aktiv időbeli elh...

3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját töke az előző évben 39.2 %-ban, a tárgyévben 62.7 %-ban 
fedezte.

A saját tőke az előző évhez képest 20.618 EFt értékkel, 57.7 %-kal növekedett. A saját tökén belül a jegyzett 
töke az előző évhez képest nem változott.

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság saját töke aránya az összes 
forráson belül az előző évben 10.5 %, a tárgyévben 16.2 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 667.0 %-át, a tárgyévben 388.2 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az 
előző évhez képest javult.

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kötelezettségei az előző évhez 
képest 19,622 EFt értékkel, 8.2 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem 
változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 23,398 EFt értékkel, 13.1 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes 
értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.77, a tárgyévben 0.97 
volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.
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A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 54.3 %, a 
tárgyévben 61.0 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 
0.77, a tárgyévben 0.97 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 4.4 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 97.0 %-ban fedezték a 
kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 4,274 napi 
árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 770,764 EFt, a tárgyévben 631,590 
EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 139,174 EFt értékkel, 18.1 %-kal csökkent.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 17,166 EFt, a tárgyévben 18,688 EFt volt.
Az árbevétel az előző évhez képest 1,522 EFt értékkel, 8.9 %-kal növekedett.

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 3.2 %-át, a tárgyévben a 5.9 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett töke aránya (a jegyzett töke hozama) az előző évben 219.0 %, a tárgyévben
412.3 % volt.

Az adózott eredmény és a saját töke aránya az előző évben 30.6 %, a tárgyévben 36.6 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 638 Ft, a tárgyévben 1,103 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 14 Ft, a tárgyévben 33 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 120 Ft, a tárgyévben 229 Ft 
adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 26 Ft, a tárgyévben 58 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 47 EFt, a tárgyévben 51 EFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben 10,948 EFt, a tárgyévben 20,617 EFt volt. Az előző évhez képest az 
adózott eredmény 9,669 EFt értékkel növekedett.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát 
nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek 
minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Befektetett eszközök

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei
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A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy 
leány vállalattal szemben nem állt fenn.

4.3. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Készlet nem szerepel.

Értékpapírok jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

4.4. Saját tőke

Értékelési tartalék jelentős tételei
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a tárgyévben nem élt az 
értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a tárgyidőszakban a pénzügyi 
instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.5. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

4.6. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.
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Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát 
nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb 
nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasonlíthatóság

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság adófizetési kötelezettsége 
körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az 
eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevételeinek megoszlását, és 
azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak

1000HUF % 1000HUF %
Árbevétel 17 166 2.2 18 688 3.0
Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0
Egyéb bevételek 753 577 97.8 612 899 97.0
Pénzügyi műveletek bevételei 21 0.0 3 0.0
Bevételek összesen 770 764 100.0 631 590 100.0

Előző időszak 
Tárgyidőszak

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei
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Kt eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

5.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ráfordításainak megoszlását, és 
azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória Előző időszak 

1000HUF %
Tárgyidőszak

1000HUF %
Anyagjellegű ráfordítások 305 940 40.2 236 301 38.8
Személyi jellegű ráfordítások 426 132 56.1 356 317 58.3
Értékcsökkenési leírás 24 759 3.3 14 952 2.4
Egyéb ráfordítások 2 973 0.4 3 347 0.5
Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0.0 0 0.0
Ráfordítások összesen 759 804 100.0 610917 100.0

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. ( 1085 Budapest Horánszky utca 13.)

Budapest Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat, mint tulajdonosnak

Vélemény

Elvégeztük a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, 
amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök 
és források egyező végösszege 347.777 E Ft, az adózott eredmény 20.617 E Ft nyereség és az ugyanezen időponttal 
végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek 
összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen 
időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 
vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok 
értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló 
könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. a vonatkozó. Magyarországon hatályos 
jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és 
a fegyelmi eljárásról szóló szabályzataiban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a 
Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testületé által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag 
könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az 1ESBA 
Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 
véleményünkhöz.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2021. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A 
vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival 
összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az 
egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a 
közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó 
következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a 
közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben 
foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a 
könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást 
tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet 



lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a 
tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós 
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontroliért, amelyet a vezetés 
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól 
mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt. a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően 
közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás 
folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás 
folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, 
illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. pénzügyi beszámolási 
folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze 
nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a 
véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú 
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett 
könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból 
vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy 
együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági 
döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 
alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

o Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 
hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas 
könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a 
véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata 
nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos 
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

° Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 
könyvvizsgálati eljárásokat tervezünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 
azért, hogy a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan 
véleményt nyilvánítsunk.

o Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

o Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 
alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték 
alapján arról, hogy fcnnáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel 
kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy 
lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az 



egyszerűsített éves beszámolóban levő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben 
nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói 
jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy 
feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Józsefváros Közösségeiéit Nonprofit Zit. nem tudja a 
vállalkozást folytatni.

Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a 
kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves 
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett 
hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős 
hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Vác, 2022. május 12.
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Közösségi Divízió

JKN Zrt. - Közösségi Igazgatóság

Kesztyűgyár Közösségi Ház (Mátyás tér 15.)

Zsendülő Tanoda (Mátyás tér 15.)

Fókusz Közösségi Tér (Magdolna u. 47.)

A Közösségi Igazgatóság tevékenységei alapvetően a közösségi-, szociális-, és kulturális- és 

oktatáshoz kapcolódó programok megvalósítása. A 2021-es járványügyi intézkedéseknek 

megfelelően telephelyeink 2021. április 17-éig zárva tartottak. A bezárás alatt részben a 

virtuális közösségi térben (facebook oldal, és csoportok), részben telefonos tanácsadással, 

illetve személyes, egyéni segítségnyújtással, adományok eljuttatásával tartottuk a kapcsolatot 

közösségeinkkel. A bezárás alatt tovább dolgoztunk a közösségi ház stratégiáján. Olyan 

munkamódszereket igyekeztünk kidolgozni, amely rugalmas, sokoldalúan alkalmazkodik a 

járványhelyzet következtében felmerülő kihívásokhoz. Továbbra is komoly nehézségeket 

okozott a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai lemaradása, a digitális hátrányok leküzdése, 

az iskolákkal való kommunikáció nehezített helyzete. Mivel korlátozások alatt nyitott 

közösségi programok szervezésére nem volt lehetőségünk, leginkább a nehéz helyzetbe került 

oktatási hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése, és az ehhez kapcsolódó 

programjaink: Zsendülő Tanoda, Mentor program működtetésére koncentráltunk. Az év 

további részében a nyári napközis tábort már zavartalanul meg tudtuk valósítani. Őszi 

programsorozatunkban az előző évben meghiúsult koncerteket, kiállításmegnyitókat és egyéb 

kulturális programjainkat is megvalósítottuk.

A közösségi igazgatóság alapvetően az alábbi 3 szakmai egységben, két telephelyen 

tevékenykedik:

Kesztyűgyár Közösségi Ház (Mátyás tér 15.)

ezen belül, azonos címmel működik a Zsendülő Tanoda, amely elkülönült 

helyiségben működik a Kesztyűgyárral azonos címen.

Fókusz Közösségi Tér (Magdolna u. 47.)

A beszámoló szerkezete, a szervezeti egység tevékenységeinek felsorolása

A JKN Zrt. tevékenységei közül a Közösségi Igazgatóság, 2021-ben még Közösségi

Divízió néven az alábbi tevékenységeket valósítja meg:



1. Józsefvárosi nyári napközis tábor- a józsefvárosi általános iskolás-korú (6-14 éves) 

gyermekek napközbeni ellátása a nyári iskolai szünidőben

2. Szociális gondoskodás: adományok gyűjtése, Fókusz Közösségi Tér működtetése, 

foglalkoztatási programok: Álláskereső Klub

3. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása - Szabadidő, 

készségfejlesztési, közösségi programok

4. Pályázatok megvalósítása:

Zsendülő Tanoda - GYE-20-ALT-TAN-2-0189

VEKOP 6.2.1-15201600013

Továbbiakban a fentebb vázolt szerkezet szerint kerülnek felsorolásra a beszámolóban a 

Közösségi Igazgatóság által megvalósított programok.

1. Józsefvárosi nyári napközis tábor- a józsefvárosi általános iskolás-korú (6-14 éves)

A tábor 2021. június 21-augusztus 27-ig 10 héten át valósult meg. A tábor nyitvatartási 

ideje minden hétköznap 8.00-17.00-ig; az ügyelet: 7.00-8.00h-ig, illetve 16.00-17.00-ig 

valósult meg. A reggeli és délutáni ügyeletet átlagosan 30 fő feletti gyermeklétszámmal vették 

igénybe a családok.

A JKN Zrt Közösségi Divíziója, azaz a Kesztyűgyár Közösségi Ház közszolgáltatási 

szerződés keretében idén is megvalósította a szünidei nyári napközis tábort. A feladat a 

Gyermekvédelmi törvényben meghatározott gyermekjóléti alapellátások körébe tartozik, 

szervezése kötelező az önkormányzat számára. A feladat ellátását a 1997/XXXI 

Gyermekvédelmi törvény, és a 15/1998 IV.30. NM rendelet szabályozza.

2021. június 1-én jelentette be a kormány, hogy lehet napközis táborokat szervezni. 

Előtte természetesen készültünk rá, mert az oltások előrehaladtával, és a 2-3. hullám 

lecsengésével lehetett arra számítani, hogy a kerületi szülők részéről nagy igény lesz a szünidei 

gyermekellátásra.

A tábor helyszínének bizonytalanságai miatt egészen május 31-ig nem tudtuk elkezdeni 

a szervezést, így a tavalyihoz hasonlóan megint mindössze 3 hét állt rendelkezésünkre a tábor 

bonyolult és szerteágazó műveleteket igénylő megszervezésére. Ez az időhiány már-már 

lehetetlen feladatokat rótt a Kesztyűgyár munkatársaira, és komoly nehézségeket okozott.



Végül idén másodjára is a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel (NKE), illetve a Campus 

XXI. Szolgáltató Nkft-vel (Szolgáltató) kötöttünk szerződéseket, amelyeknek a főbb elemei a 

következők:

az NKE biztosít előre egyeztetett termeket térítésmentesen

az uszodát, zárt sportpályát, illetve sörpadokat a kinti foglalkozásokhoz bérleti 

díj ellenében használhatjuk

a Szolgáltatóval kötött megállapodás szerint a termek-, és az épületben kijelölt 

mosdók takarítását, a sörpadok ki-bepakolását fizetjük, illetve a napi háromszori étkezést is a 

Szolgáltatótól rendeljük

Külön megállapodás alapján az egyetemi polgárok gyermekeit is táboroztatjuk 

a józsefvárosi gyermekek számára biztosított feltételekkel (étkezési költség befizetése: 

1024Ft/nap)

A kerületi szülők részére a táborozás költsége idén is a napi háromszori étkezési 

hozzájárulás befizetése. Mivel a tábori jelentkezési lapok kiküldésekor még nem volt 

árajánlatunk az étkezésre, napi 1000 Ft-ban határoztuk meg a befizetendő étkezési költséget. 

A fennmaradó összeget kipótoljuk a költségvetésből.

Az igénybe vevő családok nagy része további kedvezményben részesül. Az iskolai 

étkezési kedvezményeket a nyári tábor alatt is megkapják a családok, holott az állami 

normatívából csak a határozattal rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű (3H-s) tanulók 

számára kapjuk vissza az állami kompenzációt (amely kb. fele az önkormányzat által kifizetett 

összegnek: 648Ft/nap).

A többi kedvezmény csak iskolaidőben érvényes az állami normatíva szerint, így a 

költségvetésből az alábbi étkezési kedvezményeket biztosítjuk a rászorulók számára:

3H-s gyermekek részére az étkezési költség fele (hozzávetőlegesen)

Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben (RGYK) részesülő gyermekek 

számára az étkezési költség 100%-a

Nagycsaládos-, tartós beteg-, egyéb okból tanév közben jogosult gyermekek 

számára az étkezési költség 50%-a

A kerületi szülők többsége számára a nyári napközis tábor jelentős segítséget nyújt, 

mivel az étkezést befizető szülők számára is maximum 5000 Ft anyagi terhet jelent, miközben 

a gyermek egész napos ellátása, és színvonalas programok biztosítása 5 napra piaci áron min. 

50-60 ezer Ft lenne.

I«



Az egyetemi dolgozók gyermekei meglehetősen alulreprezentáltak. A beiratkozok 

jellemzően az egyetem területén dolgozó takarító- és karbantartó személyzet gyermekeiből 

állt. Az NKE saját megvalósítású külön tábort szervezett a magasabban kvalifikált egyetemi 

polgárok gyermekei számára. Az NKE által szervezett napközis tábor mindössze 2x1 hét volt, 

meglehet, hogy az egyetemi polgárok általánosságban nem igényelnek ennél hosszabb 

gyermekellátást, mert fizetős táborokkal, családi nyaralással meg tudják oldani a nyári 

szünetet, ami a 8. kerületi családokra viszont kevésbé jellemző.

A tábor programját igyekeztünk változatosan összeállítani, különös tekintettel arra, 

hogy nagyon sok gyermek végig a 10 hét alatt minden nap jött a táborba. Ez a jelenség próbára 

teszi mind a gyermek, mind a vele foglalkozó felnőtt idegrendszerét, energiáit. A programokon 

a gyermekek csoportokra bontva forgórendszerben vettek részt. Főbb programelemek: úszás, 

foci (Oltalom SE, ügyességi játékok, zsonglőrködés, capoeira (brazil tánc- és harcművészet), 

zenés foglalkozások, többféle tánc (cigány, magyar néptánc (Vasas Táncegyüttes), hip-hop) 

drámajáték, népi játékok, „Fortélysátor"-szabadulószoba (logikai játékok), kirándulás, 

játszóház, Állatkert, Minipolisz, falmászás, múzeumlátogatás foglalkozással (BTM Vármúzeum, 

Péli Tamás: „Születés" pannó, festés (Bogdán János Amigo), rádió- tv műsorkészítés (Kazán 

Közösségi Ház, Bűvösvölgy) kutyás foglalkozás (Zöldeb), bűnmegelőzés (Police Café), stb. A 

programokban külsős programmegvalósítók, művészek, pedagógusok, egyesületek, civil 

szervezetek, továbbá önkéntesek is részt vettek.

2. Szociális gondoskodás

a.) Adományok gyűjtése

A veszélyhelyzet alatt a kerületi iskolák, és a családok számára az oktatás digitális 

átállása jelentette a legnagyobb nehézséget. A Kesztyűgyár a veszélyhelyzet alatt folytatta az 

online oktatáshoz segédeszközök gyűjtését és adományozását a rászoruló családok részére. A 

számítástechnikai eszközök beállításáról, legális szoftver telepítéséről is gondoskodtunk, 

illetve sok esetben az eszköz használatát is meg kellett tanítani az adományban részesülő 

családok számára.

b.) Fókusz Közösségi Tér működtetése

Magdolna utca 47. szám alatt található a Fókusz Női Közösségi Tér. Szakmai 

felügyeletét a JKN Zrt. Közösségi Igazgatósága látja el.
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Az egyik legfontosabb célja az intézménynek, hogy lehetőséget biztosítson a 

kerületben élő nőknek, édesanyáknak, hogy saját támogató közösséget alakítsanak ki, 

problémáikra közösen találhassanak megoldást. Fontos részei a programoknak az 

álláskeresés, a gyermekvállalással és gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéskörök, a család

karrier egyensúlyának megtalálása, munkába állás idejének, módjának kérdései, az önismeret 

fejlesztése, a lelki segítségnyújtás és különféle szabadidős tevékenységek is. Elsősorban a 0-3 

életkorú gyermekek nevelését végző Józsefvárosban és más kerületekben is élő édesanyák és 

családjuk segítésében végez egyedülálló tevékenységet a kerületben. Számos tudásbővítő 

előadás és a munkába való visszaállást támogató lehetőség mellett, egyéni életvezetési 

tanácsadások is megvalósulnak.

A 2018 áprilisától életre hívott Én/idő program elemei adják a Fókusz meghatározó 

programjait. A kötetlen beszélgetések teret adnak arra, hogy egymás életét és tapasztalatait 

megismerve a csoport tagjai segítsék egymást a hétköznapokban és akár egymás 

szövetségeseiként, barátként is támaszai legyenek egymásnak. Különböző konkrét 

témafeldolgozásokra is sor kerül az interaktív előadások és tematikus csoportok 

megvalósulásával.

A Fókuszban megvalósuló VEKOP 6.2.1-15201600013. számú pályázati projektnek 

köszönhetően heti három napban gyermekfelügyelet biztosított 9:00-16:00 óra között a 

családok számára, mely egyedülálló lehetőség a kerületben.

A gyermekfelügyeleti szolgáltatással, illetve a gyermekmegőrzéssel hozzájárulunk 

ahhoz, hogy az édesanyák nyugodt körülmények között tudjanak az álláskeresésre 

összpontosítani, hiszen gyermekük szakképzett felügyelet alatt vannak.

Munkánkat a veszélyhelyzet idején elsősorban az online felületekre helyeztük át és 

aktív kapcsolatot ápoltunk a családokkal akár telefonon is. A Facebook felületen többféle 

tartalommal segítettük a családokat az otthonmaradás idején. Az online zárt csoportunk több, 

mint 60 taggal aktívan működött, és azóta is működik. Az édesanyák napi szinten, aktívan 

használják ezt a felületet kommunikációra, tapasztalat megosztásra mind praktikus 

információk

A járványügyi korlátozások feloldása után tavasszal és nyáron szabadtéri programokon, 

(Kálvária tér, Orczy kert) kitelepüléseken sok új család csatlakozott a Fókusz közönségéhez.

c.) Foglalkoztatási programok - Álláskereső Klub



Az Álláskereső Klub programon ingyenes számítógép, internet és telefon használatot 

tett lehetővé a résztvevők, elsősorban kerületi lakosok számára. Mindemellett munkatársaink 

álláskeresési tanácsadással, önéletrajz-, motivációs levél elkészítésével segítették a 

résztvevőket. A program heti két alkalommal, hétfőn és csütörtöki napokon délelőtt 9 órától 

12 óráig, három óra időtartamban valósult meg.

A járványhelyzet miatt a program januártól áprilisig nem valósulhatott meg csoportos 

formában, munkatársaink előre egyeztetett időpontban egyénileg segítették az 

igénybevevőket.

3. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása - Szabadidő, 

készségfejlesztési, közösségi programok

A 2021-ben megvalósuló szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok:

Cserebere piac

a Kesztyűgyár havi rendszerességgel megtartott, klasszikus értelemben vett cserebere 

"vására". Ahogy a program neve is sejteti piac, annak minden összetevőjével együtt: agóra, 

találkozási pont, vásár és közösségi esemény. A tárgyak azonban nem valuta értéken cserélnek 

gazdát, hanem a résztvevők a hozott holmijaikért cserébe zsetonokat kapnak, melyeket 

"levásárolhatnak". A piac kínálata a börzézőkön múlik, a portéka az általuk hozott dolgokból 

tevődik össze. A program láthatóan fontos a környéken élő idős korosztály számára, ahogy a 

kisgyermekes szülők is előszeretettel járnak cserélgetni. A "szabadrablás", azaz a szabadon 

elvihető tárgyak idősávja pedig lehetőséget nyújt azoknak is ruhát, illetve tárgyakat vinni, akik 

amúgy nem hoztak magukkal semmit. Természetesen, néhány zseton mindenkinek jut, akár 

hozott valamit magával valamit, akár nem, így a program szociális gondoskodáson alapuló 

aspektusa sem elhanyagolható. A megmaradt holmik pedig az Oltalom Karitatív Egyesülethez 

kerülnek.

A járványhelyzet alatt kialakult a „szabadfogas" rendszer. A nevet a környék lakói 

adták. A ház elé kihelyeztünk egy fogast, amire az évszaknak megfelelő ruhákat tettünk, és 

kiírtuk, hogy lehet vinni- és hozni is. Később játékok, különböző tárgyak is gazdát cseréltek így. 

Nagy népszerűségnek örvendett ez a forma, és így újabb látogatókat tudtunk toborozni a 

később élőben megtartott Cserebere piacra is.

Nyugdíjas ping-pong



A Nyugdíjas Ping-Pong hetente két alkalommal zajló, önszerveződő sportprogram a 

Kesztyűgyárban, idősek számára. Önszerveződő, hiszen a program magját alapvetően egy 

helyi nyugdíjas baráti közösség tagjai adják - összesen körülbelül 15 fő, alkalmanként 4-5 fő -, 

akik maguknak szervezik a heti ping-pongozást, ennek ad teret a ház, illetve szolgáltat hozzá 

eszközöket.

A Kesztyűgyár egyik fő küldetése lehetőséget biztosítani a helyi közösségek számára 

kikapcsolódáshoz, sportoláshoz, így a Nyugdíjas ping-pong szervesen kapcsolódik a ház 

hitvallásához.

Haloween a Kesztyűgyárban

A program célcsoportja gyerekek, családok. Az ünnepség előkészületeinél számos 

szempontot igyekeztünk figyelembe venni, nagy hangsúlyt fektetve a járványügyi előírások 

betartására, valamint betartatására. Az 16.00 és 20.00 óra között zajló programtervezet 

kialakításánál kikértük a házba bejáró gyerekek véleményét, akik örömmel javasoltak 

játékokat, vetélkedőket, melyeket a szervezés során COVID-kompatibilissé alakítottunk. Az 

eseményt szóban, a social media felületeken, illetve szórólapokon és plakátokon reklámoztuk 

a nyolcadik kerület fontosabb csomópontjain, kulturális színterein. 

A COVID-kompatibilitás szellemében a célunk ezúttal nem a résztvevők számának 

maximalizálása, hanem a program biztonságos lebonyolítása volt. Az október 29-i napon 

azonban meglepetésünkre - az 50 fős limitet természetesen betartva - előzetes 

várakozásainkat felülmúlóan sok gyerek és fiatal érkezett a halloween-i hangulatúra 

berendezett Kesztyűgyárba. A Fővárosi TEGYESZ saját delegációval érkezett, de megjelentek 

az egyébként is "kesztyűsök" és tanodások, nyári táboros fiatalok és még a nyolcadik kerület 

valamennyi pontjáról érkező családok is. Az eseményt egyértelmű sikerként könyveltük el. A 

ház élettel telt meg, a közösség tagjai láthatóan jól érezték magukat, a gyerekek zsibonghattak 

és beöltözhettek, a felnőttek pedig találkoztak és beszélgettek. Szemmel láthatóan ki voltak 

már éhezve az emberek egy efféle családi ünnepre. A "mikor lesz legközelebb ilyen?" kérdés 

legalábbis erre enged következtetni.

Dance Force - hip-hop táncoktatás

A Dance Force tánciskola alapítója, Balogh József vezetésével nyolc éve látogathatják 

a józsefvárosi és más kerületek gyermekei a Kesztyűgyár Közösségi Ház ingyenes hip-hop 

táncoktatását. A közösségi ház ezen programja magasan a legnépszerűbb a látogatók körében:



nemcsak azok a fiatalok táncolnak kitartóan velük évek óta, akik korábban csatlakoztak, 

hanem évről évre újabb, táncolni vágyó gyermekeket vonz be és tart meg a program.

A táncfoglalkozásokról gyorsan a színpadra lehet kerülni, vagy éppen videóklipekben 

szerepelni. Ez a lehetőség ösztönzi a gyerekeket a rendszeresen óralátogatásra, hiszen 

táncmesterük, Balogh József is rendszeresen kap táncos szerepet reklámokban, 

videóklipekben.

A program célja, hogy minél több józsefvárosi és környékbeli gyermeknek értékes és 

izgalmas szabadidős tevékenységet kínáljon. Továbbá fejlessze a koordinációs képességeiket, 

mozgásra bírja, motiválja és kitartó munkára nevelje őket. Mindezt ingyen, hogy minden 

gyermek egyenlő esélyekkel elsajátíthassa ezeket a készségeket és tapasztalatokat, közben jól 

érezzék magukat szabadidejükben. Látva a hétről-hétre érkező, táncolni vágyó fiatalokat, ez a 

küldetés teljesült a program által, hiszen bármilyen motivációval is érkeznek a gyermekek, 

rendszeres és hosszantartó látogatói lesznek az eseménynek.

Kesztyűgyár Galéria létrehozása

A JKN Zrt Koordinációs divíziójának H13-ba költözésével több közösségi célra fordítható 

helyiség szabadult fel a Kesztyűgyárban 2020 novemberében. A JKN kiköltözését követően az 

emeleti teraszos helyiség eredeti állapotra való visszaállítása megtörtént: a teret ablaktalan 

helyiségekre felszabdaló gipszkarton falak elbontása megvalósult. Ennek köszönhetően 2021. 

áprilisában helyet tudtunk biztosítani egy nívós képzőművészeti programsorozat, az OFF 

Biennálé egyik kiállításához. Omara, azaz Oláh Mara roma festőművész képei kerültek 

kiállításra. A kiállításhoz használt tér, illetve a kiállítás, és a hozzá kapcsolódó programok 

magas látogatottsága és a nagy érdeklődés arra ösztönzött bennünket, hogy egy miniatűr, 

kortárs művészettel foglalkozó közösségi galéria működését indítsuk el kísérleti jelleggel.

A Kesztyűgyár Galéria küldetése egy befogadó művészeti tér létrehozása, melyben 

tematikus kiállítások és az azokhoz kapcsolódó művészeti események révén jön létre a 

közösségi tudáscsere. A Galéria lehetőséget biztosít a Magdolna negyedben élő családoknak, 

közösségeknek a tartalmas kikapcsolódásra, a kreativitás fejlesztésére. Programjainkkal 

hozzájárulunk a kerületi kulturális és pedagógiai értékek ápolásához, előrelendítéséhez, 

megismertetéséhez a szélesebb közönséggel. Érdeklődésünk fókuszában - a Kesztyűgyár 

szociális vonalához igazodva - a társadalmilag elkötelezett és a részvételre épülő művészeti 

gyakorlatok, a társadalmi kérdések művészeti reprezentációja, valamint az ifjúsági- és 

gyermekkultúra eredményei állnak.



2021. szeptemberében hoztuk létre az első saját kiállítást Józsefváros, ami sosem tud 

ugyanaz lenni, de sose más" címmel. A kiállítás szervezését egy pályakezdő, fiatal kurátor, 

Martincsák Kata vállalta. A témát több művész különböző technikával és aspektusból mutatta 

be: Kautzky Sára, Oláh Norbert, Stalter György, Donáth Anna Róza, Thury Lili és Tóth Eszter 

műveivel ismerkedhet meg a közönség, többek közt a Kesztyűgyár előtti járdán is, ahova 

köztéri alkotás lett felfestve. A kiállításhoz kapcsolódóan több múzeumpedagógiai foglalkozás 

és egy záró kerekasztalbeszélgetés a Magdolna negyed városrehabilitációjáról is megvalósult.

4. Pályázatok megvalósítása

a.) Zsendülő Tanoda GYE-ALT-TAN-2-0189 program megvalósítása

A tanoda program nagyobb részben állami forrásból, kisebb részben a JKN Zrt 

Közösségi Divíziójának költségvetéséből valósul meg, a gyermekjóléti alapellátások körébe 

tartozó állami, és önkormányzati feladat ellátása a célja.

2021. márciusától a Tanoda újabb megvalósítókkal, saját munkavállalókkal folytatta 

működését. A lezárás alatt a gyermekek online segítséget is kaptak, illetve egyénileg 

személyesen be tudtak jönni a tanodába. Számítógép és élelmiszer adományokat osztottunk 

szét a tanodás családoknak.

A Tanoda kinyithatott 2021. április 7-én, így a működésünket, már a megszokott 

formában folytathattuk. A Tanodában dolgozó munkatársak több családi, közösségi 

programot, kirándulásokat, egy napközis- és egy ottalvós tábort valósítottak meg.

b.) VEKOP 6.2.1-15201600013 sz. pályázati program megvalósítása

A Kesztyűgyár Közösségi ház négy szoft tevékenységcsomagban érintett a „Budapest- 

Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program" című pályázaton 

belül:

FP1 - Munkaerő-piaci (re) integrálás - gyermekfelügyelet a Fókusz Közösségi Térben

FP2 - Képzések - Kreatív nevelés - Mentor program

FP3 - Egészségtudatos életmód programsorozat

KP1 - Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló 

fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek

FP1 - Munkaerő-piaci (re)integrálás



Gyermekfelügyelet

A pályázat alapján a projekt célja, hogy az úgynevezett „rejtett munkaerőt" képviselők 

csoportja, jelen esetben gyesen lévő, 0-3 éves korú gyermeket nevelő anyák/apák számára a 

Fókusz Közösségi Központban heti három alkalommal, minden kedden, szerdán és 

csütörtökön 9 és 16 óra között, gyerekfelügyeletet, illetve maximum két órára 

gyermekmegőrzést biztosítsunk.

A programot igénybevevők leginkább (a pályázatnak megfelelően) kikapcsolódásra, 

szabadidős programokon való részvételre és csak kisebb arányban munkavégzéssel, 

álláskereséssel kapcsolatos ügyintézésre veszik igénybe ezt a szolgáltatást.

A célcsoport elérése érdekében, a Fókusz Teret működtető kollégák aktív kapcsolatban 

állnak a kerületi védőnőkkel, a Biztos Kezdet Gyerekházzal, intenzív a jelenlétük a közösségi 

médiában, így biztosítva a Fókusz Központ szolgáltatásának ismertségét.

FP2 - Képzések - Kreatív nevelés - Mentor program

A Mentor program már több mint egy évtizedes hagyománnyal rendelkezik a 

Kesztyűgyárban, nem a VEKOP pályázat kapcsán indult.

Az eredeti pályázati elképzelésben a Mentor program elsődleges célcsoportja a 

magántanulói státusszal rendelkező tanulók, akik számára alternatívát és támogatást nyújt a 

program az otthoni tanuláshoz képest. Ezen felül a természetesen minden általános iskolai és 

középiskolai tanulmányokat folytatott diák számára nyitott a csatlakozás lehetősége.

A program működését erősen befolyásolta, hogy 2019. közepe óta a magántanulói 

státusz megszerzését egyre több kormányzati intézkedés tette nehézkessé, majd 2019. 

szeptember 1-ét követően már csak rendkívüli esetekben kaphatott egy-egy tanuló 

magántanulói státusz. Ez a folyamat jól nyomon követhető a Mentor programba jelentkezők 

státuszán is. Folyamatosan csökkent a magántanulók száma, ezzel párhuzamosan fokozatosan 

nőtt azok száma, akik iskola után, fejlesztésre, korrepetálásra veszik igénybe a szolgáltatást.

A Mentor programba első osztálytól középiskolai érettségiig kérhető a tanulás 

támogatása, életkortól függetlenül. A hozzánk jelentkező diákok nem csak korosztályban 

differenciáltak. Eltérőek a képességeik, azonos korosztályon belül is eltérő testi-lelki 

fejlettséggel bírnak, illetve eltérő tudásszintekkel, családi/szociális háttérrel rendelkeznek. 

Sokféle szükségletre kell reagálnunk, amit leghatékonyabban az egyéni foglalkozással tudunk 

megoldani, így alapvetően egy diák - egy mentor felállásban dolgozunk.



Jellemzően, (de nem kizárólag) a tanulók döntő többségét a környező iskolák küldik. 

Legtöbbször azokat irányítják célzottan hozzánk, akiknek a jegyei romlottak, vagy a bukás 

veszélye fenyegeti. Aktív és jó kapcsolatot ápolunk a környék oktatási intézményeivel. 

Folyamatos a kommunikáció nem csak egy-egy diák kapcsán, hanem a további együttműködés 

lehetőségéről is.

A program legnagyobb kihívása, hogy ne csak a jegyek minimális javulásáig, vagy egy- 

egy sikeres vizsga/dolgozat megírásáig járjanak hozzánk a diákok, hanem hosszabb távon 

köteleződjenek el a tanulás mellett.

A mentorok feladata nem pusztán az, hogy a tanuló számára segítséget nyújtson a házi 

feladat megírásában, iskolai feladatok megértésében, gyakorlásban, és az előtte álló feladatok 

sikeres teljesítésében, hanem érzelmi biztonság megteremtése, kölcsönös bizalmon alapuló 

tanár - diák kapcsolat kialakítása, amely a sikeres tanár-diák együttműködés alapja.

OKJ képzések

Két sikertelen közbeszerzési eljárást követően végül 2020. őszén, egy közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le sikeresen a JKN Zrt. Ennek eredményeként két 

képző szervezet indíthatott november végétől 6 képzési területen, közel 110 ember számár 

OKJ-s tanfolyamokat.

A képzések 2021-ben befejeződtek. Résztvevők a JSZSZGYK által, az elmúlt egy évben 

mentorált kliensek voltak. A Kesztyűgyár feladata a képző intézmények pályáztatása, 

szerződéskötés, illetve a tanfolyam-lebonyolításának támogatása volt.

Az alábbi OKJ-s képzések valósultak meg:

OKJ 54 140 02 Pedagógiai - és családsegítő munkatárs 11 fő

OKJ 32 140 01 Óvodai dajka 30 fő

OKJ 31 341 05 élelmiszer-vegyiáru eladó 11 fő

OKJ 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló 11 fő

OKJ 32 582 02 targoncavezető 30 fő

OKJ 31 861 01 személy- és vagyonőr 20 fő

A tanfolyamok elméleti részei a Covid miatt még online valósultak meg. Az online 

képzésben való részvételben a Kesztyűgyár által megbízott informatika oktató segítette 

egyénileg a résztvevőket.



Áprilisig a vírusveszély miatt az általános iskolák és középiskolák zárva voltak.bezártak, 

digitális oktatást rendeltek el. Az online tanulásra való átálláshoz, a Mentor programban részt 

vevő családok többségének megvoltak az eszközei, de nyilván, a leginkább hátrányos helyzetű 

családok nem voltak felkészülve a digitális oktatásra. Ők a Józsefvárosi Zöldszámon keresztül 

igényelhettek olyan számítástechnikai eszközöket, melyeket a Kesztyűgyár adományozási 

akciójában szerezhettek be.

Azoknak a tanulóknak, akik eszköz, vagy leginkább technikai tudás hiányában nem 

tudtak részt venni az iskolai online órákon, külön segítséget tudtunk adni. A közösségi ház 

nyitvatartási idejében (heti két alkalom) mentoraink segítettek a KRÉTA program 

megnyitásában, a feladatok letöltésében, és kinyomtatásában. Ezeket a kinyomtatott 

feladatokat hazavitték, ha szükség volt rá, akár telefonon is segítettek a mentor tanárok, majd 

a kész feladatot a Kesztyűgyárban beszkennelték és visszaküldték az iskolának. Azoknak 

családoknak, akiknél nemcsak a számítógép hiánya, de annak kezelése is problémát okozott, 

ez volt az egyetlen segítség, amivel elkerülhető volt, hogy a tanuló osztályozhatatlan legyen.

Sziporka szombat

Az iskola utáni korrepetálás, fejlesztés korlátáit látva (elcsigázott, fáradt, frusztrált 

tanulók, tanulást támogató kompetenciák fejlesztésének hiánya) indítottuk el a szombati 

tanuló programunkat. A program alsó tagozatos tanulókat célzott meg. A program 2020-ban 

kezdődött, nyáron szünetelt, majd 2021. szeptemberében újraindítottuk.

A program célja, hogy alternatív megoldásokkal fejlessze a gyerekeket, segítse azon 

készségek elsajátítását is, melyre az iskolában nincsen lehetőség. A három órás foglalkozás 

keretében az alsó tagozatos gyerekek, két korosztályra bontva dráma foglalkozáson vesznek 

részt, mely az egymásra való odafigyelést, a memóriát, koncentrációs képességet és az 

önkifejezést fejleszti.

FP3 - Egészségtudatos életmód programsorozat

A programsorozat megvalósítására a JKN Zrt. közbeszerzési eljárást folytatott le, 

amelynek 2021. novemberében lett nyertese. A Major Project Consulting Kft-vel 

decemberben megkötöttük a szerződést a rendezvények szervezésére

KP1 - Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű 

sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek



A programelem rendezvények megvalósítását is tartalmazza. A rendezvények 

megvalósítására a JKN Zrt. közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek 2021. novemberében 

lett nyertese. A Major Project Consulting Kft-vel decemberben megkötöttük a szerződést a 

rendezvények szervezésére.

Ifjúsági és szabadidős programok hálózata

A projekt elem célja, hogy az iskolán kívüli időszakban mind tartalmában, mind területi 

elhelyezkedésében, mind korosztály és szükséglet tekintetében, civil szervezetek által 

támogató szolgáltatást, változatos sport és szabadidős programokat nyújtsunk az akcióterület 

és környékén élő gyerekeknek, fiatal felnőtteknek.

2019-ben kötött szerződéseket örökölt a JKN Zrt.

A hálózat tagjai:

FECSKE Egyesület - szociális munkára épülő szabadidős közösségi programok 

szervezése heti 6 órában.

Józan Babák - klubfoglalkozások szenvedélybetegségben és párkapcsolati erőszakban 

érintett, 14 év feletti lányok és nők, illetve gyermekeik részére, kiegészítő szolgáltatások 

biztosításával, heti 6 órában.

Hazavárunk Alapítvány - Közösségi szociális munkára épülő prevenciós célú 

miniprogramok, az akcióterületen élő, hátrányos helyzetű családok aktív bevonásával.

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány - Interaktív, rögtönzéses színházi 

technika alkalmazása, amatőr irodalmi, zenei és iparművészeti tevékenységre épülő 

klubfoglalkozások

Szövetkezetiséget Támogató Egyesület (Gólya) - nyári szünet alatt, általános iskolás 

gyerekek hétfőtől csütörtökig 14:00 és 16:00 óra között hetente két break-tánc és egy boksz 

foglalkozáson, valamint egy alternatív sportnapon vehettek részt.

NemAdomFel Alapítvány - szabadidős és készségfejlesztő programokat szervez sérült 

gyermekek és családjaik számára. A márciusi zárás óta nem indította újra a programját.

Református Diakóniai Alapítvány - 4 alkalommal 5-7 napos bentlakásos szünidei nyári 

tábor, ami sajnos 2020.-ban nem valósult meg.

Félúton Alapítvány - akcióterületen élő, 16 év feletti bármely szenvedélybetegségben 

érintett prevenciós célú szabadidős program. A Covid zárások alatt on-line tartják a 

kapcsolatot a kliensekkel.



Kesztyűgyár Közösségi Ház - ebbe a hálózatba 2020-tól a Kesztyűgyár aktívabban is 

bekapcsolódott nem csak alkalmi rendezvényekkel, rendszeres sport, szabadidős 

programokkal.



Üdültetési Divízió

Káptalanfüred Tábor, Káptalanfüred Strand

A káptalanfüredi Ifjúsági Táborban a beruházási munkák miatt 2021-ben nem volt 

táboroztatás. A tábor jelenlegi állapotában nem alkalmas gyermekek táboroztatására.

A Kispesti Önkormányzattal meglévő együttműködési megállapodás alapján 

lehetőségünk lett volna táboroztatásra, de mivel a Kispesti Önkormányzat nem tudott a 

gyermekeink számára étkezést biztosítani, ami előzőleg a táborozok számára elérhető volt, a 

gyermektáboroztatást 2021-ben a pandémiára és az étkezés biztosításának hiányára 

tekintettel nem valósult meg.

A káptalanfüredi strandot a kispesti önkormányzat táborában üdülő vendégek

és Józsefvárosban élők vették igénybe 250 - 150 fő arányban. A józsefvárosi lakosok 

elsősorban a hétvégén (szombat-vasárnap), 1-2 esetben hétközben is strandoltak a területen. 

A terület gondnoka lakcímkártya illetve a kispesti táborozok esetében karszalagjuk 

bemutatásának ellenőrzésével engedte a területre. A nagyobb számú strandolókat 

feltehetőleg a pandémiás helyzet tartotta távol az egyébként népszerű balatoni strandtól.

A strandon szükséges lenne a vizesblokk felújítása, mivel a külső fa szerkezet

korhadt, az épület felső részén a madarak ki -be repülnek, olykor zavarva az éppen ott 

tartózkodókat.

Magyarkút Erdei Tábor

A magyarkúti üdülőben 2021-ben az erdei iskolai táborozok júniustól-októberig vették igénybe 

az üdülő szolgáltatásait. Ezen időszak alatt 200 gyerek 606 vendégéjszakát töltött el a 

létesítményben. Étkezésüket a JKN Zrt-vel szerződésben álló vállalkozó látta el mindenki nagy 

megelégedésére.

A táborozókon kívül az egész évben nyitva tartó üdülőben 357 kereskedelmi

vendég összesen 723 vendégéjszakát töltött el. Vannak olyan vendégek is, akik szállás igénybe 

vétele nélkül az üdülő természeti adottságait kihasználva a születésnap, családi hétvége, 

esküvő, házassági évforduló megrendezésére élnek a terembérleti szolgáltatásunkkal.

Az elkövetkező időszakban megoldást kellene találni az üdülő internet 

szolgáltatásának stabil biztosítására. A jelenlegi szolgáltatás akadozik, sok esetben nem is 

lé



működik, ez a vendégek és az iskolások számára is szükséges lenne, hiszen a táborozásuk 

alkalmával sokszor használják a világhálót.



H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ

2021-ben a Központ tevékenysége gyakorlatilag megszűnt, a programok a Covid-járványnak 

köszönhetően elsorvadtak, befogadott civil rendezvények nem voltak, önkormányzati 

rendezvények közül egyedül a Bölcsődék Napját tartották meg 150 fő részvételével.



Kommunikációs divízió

Józsefváros Újság

A Józsefvárosi Önkormányzat lapja kéthetente jelent meg 52 000 példányszámban, a három 

nyári hónap esetében pedig havonta egyszer, ez évi 21 megjelenés.

Az újság gazdagon illusztrált, érdekes és hasznos, közérdekű tartalommal, a helyi és a 

kerületet is érintő országos közélet eseményeiről beszámolva jelenik meg. 2021 októbere 

óta teljesen megújult külsővel és bővített terjedelemben, a 2020-as 20 helyett immáron 24 

oldalon jelenik meg.

Az újság élén 2021 áprilisában történt váltás, azóta Dercsényi Dávid főszerkesztő 

irányításával zajlik a munka összesen 10 munkatárs részvételével (2 videós, 1 fotós, 7 

újságíró-szerkesztő, beleértve a főszerkesztőt is).

Rovataink (Hírek, Közélet, Interjú, a helyi sajátosságokat bemutató Helyi érték, 

Színek) mellett bemutatkozott Tárca rovatunk, amelyben rövid tárcanovellákat közlünk az 

irodalmi élet olyan kiválóságaitól, mint Cserna-Szabó András, Maros András. Lett 

programajánlónk, és megindult lapszámonként három írással Kis kritika rovatunk is.

Az újság tördelése, stílusa, modernebb, színesebb lett, így áttekinthetőbb, 

látványosabb, ami egy modern magazintól elvárható.

Lapszámonként 20-25 újságcikkel szállítja a lakosoknak a kerületet, önkormányzatot 

érintő friss híreket (beruházások, fejlesztések, közbiztonság, oktatás, érdekes helyi 

vállalkozások, iskolák, intézmények, kezdeményezések, kulturális és közösségi események, 

helytörténeti érdekességek, egészségügyi és turisztikai témák) a hivatalos közlemények, 

receptek.

A lap a kerület legtöbb háztartásába és közintézményébe eljut: megtalálható az 

Önkormányzat, a JEK vagy a Teleki téri piacépületében, eljut a kerületi idősotthonokba, a 

felmerülő terjesztési problémákat folyamatosan fogadjuk és kezeljük.

A hirdetési felületek értékesítésével az újság az önkormányzat és a Józsefváros 

Közösségeiért Nonprofit Zrt. részére reklámbevételt is termel. Hirdetési bevételünk 559 956 

forint volt, az Oláh Nyomdaipari Kft. ajánlati biztosítékot utalt vissza 500 000 forint értékben.

2021 megjelent lapszámainak költsége előállítási költsége a nyomdai és a terjesztési 

költség, melyek a megjelent lapszámoknak megfelelően változnak. Az újság 2021-es nyomdai 



költsége összesen bruttó 22 937 999 Ft, míg a lakossági és intézményi terjesztés költsége (a 

MediaLog-DMHH terjesztette a lapot 2021-ben) bruttó 5 659 301 Ft.

2021-ben 401 cikkünk jelent meg a 21 lapszámban.

Honlap, Online

Emellett szerkesztőség gondozza Józsefváros internetes honlapját, amely 2021 szeptember 

30-cal átköltözött az elavult önkormányzati aloldalról a jozsefvarosujsag.hu domainre, és az 

újsággal párhuzamosan megújult vizuálisan, rovatait tekintve is. Ezen minimum napi négy hír 

jelenik meg, köztük a lap cikkei is.

2021 júniusa óta pedig szombatonként jelentkezik 8 és fél óra című podcastunk, 

amely 30-50 perces beszélgetésekkel mutat be egy-egy közérdeklődésre számot tartó témát, 

személyiséget, problémát.

28 podcast epizód készült, 1148 letöltés (meghallgatás) a mérleg 2021-ben.

Szintén naponta többször frissítjük a lap Facebook-oldalát 

(www.facebook.com/jozsefvaros.hu).

Ajozsefvarosujsag.hu oldal, illetve elődje, ajozsefvaros.hu/hir/jozsefvaros-ujsag 

összesen 1345 hírt, cikket adott közre 2021-ben (ebben benne vannak a lap online közölt 

cikkei is).

január 147

február 130

március 113

április 88

május 110

június 126

július 119

augusztus 111

szeptember 99

október 111

november 99

december 92
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jozsefvarosujsag.hu
http://www.facebook.com/jozsefvaros.hu
Ajozsefvarosujsag.hu
ajozsefvaros.hu/hir/jozsefvaros-ujsag


A Facebook-kedvelők alakulása:

2020.12.31.: 2637 kedvelő

2021.12.31.: 4112 kedvelő

+1475 kedvelő (56%-os növekedés)

2021-ben: 1643 db Facebook-poszt

Ebből:

Link (többnyire saját cikkre): 1383

Facebook-videó: 128

Fotó: 103

Egyéb:29

Videók

A lap videós tartalmakat is készít, hetente átlagosan egy videó készül el, átlagosan 5-7 perces 

hosszal. Igyekszünk körbejárni a kerület érintő közéleti kérdéseket, aktuális problémákat.

YouTube 2021-es adatok:

241 új feliratkozó

70735 videómegtekintés (210%-kal nőtt 2020-hoz képest)

4368,8 óra videómegtekintés (nettó félévnyi idő)

Videóink a Youtube-on 762 ezer embert értek el, ennyi ember elé kerültek videóink. 

Ez 799%-kal több, mint 2020-ban. Dobrev vagy Márki-Zay című videónkat 24 345-en nézték 

meg.

Egyéb kiadványok

A szerkesztőség a fentek mellett a decemberi utolsó számba kétoldalas naptár mellékletet 

készíttetett a lapot is nyomtató Oláh Nyomdával, ez bruttó 834 960 forintba került.

Egyéb tevékenységek

A lap szerkesztősége 2021 decemberében jótékonysági gyűjtést-ruhavásárt rendezett a 

Teleki téren, amelynek bevételét a Láthatatlan Tanodának ajánlottuk fel.



Józsefvárosi Galéria

A Galéria megszűnt, és 2021. december 31-ig nem is indult újra.



Rendezvényszervezési Divízió

Rendezvényszervezés

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Rendezvényszervezési Divíziójának feladata a 

Józsefvárosi Önkormányzat kerületi ünnepségeinek, állami ünnepeinek, fesztiváljainak, 

díjátadóinak, avatóinak megszervezés és lebonyolítása. Irodánk 4 fő főállású munkavállalóval 

működik, évi 80-100 kulturális -és sportesemény szervezésében veszünk részt. 2021. első 

félévében 40 esemény sikeres lebonyolítására került sor, amely során szorosan 

együttműködtünk az Önkormányzat Jegyzői-és Polgármesteri Kabinetjével,a 

Humánszolgáltatási és Hatósági Ügyosztállyal, valamint a ZRT. Irányítási és Pénzügyi 

Divíziójával. Munkánk során a kerületi Közterület - felügyelet és a Városüzemeltetési Osztály 

segíti rendezvényeink megvalósítását. Kerületi kulturális projektek létrehozásában is 

közreműködünk, kerületi iskolákkal, kulturális intézményekkel, szervezetekkel.

MAGYAR KULTÚRA NAPJA JÓZSEFVÁROSBAN

Időpont: 2021. január 22. péntek 17:00

Helyszín: online esemény

A résztvevők száma:

Leírás: Január 22. a magyar kultúra napja, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823- 

ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát.

33 éve emlékezünk meg e napon a magyar kultúra értékeiről - kiállításokkal, 

koncertekkel, felolvasásokkal, drámaíró versennyel. Fontos ez a nap, mert közös kultúránk 

összeköt minket. Idén a járványhelyzet miatt nem tudtunk közösen ünnepelni, programokat 

szervezni.

A Józsefvárosi Önkormányzat műsorát a Színház- és Filmművészeti Egyetem 

másodéves zenész-színész osztályának diákjai készítették és adták elő, a nekik is otthont adó 

Józsefváros közösségének.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

https://iozsefvaros.hu/hir/75816/magyar-kultura-napja-jozsefvarosban

HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI VILÁGNAPJA

Időpont: 2021. január 27. szerda 18:00

Helyszín: Online esemény

https://iozsefvaros.hu/hir/75816/magyar-kultura-napja-jozsefvarosban


A résztvevők száma:

Leírás: A Józsefvárosi Önkormányzat a Holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából 

online kerekasztal-beszélgetés keretében emlékezett meg a józsefvárosi zsidóság gazdag és 

tragikus történetére. A Zoom segítségével közvetített eseményben részt vett 

beszélgetőtársak: Kovács Éva szociológus, Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai 

Intézetének kutatója, a 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely és a Kutatási 

Dokumentációs Központ alapítója, a Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) 

akadémiai programvezetője, Fris E. Kata, a Teleki'44 kutatás szakmai koordinátora, Mayer 

András, a Gláser Jakab Emlékalapítvány kuratóriumi tagja és a Teleki Téri Mesék című 

filmtrilógia egyik alkotója, Adler Tamás, a Teleki'44 kutatás projektkoordinátora, Erőss Gábor 

szociológus, Józsefváros kultúrával, környezet- és klímavédelemmel, kisebbségekkel, 

valamint fővárosi és nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó alpolgármestere. Az eseményt 

moderálta: Udvarhelyi Tessza, kulturális antropológus.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:

https://jozsefvaros.hu/hir/75815/zsido-mindennapok-jozsefvarosban-1910-1946

„NEM KÉRÜNK VIRÁGOT" ALTERNATÍV NŐNAPI PÁLYÁZAT

Időpont: 2021. március 8.- április 15.

Helyszín: Online esemény

A résztvevők száma:

2021-ben alternatív nőnapi pályázatot hirdetett meg az Önkormányzat és a JKN Zrt. 

Összesen 32 érvényes pályázatból 8 nyert támogatást. Józsefváros Önkormányzata 

elkötelezett a nemek közötti egyenlőség elősegítése mellett, és fontos értéknek tartja a 

kerületben működő női közösségeket. A pályázat célja, hogy megerősítse és támogassa a 

kerületben működő női közösségeket, a civil szervezeteket és magánszemélyeket, akik 

elkötelezettek a nemek közötti egyenlőség elősegítésében. Olyan közösségi, kulturális és 

ismeretterjesztő programötleteket vártunk, amelyek Józsefvárosban élő, vagy itt dolgozó 

nőket szólítanak meg, és a kerületben valósulnak meg.

A pályázók között voltak civil szervezetek, informális közösségek és magánszemélyek 

is.

A pályázatok kiválasztása során több szempontot vettünk figyelembe, például azt is, 

hogy a program Józsefvárosban kerüljön megvalósításra, a kedvezményezettjei józsefvárosi

https://jozsefvaros.hu/hir/75815/zsido-mindennapok-jozsefvarosban-1910-1946


nők legyenek és hozzájáruljon az ő közösségeik építéséhez. A nyertes pályázatok között volt, 

ami a nők gondoskodási válságban megélt tapasztalataival, a nemek közti egyenlőséggel, a 

nemi szerepekkel, külföldi nők magyar női közösségekkel való ismerkedésével, a 

szülésélménnyel, józsefvárosi nők tapasztalataival és élményeivel, a nők elnyomásával vagy 

éppen a józsefvárosiak számára inspiráló nőkkel foglalkozott.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:

https://jozsefvaros.hu/hir/76092/alternativ-nonapi-palyazat-jozsefvarosban

ROMÁK VILÁGNAPJA

Időpont: 2021. április 8. csütörtök 18:00

Helyszín: Online esemény/Kőfaragó utca

Résztvevők száma: 60 fő

Igénybe vett szolgáltatások: hangtechnika

Leírás: Kiállításmegnyitó: „Szabadulás". A Roma Parlament képzőművészeti 

gyűjteménye (ötvenöt cigány festő, grafikus kettőszázharminckilenc alkotása). Józsefváros új 

vezetése 2021. március 31-től hat hónapra kedvezményesen bérbe adta a Kőfaragó u. 5. 

szám alatti galéria helyiséget, ezért itt állították ki a gyűjtemény reprezentatív anyagát. Az 

eseményen megemlékeztünk az 50 évvel ezelőtt Londonban megtartott I. Roma 

Világkongresszusról, amelynek tiszteletére az ENSZ április 8-át a Roma kultúra világnapjává 

nyilvánította.

A járvány elővigyázatossága miatt elsősorban online térben zajlott az esemény, a Roma 

Parlament és a Józsefvárosi Önkormányzat facebook-oldalán élő videófelvételen 

közvetítettük az eseményt.

Megnyitó előadásra kértük fel Bogdán János képzőművész-tanárt, köszöntőt mondott Pikó 

András, Józsefváros polgármestere. Szolnoki Csanya Zsolt „Kitépett anyanyelvem" című 

versét szavalta el, Horváth Balázs zongoraművész saját kompozíciót adott elő.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:

https://jozsefvaros.hu/hir/76230/a-lelki-melegseg-es-kedvesseg-kepei

A KÖLTÉSZET NAPJA

Időpont: 2021. április 11. vasárnap

Helyszín: Józsefváros közterei

https://jozsefvaros.hu/hir/76092/alternativ-nonapi-palyazat-jozsefvarosban
https://jozsefvaros.hu/hir/76230/a-lelki-melegseg-es-kedvesseg-kepei


Résztvevők száma:

Leírás: A költészet napja alkalmából szombaton 108 helyre helyeztünk ki verseket a 

kerületben. A kerületben élők találkozhattak a versekkel parkokban, kutyafuttatóban, 

játszótereken a palotanegyedtől a Századosnegyedig. Ebben az évben így ünnepelhettük meg 

József Attila születésnapját, a Magyar Költészet Napját.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:

https://www.facebook.com/iozsefvaros.hu/posts/308110827326971

JÓZSEFVÁROSI GYEREKNAP

Időpont: 2021. május 30. vasárnap 10:00

Helyszín: Teleki tér

Résztvevők száma: 200 fő

Igénybe vett szolgáltatások: színpadbérlés, hangtechnika bérlés, hostess szolgáltatás, 

sátrak, előadóművészek

Leírás:

A programok sokszínűek voltak, gyermeknapi improvizációs meseelőadás kezdődött, 

melynek szerves része, folyamatos alakítója, formálója a nézői ötlet - minden ott és akkor 

született meg a színpadon. Egy szó, egy érzelem, egy gesztus, egy rajz, egy tárgy, mind-mind 

a mesénket épít. A gyerekek megismerhették a közös alkotás élményét. Segítségükre voltak 

ebben Horváth Lilla Melinda, Bognár Anna, Böröndi Bence, Horváth-Töreki Gergely.

Ez követte Kárász Eszter és az Eszter-lánc mesezenekar gyereknapi koncertje. 

Gyerekdalok és kortárs költők megzenésített versei kísértek minket utunkon. Kárász Eszter 

játszott, táncolt, énekelt bevonva a gyerekeket, versekkel, bábokkal, buborékokkal. Közben 

ukulele, gitár, bőgő, furulya, dob, derbuka hangját élvezhették a gyerekek.

Délután Bartha Tóni Bábszínháza a Paprika Jancsi előadást hozták el nekünk, Paprika 

Jancsi, a régi vásári bábjátékok elfelejtett hőse kelt életre egy új történetben, melynek 

főszereplője a hírhedt bakonyi betyár, Sisa Pista és egy titkos helyre rejtett kincs.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:

https://iozsefvaros.hu/hir/76433/iozsefvarosi-gyereknap-maius-30-vasarnap-a-teleki- 

teren

RAPBEN MONDOM EL - EREDMÉNYHÍRDETÉS ÉS DÍJÁTADÓ

https://www.facebook.com/iozsefvaros.hu/posts/308110827326971
https://iozsefvaros.hu/hir/76433/iozsefvarosi-gyereknap-maius-30-vasarnap-a-teleki-teren


Időpont: 2021. június 4. péntek 17:00

Helyszín: Fidó közösségi park

Résztvevők száma: színpad, hangtechnika bérlés

Leírás: A Józsefvárosi Önkormányzat elkötelezett az esélyegyenlőség elősegítése 

mellett, és fontos értéknek tartja a kerület sokszínűségét, ezért a Józsefváros Közösségeiért 

Nonprofit Zrt. a Nemzetközi Roma Nap alkalmából Rapben mondom el címmel rap versenyt 

hirdetett Vili, kerületi, vagy kerületi iskolába járó fiatalok számára. A rap versenyben olyan 

eredeti rapdalok beküldésével lehetett részt venni, amik a kerületben élő fiatalok számára 

fontos témákról, Józsefvároshoz fűződő viszonyukról szólnak.

Szakmai zsűri: Báró Zoltán, Horváth Kristóf - Színész Bob, Oláh Edmond - Mizo, Ulicza 

Ákos. Az esemény a zsűri közös produkciójával kezdődött, ezután Novák Valentin a FIDO 

munkatársának köszöntőjét, majd dr. Erőss Gábor, oktatásért, kultúráért és közművelődésért 

felelős alpolgármester köszöntőjét hallhattuk. Az eredményhirdetésen Dr. Erőss Gábor 

kerületi alpolgármester és Novák Valentin szociális munkás mellett Horváth Kristóf Színész 

Bob adta át a díjakat a kerület fiatal tehetségeinek.

Bemutatkozott a 12-18 éves kategóriában első helyezett Tyukodi Béla, a második 

helyezett Szilágyi-Kovács Levente és a különdíjas Oláh Róbert lett. A 18-22 éves kategóriában 

első Szalai Botond, a második Bancsó Róbert, és a különdíjas Szászi-Varga Gyula lett. A 

verseny nyertesei először a Kapunyitási Piknik keretében léphettek fel a Mátyás téren június 

19 - én szombaton.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:

https://jozsefvaros.hu/hir/76900/rapben-mondtak-el

PEDAGÓGUSNAP

Időpont: 2021. június 10. csütörtök 17:00

Helyszín: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. Polgármesteri Hivatal - Díszterem

Résztvevők száma: 50 fő

Igénybe vett szolgáltatás: nyomdai szolgáltatás, hostess, virág rendelés, bor vásárlás, 

catering szolgáltatás

Leírás: Pedagógusnap alkalmából átadásra kerültek a Józsefvárosi Gyermekekért 

kitüntetések, a Polgármesteri Dicséretek. Először Pikó András Polgármester úr köszöntőjét 

hallhatták a résztvevők, ezután a díjak átadása következett, melyeket dr. Erőss Gábor,

https://jozsefvaros.hu/hir/76900/rapben-mondtak-el


oktatásért, kultúráért és közművelődésért felelős alpolgármester úr és Pikó András 

Polgármester úr, adtak át. A megjelentek a díjátadó után állófogadáson vehettek részt.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:

https://jozsefvaros.hu/hir/76548/atadtuk-a-pedagogusnapi-dijakat

BÖLCSŐDÉK NAPJA

Időpont: 2O21.június 22. kedd 16:30

Helyszín: 1085 Budapest, Horánszky u. 13, 1085

Résztvevők száma: 150 fő

Igénybe vett szolgáltatások: nyomdai szolgáltatás; virág rendelés; catering 

szolgáltatás; hostess; hangtechnika

Leírás: A bölcsődei dolgozók munkájának elismeréseként idén is ünnepélyes keretek 

között emlékeztek meg a Bölcsődék Napjáról. A bölcsődék napja hivatalosan április 21-én van, 

de rendhagyó módon a pandémia miatt ennek megünneplése idén június 21-re tolódott.

Átadták a Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért, a Polgármesteri Dicséret kitüntetéseket, a 

Hűségjutalom okleveleket és az Intézményvezetői dicséreteket. Az ünnepség Pikó András 

Polgármester Úr ünnepi köszöntőjével indult. Ezután a díjak átadása következett, melyeket 

Pikó András Polgármester úr, Szili Darók Ildikó Alpolgármester asszony, Hermann György, a 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi bizottság Elnöke és Koscsóné Kolkopf Judit 

Intézményvezető asszony adtak át. A rendezvény zárásaként állófogadással vendégeltük meg 

a résztvevőket.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:

https://iozsefvaros.hu/hir/76611/egy-kiveteles-ev-utan-%E2%80%93-ilyen-volt-a-  

keruleti-bolcsik-elete-a-covid-idejen-

JÓZSEFVÁROSI KAPUNYITÁSI PIKNIK

Időpont: 2O21.június 18. - 19. péntek - szombat

Helyszín: Józsefváros több helyszín

Résztvevők száma:

Igénybe vett szolgáltatások: hangtechnika bérlés, előadóművészek

*

https://jozsefvaros.hu/hir/76548/atadtuk-a-pedagogusnapi-dijakat
https://iozsefvaros.hu/hir/76611/egy-kiveteles-ev-utan-%25E2%2580%2593-ilyen-volt-a-keruleti-bolcsik-elete-a-covid-idejen-


Leírás: A járvány okozta korlátozások enyhítése után két napos ingyenes 

rendezvénysorozatra hívtuk a kerület lakóit, hogy legyünk együtt a szabadban, szabadon 

újra! A programok nagyon színesek voltak, a pénteki napon a táncé volt a főszerep, délután a 

Willany Leo társulattól láthattunk improvizációs előadást, majd Street tangót táncolhattunk 

az Art's Harmony Társaság közreműködésével. 19 - én szombaton irodalmi városnéző séta 

volt a Palotanegyedben „így laktok ti..." címmel. íróink, költőink nyomába eredtünk a 

Palotanegyedben, megmutattuk az írásaikat ihlető helyszíneket, felidéztünk verseket, 

szerelmi történeteket, s persze mindeközben egy újabb oldaláról ismertük meg a várost! 

Pénteken és szombaton az Aurórában is érdekes előadásokat hallgathattunk „Szabad 

Balaton" címmel. A hétvégén körbejártuk a tavat - ökológiai, urbanisztikai, társadalmi, 

kulturális és gasztronómiai aspektusokból is. Megbeszéltük mi a helyzet most, mik voltak a 

korábbi tendenciák, beszéltünk az építészet történetéről és a művészeti jelentőségéről is. Az 

Aurórában tervezői vásár is zajlott a szombati napon. Kálvária téren Kutyás Pikniket 

tartottunk a Zöld Eb Egyesülettel karöltve. A Mátyás téren Furfangos Csudavilág címmel 

interaktív utazó kiállítás és játszóház várta a gyerekeket majd a kerületi Rapben mondom el 

rap-verseny döntőseinek bemutatkozását hallgathattuk. A délután folyamán utcaszínház és 

Slam Poetry előadást hallgattak a kilátogatok, illetve Nia és cigánytánc órán vettek részt a 

hölgyek. Mindeközben egy következő helyszínen a Rökk Szilárd utcában a szépkorúak tangót 

táncoltak egészségük megőrzése érdekében. A Vasas Művészegyüttes két helyszínen is 

szórakoztatta a közönséget, a Mikszáth Kálmán téren a Vass Lajos kórust, a Kálvária téren a 

Vass Lajos Szimfonikus Zenekart hallhattuk.

Június 19 - én a Rákóczi téren is zajlottak az események, idén került először 

megrendezése a Rákóczi Sokk esemény. A Rákóczi tér, azon belül is a helyi vendéglátó egység 

kockás terítős terasza sajátságos kis sziget. Ide koncentrálódik a nyolcadik kerület 

művészvilágának színe-java: zenészek, festők, filmrendezők, színészek, fotóművészek 

kanalazzák itt a gulyáslevest, és kísérik le unicummal ráérős percekben. Itt fogant meg az 

ötlet, hogy a törzsgárda számos zenész tagja közösen adjon koncertet a téren, a hely 

szelleméhez intézett szerelmi vallomásként. A jó hangulatról tíz zenekar gondoskodott, akik 

kellően megtáncoltatták a látogatókat.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

https://jozsefvaros.hu/hir/76551/kapunyitasi-piknik-jozsefvarosban

https://jozsefvaros.hu/hir/76551/kapunyitasi-piknik-jozsefvarosban


SEMMELWEIS NAP

Időpont: 2021.június 30. 13:00

Helyszín: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. Polgármesteri Hivatal - Díszterem

Résztvevők száma: 50 fő

Igénybe vett szolgáltatások: nyomdai szolgáltatás; virág rendelés; catering 

szolgáltatás; hostess; hangtechnika

Leírás: A Semmelweis nap alkalmából az egészégügyid dolgozókat ünnepeltük, 

átadásra kerültek a kitüntetések dolgozók számára. Először Pikó András Polgármester úr 

köszöntőjét hallhatták a résztvevők, ezután a díjak átadása következett, amelyet Pikó András 

Polgármester Úr adott át a díjazottaknak. A járvány miatti korlátozásoknak megfelelően, szűk 

körben, csak a díjazottak vehettek részt a rendezvények.

KIRÁNDULÁS ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓKNAK

Időpont: 2O21.július 2. 10:00

Helyszín: Magyarkút

Résztvevők száma: 250 fő

Igénybe vett szolgáltatások: hangtechnika, virágrendelés

Leírás: Délelőtt busszal mentek az önkormányzati dolgozók Magyarkútra, ahol 

csapatokban nevezhettek be főzőversenyre, amit három fős zsűri értékelt. A nap folyamán 

sorversenyen vettek részt a dolgozók, a jókedv garantált volt. Ezen a napon díjazták a 

Közszolgálati Tisztviselőket, amely a pandémia miatt lett áthelyezve erre a napra. A 

díjazottaknak a kitüntetést Pikó András Polgármester Úr adta át.

A HOLOKAUSZT ROMA ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

Időpont: 2021. augusztus 2. hétfő 9:00

Helyszín: Teleki tér

Résztvevők száma: 70 fő

Igénybe vett szolgáltatások:

Leírás: A Holokauszt Roma Áldozatainak Emléknapján augusztus 2-án a Teleki téren 

közös virágültetésünk során a piros-kék-zöld virágokkal a roma zászlót idéztük meg. Rádai 

Dániel alpolgármester beszéde és az ültetés után Oláh Edmond és Pászik Cristoher slam poetry 

előadása következett.

K- *



Délután a 12 évvel ezelőtti romagyilkosságokra emlékeztünk. Az Idetartozunk 

Egyesület emléktáblát avatott a sorozatgyilkosságok áldozataira emlékezve a Fővárosi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat II. János Pál pápa téri épülete előtt, ahol Szili- Darók Ildikó 

alpolgármester is beszédet mondott.

Este 7 órától pedig a Nehru parton roma szervezetek és városvezetők közösen 

emlékeztek és koszorúztak az emlékműnél.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:

https://iozsefvaros.hu/hir/76880/megemlekezes-a-roma-holokausztrol

OUR SPACE

Időpont: 2021. szeptember 17-19.

Helyszín: Rákóczi tér

Résztvevők száma: 100 fő

Leírás: A 8. kerületi Bacsó Béla utca megnyitott szakasza adott helyet a Szabihíd-OFF / 

Our Space elnevezésű fesztiválnak, amely a korábbi években a külföldiek és a helyiek körében 

egyaránt népszerű Szabihíd projekt hiányát feledtette. A Our Space célja volt megmutatni a 

budapestieknek és az idelátogatóknak, hogyan tehetjük kellemesebbé köztereinket, hogyan 

tölthetjük meg élettel azokat. Közös reggelivel indult a nap, melyet egész napos közösségi 

programok követtek. írhattak verset a látogatók, volt utcaszínház, tánc, koncert, egészen este 

nyolcig színes programokkal töltöttük meg a Rákóczi teret. A gyerekek interaktív 

bábelőadáson vehettek részt, miközben a szüleik társasoztak.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:

https://jozsefvaros.hu/hir/77092/buliszombat-a-jozsefvarosban

ELSŐ JÓZSEFVÁROSI JAZZ FESZTIVÁL

Időpont: 2021.október 1-3.

Helyszín: Rákóczi tér

Résztvevők száma: 500 fő

Igénybe vett szolgáltatások: Színpad és hangtechnika technika bérlés, hostess 

szolgáltatás, előadóművészek

Leírás: Helyszín: Rákóczi téri csarnok és Rákóczi tér

https://iozsefvaros.hu/hir/76880/megemlekezes-a-roma-holokausztrol
https://jozsefvaros.hu/hir/77092/buliszombat-a-jozsefvarosban


Számtalan világhírű jazz-zenészünk született, élt, él Józsefvárosban, indult innen a 

világhírnév felé, a jazz-zene segítségével egyben a magyar kultúrát is népszerűsítve. Egész 

zenészgenerációk nőttek, nevelődtek a kerületben, Józsefváros a cigányzenészek kerülete. A 

különböző kultúrák, nemzetiségek, nyelvek és hagyományok keveredése nemcsak a 8. 

kerület, de egész Budapest, egész Magyarország, egész közép-európai életünk meghatározó 

eleme.

A Rákóczi teret és a Csarnokot, mint emblematikus helyszínt választottuk háromnapos 

rendezvény megvalósításához. A jazz szinte valamennyi stílusa, a legismertebb, világhírű és a 

most induló formációk, szólók, duók, triók egyaránt szerepeltek a programban. Több mint 

húsz fantasztikus zenekar lépett fel, ők keltették életre az Első Józsefvárosi Jazzfesztivál 

varázslatos hangulatát. A programokon való részvétel ingyenes volt. A nyárbúcsúztató 

fesztiválunkat hagyományteremtő céllal rendeztük - minden év őszén szeretnénk megidézni 

a jazz segítségével Józsefváros semmihez nem hasonlító, sajátos hangulatát. Koncertek 

közben a Csarnokban és a Bura Károly galériában kiállításmegnyitók zajlottak, pezsgett a 8. 

kerület kulturális élete.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

https://jozsefvaros.hu/hir/77064/jazzfesztival-jozsefvarosban

KÖLTŐI ANNA TÉR AVATÁS

Időpont: 2021.október 17. 14:00

Helyszín: Koltói Anna Tér

Résztvevők száma: 50 fő

Igénybe vett szolgáltatások: koszorú rendelés, hangtechnika

Leírás: Október 17-én felavattuk a Koltói Anna teret. Koltói Annára emlékeztünk, aki 

tevékenységével egy igazságosabb társadalomért, a szegénységben élő munkások 

méltóságteljesebb életéért, és a női egyenjogúságért küzdött. Az avatón beszédet mondott: 

Szili-Darók Ildikó, Józsefváros alpolgármestere, Spieglné dr. Balogh Lívia, a Vasas 

szakszervezet elnöke, Hanti Vilmos, a MEASZ képviselője (mint az elnevezés 

kezdeményezője), Gurmai Zita, az Európai Szocialisták Pártja Nőszervezete elnöke. 

Közreműködött a Vörösmarty Gimnázium diákja.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:

https://jozsefvaros.hu/hir/77177/oktober-17-en-felavattuk-a-koltoi-anna-teret
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SZELES ERIKA TÉR AVATÓ és Október 23 - i ÜNNEPSÉG

Időpont: 2021.október 23. 11:00

Helyszín: János Pál pápa tér

Résztvevők száma: 50 fő

Igénybe vett szolgáltatások: koszorú rendelés

Leírás: Az új tér a Luther utca és a II. János Pál pápa tér találkozásánál található. Az 

esemény keretében Szeles Erika tragikus történetét és a magyar nők 1956-os forradalomban 

és szabadságharcban betöltött szerepét felelevenítve avattuk fel közösen a Szeles Erika 

teret. Az eseményen ünnepi beszédet mondott Pikó András polgármester, valamint Sántha 

Péterné, a FIDESZ- KDNP józsefvárosi képviselője. Valamint Csigás Zoltán az 56-os 

Szabadságharcosok Világszövetségének Elnöke és Balázs Eszter történész. Közreműködött a 

Vasas Kamarazenekar és a Vörösmarty Gimnázium két diákja.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:

https://iozsefvaros.hu/hir/77174/variuk-onoket-avassuk-fel-kozosen-a-szeles-erika- 

teret

BÓKA LÁSZLÓ EMLÉKTÁBLA AVATÁS

Időpont: 2021.október 28. 16:00

Helyszín: Kisfaludy utca 28.

Résztvevők száma: 30 fő

Igénybe vett szolgáltatások: koszorú rendelés, hangtechnika

2021. október 28-án, csütörtökön avattuk fel Bóka László emléktábláját a Kisfaludy u. 

28/A szám alatt. Bóka László író és irodalomtudós e házban élt és alkotott. Az emléktábla 

helyreállítását Erdei Iván kezdeményezte. Beszédet mondott, Dr. Erőss Gábor kultúráért 

felelős alpolgármester.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:

https://iozsefvaros.hu/hir/77192/felavattuk-boka-laszlo-emlektablaiat

RAOUL WALLENBERG EMLÉKTÁBLA AVATÓ

Időpont: 2021 november 04. 16:00

Helyszín: 1085. Üllői út 2-4.

https://iozsefvaros.hu/hir/77174/variuk-onoket-avassuk-fel-kozosen-a-szeles-erika-
https://iozsefvaros.hu/hir/77192/felavattuk-boka-laszlo-emlektablaiat


Résztvevők száma: 30 fő

Igénybe vett szolgáltatások: koszorú rendelés

Az emléktábla a Raoul Wallenberg Egyesület kezdeményezésére került az épület 

homlokzatára. Raoul Wallenberg svéd diplomata volt, aki a második világháború éveiben 

Magyarországon zsidó honfitársaink ezreit mentette meg a deportálástól. 1944. november 4- 

én az Üllői út 2-4. szám alatti lakóházban alakult meg a svéd mentőakció főhadiszállása Raoul 

Wallenberg vezetésével, ahol 114 alkalmazott és 183 családtag tartózkodott. Az eseményt 

megnyitotta Dr. Sebes József, a Roul Wallenberg Egyesület elnöke. Beszédet mondott Dr. 

Erőss Gábor, Józsefváros alpolgármestere. Hallhattuk Kate Watz holokauszt-túlélő 

emlékbeszédét és Dag Hartelius, budapesti svéd nagykövet beszédét.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:

https://iozsefvaros.hu/hir/77179/avassuk-fel-egyutt-raoul-wallenberg-emlektablajat

JÓZSEFVÁROS SZÜLETÉSNAPJA

Időpont: 2021. november 07. 16:00

Helyszín: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. Polgármesteri Hivatal - Díszterem

Résztvevők száma: 50 fő

Igénybe vett szolgáltatások: virágrendelés, hostess szolgáltatás, bor, catering 

szolgáltatás, bonbon

Leírás: 2021-ben Józsefváros 244. születésnapja alkalmából rendeztünk díjkiosztó 

ünnepséget a 8. kerületi lakosoknak, akik az élet valamilyen területén kiemelkedőt alkottak. 

Átadásra kerültek az Aranykoszorú, a Jó Sport, a Józsefvárosi Kultúráért, a Józsefvárosi 

Közösségekért, a Józsefvárosért, a Józsefvárosi Becsületkereszt és a Díszpolgári Cím 

kitüntetések. Az ünnepséget Pikó András, Józsefváros polgármestere nyitotta meg. A díjakat 

Pikó András polgármester úr, Rádai Dániel alpolgármester úr, dr. Erőss Gábor alpolgármester 

úr, Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszony adta át. Az ünnepség végén Scheer Ferencné 

Józsefváros új díszpolgára mondott pohárköszöntőt. A megjelentek a díjátadó után 

állófogadáson vehettek részt.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:

https://jozsefvaros.hu/hir/77203/a-iozsefvarosi-onkormanyzat-dijainak-atadasa

SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA

https://iozsefvaros.hu/hir/77179/avassuk-fel-egyutt-raoul-wallenberg-emlektablajat
https://jozsefvaros.hu/hir/77203/a-iozsefvarosi-onkormanyzat-dijainak-atadasa


Időpont: 2021. november 11. 11:00

Helyszín: 1082. Budapest, Baross u. 63-67. Polgármesteri Hivatal - Díszterem

Résztvevők száma: 50 fő

Igénybe vett szolgáltatások: virágrendelés, hostess szolgáltatás, bor, catering 

szolgáltatás,

Leírás: Ezen a napon adtuk át a Pedagógus hűségjutalmakat és Szolgálati Érmeket is.

ASzociális Munka Napja az egyik legfontosabb esemény Józsefvárosban.

Kerületünkben az emberek jelentős része küszködik olyan problémával, ami 

valamilyen szociális kezelést igényel. Az eseményen Pikó András polgármester mondott 

beszédet, majd Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszonnyal, dr. Erőss Gábor alpolgármester 

úrral, Hermann György képviselő úrral, valamint Takács Gábor igazgatóval együtt átadták a 

kitüntetéseket. A megjelentek a díjátadó után állófogadáson vehettek részt.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:

https://iozsefvaros.hu/hir/77205/a-szocialis-munka-napia-alkalmabol-adta-at-dijait- 

az-onkormanyzat

RODOLFO EMLÉKTÁBLA-AVATÁS

Időpont: 2021. november 13. 11:00

Helyszín: Budapest, Nagy Fuvaros u. 27

Résztvevők száma: 30 fő

Igénybe vett szolgáltatások: koszorú rendelés

Leírás: A 8. kerületben volt a világhírű józsefvárosi bűvész, Rodolfo, azaz Gács Rezső 

szülőhelye. Az emléktábla állítását dr. Kriston-Vízi József nyugalmazott múzeumi főtanácsos 

kezdeményezte.

Az eseményen ünnepi beszédet mondott: Gálvölgyi Judit műfordító, Rodolfo lánya, 

dr. Kriston-Vízi József nyugalmazott múzeumi főtanácsos, valamint dr. Erőss Gábor 

alpolgármester.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:

https://iozsefvaros.hu/hir/77206/felavattuk-rodolfo-emlektablajat

16 AKCIÓ NAP-A NŐK ELLENI ERŐSZAK ELLEN

Időpont: 2021. november 26-27.

https://iozsefvaros.hu/hir/77205/a-szocialis-munka-napia-alkalmabol-adta-at-dijait-az-onkormanyzat
https://iozsefvaros.hu/hir/77206/felavattuk-rodolfo-emlektablajat


Helyszín: Kesztyűgyár Közösségi Ház

Résztvevők száma: 80 fő

Leírás: 2021-ben a Józsefvárosi Önkormányzat is csatlakozott a 16 Akciónap 

programsorozathoz, melynek célja a nők elleni erőszak minden formájának felszámolása. A 

16 akciónapot 1991 óta világszerte november 25. (a Nemzetközi Nap a Nők Elleni Erőszak 

Ellen) és december 10. (az Emberi Jogok Napja) között rendezik meg.

Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a Józsefvárosi Önkormányzat a NANE és a 

Patent Egyesület partnereként. Műhelybeszélgetéseinken közreműködött a NANE, Patent, 

Uccu Alapítvány és az EMMA Alapítvány.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:

https://iozsefvaros.hu/hir/77226/16-akcionap-letoltheto-szorolapiaink

ADVENT JÓZSEFVÁROSBAN

Időpont: 2021. november 28 - december 19.

Helyszín: Mikszáth tér, Horváth Mihály tér

Résztvevők száma: 1000 fő

Leírás: Adventi készülődés Józsefvárosban programsorozatunkon vasárnap 

délelőttönként kézműves foglalkozásokat tartottunk a Turbina Közösségi Központban, 

képzőművészekkel, művészetterapeutákkal, délután a Horváth Mihály téren mesefelolvasást 

hallgattak a látogatók, színművészek olvastak fel kedvenc meséikből. Ezt követően a 

jégpályán jégrevüt nézhettek a látogatók, belekóstolhattak a korcsolyázás varázslatos 

világába. Esténként a Mikszáth téren adventi gyertyagyújtással végződött a program.

A programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el:

https://iozsefvaros.hu/hir/77224/adventi-programok-a-keruletben

https://iozsefvaros.hu/hir/77226/16-akcionap-letoltheto-szorolapiaink
https://iozsefvaros.hu/hir/77224/adventi-programok-a-keruletben


Összegzés

A 2020-21-es évek működésére rányomta a bélyegét a Covid-járvány. 2021. május 28-ig 

gyakorlatilag minden nagyobb rendezvény megtartását tiltotta a kormány, a Kerületi 

Gyereknap volt az első, amit hosszú idő után megtarthattunk. A tevékenységek nagy része 

addig az időpontig az online térbe helyeződött.

Egyed Erika 

vezérigazgató

- ^Közösségeiért 
József ar°s



Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
2021.évi

Egyszerűsített éves beszámolójának 
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

A szervezet által végzett közhasznú tevékenységek, e tevékenységek fö csoportjai és 
eredményei szerinti közhasznú tevékenységek:

A Társaság célja: közművelődési feladatok ellátása, a lakosság szociális ellátásának bővítését 

szolgáló tevékenységek ellátása, segítő hálózatok működtetése, az óvodáról, az alapfokú 
nevelésről, oktatásról szóló feladatok ellátása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak 

védelme, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. 
§- ban és 23. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörökből fakadó egyes társadalmi 

közös szükségletek kielégítése, a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefváros 
Önkormányzatának az e célból a Társasággal kötött közszolgáltatási keretmegállapodásban 

és az éves finanszírozási szerződésben foglaltak teljesítése.

A Társaság tevékenységi körei:

A társaság tevékenységi körének tagozódása a Civil tv. 34. § (1) bekezdése alapján: 
közhasznú tevékenységek, TEÁOR szerint megjelölt cél szerint, az Alapszabályban megjelölt 

közhasznú tevékenységek, a közhasznú tevékenységekhez kapcsolódógazdasági-vállalkozási 
tevékenységek.

A Társaság közhasznú tevékenységei:

- közösségi, társadalmi tevékenység

- kulturális képzés

- egyéb oktatási tevékenység

- szociális tevékenység, időskorúak gondozása

- oktatást kiegészítő tevékenység

- egyéb szociális ellátás

■ vállalkozásfejlesztés



Pénzügyi Beszámoló

KAPOTT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK:

A társaság közhasznú tevékenységének bevétele és a támogatásból származó bevételei az 
alábbiak: Ft ban

Közszolgáltatási szerződés alapján önkormányzati 
feladatokra kapott kompenzáció 502 670 049

Egyéb adományok 2 008 000

Pályázati úton nyert támogatás 105 338 363

Összesen: 610 016 412

Különféle egyéb bevételek 2 882 451

Fel nem használt 2021.évi kompenzáció 113 224 169

költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása

1. Kerületi önkormányzattól kapott kompenzáció felhasználása: Ft ban

Korrigált bevétel 523 860 846

Foglalkoztatottak személyi 
juttatásai 200 223 523

Külső személyi juttatások ( 
megbízási díjak) 47 707 881
Reprezentáció, költségtérítések 3 779 216
Munkáltatót terhelő járulékok 31472 214
Cafeteria 9 165 242
Dologi kiadások 0
Közüzemi díjak 21 066 398

Anyagbeszerzés, készletbeszerzés 7 661 028

Egyéb szolgáltatás (takarítás, 
bankktg, könyvelési díj, 
könyvvizsgálat, postákig, egyéb 
igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, 
egyéb dologi kiadás, stb.) 56 012 910



programhoz kapcsolódó 
szolgáltatás 119 626 812
kiküldetés 3 784 661
Reklám és propaganda kiadások 0
Karbantartási költségek 3 844 809

Adók (bármilyen jogcímen fizetett 
nem bérjáruléknak minősülő adó) 5 867 836

Józsefvárosi Múzeum működésének 
előkészítése (bérköltségek, 
szolgáltatási kaidások) 0
Új szerkesztőség kialakítása - 
működés 0
feladatellátáshoz beruházás 0

Új szerkesztőség kialakítása - 
felhalmozás 0

Mátyás tér- Kesztyűgyári 
Közösségi Ház és JKN 
kommunikáció: plantéres fák, 
valamint új 
infopontokkihelyezése 0
feladatellátáshoz felújítás 1070 433

Értékcsökkenési leírás 12 577 883
Értékvesztéesk elszámolsa 168.825 ft:



2. Pályázati úton nyert támogatások:

Társaságunk az elmúlt években több támogatást nyert pályázat útján. Az elnyert támogatásból a 
felhasznált összegeket folyamatosan elszámoljuk, utófinanszírozással kerül bevételként elszámolásra 
az alábbiak szerint:

A. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Pályázat

A Széchenyi 2020 keretében jelent meg a pályázat, melynek célja a leromlott településrészeken 
élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 
Budapesten. A pályázat célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken 
koncentráltan megnyilvánuló társadalmi- fizikai-gazdasági problémák komplex módon való 
kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. Integrált szociális 
jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen 
demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az 
alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja.

Korrigált bevétel 69 277 293

Foglalkoztatottak személyi 
juttatásai 21417 488

Külső személyi juttatások ( 
megbízási díjak) 5 930 428
Reprezentáció, költségtérítések 0

Munkáltatót terhelő járulékok 3 816 810
Cafeteria 0
Dologi kiadások 0
Közüzemi díjak 0

Anyagbeszerzés, készletbeszerzés 0

Egyéb szolgáltatás (takarítás, 
bankktg, könyvelési díj, 
könyvvizsgálat, postaktg, egyéb 
igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, 
egyéb dologi kiadás, stb.) 0

programhoz kapcsolódó 
szolgáltatás 38 060 656
kiküldetés 0
Reklám és propaganda kiadások 0
Karbantartási költségek 0

Adók (bármilyen jogcímen fizetett 
nem bérjáruléknak minősülő adó) 51911

Józsefvárosi Múzeum működésének 
előkészítése (bérköltségek, 
szolgáltatási kiadások) 0



Új szerkesztőség kialakítása - 
működés 0
feladatellátáshoz beruházás 0

Új szerkesztőség kialakítása - 
felhalmozás 0

Mátyás tér- Kesztyűgyári 
Közösségi Ház és JKN 
kommunikáció: plantéres fák, 
valamint új 
infopontokkihelyezése 0
feladatellátáshoz felújítás 0

Értékcsökkenési leírás 0

TAN-161/0-2019 számú Pályázat elnyert támogatás összege 25 680 000,-Ft, melynek elszámolása 
folyamatban van

A tárgyévben a program keretében elszámolt költségek és ráfordítások az alábbiak szerint alakultak: 
Ft-ban

Korrigált bevétel 17 835 825

Foglalkoztatottak személyi 
juttatásai 8 811473

Külső személyi juttatások ( 
megbízási díjak) 2 089 741
Reprezentáció, költségtérítések 0

Munkáltatót terhelő járulékok 1430 715
Cafeteria 316 787
Dologi kiadások 0

Közüzemi díjak 0

Anyagbeszerzés, készletbeszerzés 2 086 213

Egyéb szolgáltatás (takarítás, 
bankktg, könyvelési díj, 
könyvvizsgálat, postaktg, egyéb 
igénybevett szolgáltatás, bérleti díj, 
egyéb dologi kiadás, stb.) 1320

programhoz kapcsolódó 
szolgáltatás 2 855 142
kiküldetés 0

Reklám és propaganda kiadások 0
Karbantartási költségek 0

Adók (bármilyen jogcímen fizetett 
nem bérjáruléknak minősülő adó) 71626



Józsefvárosi Múzeum működésének 
előkészítése (bérköltségek, 
szolgáltatási kaidások) 0

Új szerkesztőség kialakítása - 
működés 0
feladatellátáshoz beruházás 0

Új szerkesztőség kialakítása - 
felhalmozás 0

Mátyás tér- Kesztyűgyári 
Közösségi Ház és JKN 
kommunikáció: plantéres fák, 
valamint új 
infopontokkihelyezése 0
feladatellátáshoz felújítás 0

Értékcsökkenési leírás 172 808

B. SZOC-20-ALT-FEJL-ESZK-1-0070 számú Pályázat elnyert támogatás összege:
1 500 000,-Ft, melynek elszámolása megtörtént:

A pályázat célja a Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott 
szolgáltatók feltételeinek fejlesztése.

A pályázat keretei között korábbi években keletkezett költségek 
fedezetére jóváhagyásra került 1.497.458 Ft

Az üzleti tervben meghatározott feladatok teljesültek, a pénzügyi támogatás közhasznú 
célokra került felhasználásra.

A társaság által végzett közhasznú feladatok szakmai teljesítését a beszámoló tartalmazza.



Közhasznú Eredménykimutatás

adatok E 
Ft-ban

Sor
szám A tétel megnevezése Előző időszak Előző év(ek) 

helyesbítései
Tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 753 598 0 612 901

1. Közhasznú célú működésre kapott 
támogatás

672 883 0

a.) alapítótól 671 874 0 502 670
b.) központi költségvetésből 559 0
c.) helyi önkormányzattól 0 0 0
d.) egyéb 450 0 2 008

2. Pályázati úton elnyert támogatás 80 220 0 105 338

3. Közhasznú tevékenységből származó 
bevétel

474 0

4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 0
5. Egyéb bevétel 21 0 2 885

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 17 166 0 18 688
C. Összes bevétel (A+B) 770 764 0 631 589

adatok E 
Ft-ban

Sor
szám A tétel megnevezése Előző időszak Előző év(ek) 

helyesbítései Tárgyév

D.
Közhasznú 
tevékenység 
ráfordításai

754 706 0 606 505

Anyagjellegű ráfordítás 303 237 0 234 970
Személyi jellegű ráfordítás 424 052 0 353 553
Értékcsökkenési leírás 24 749 0 14 939
Egyéb ráfordítás 2 668 0 3042



E.
Vállalkozási 
tevékenység 
ráfordításai

5 097 0 4412

Anyagjellegű ráfordítás 2 703 0 1 331
Személyi jellegű ráfordítás 2 080 0 2764
Értékcsökkenési leírás 10 0 13
Egyéb ráfordítás 304 0 304

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0

F. Összes ráfordítás 
(D+E) 759 803 0 610917

G.
Adózás előtti 
vállalkozási 
eredmény (B-E)

12 068 0 14 276

H. Adófizetési 
kötelezettség 0 56

I. Tárgyévi vállalkozási 
eredmény (G-H) 12 056 0 14 220

J. Tárgyévi közhasznú 
eredmény (A-D) -1 108 0 6 396

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:

A közhasznú státusz megőrzéséhez, illetőleg elnyeréséhez szükséges feltételeknek a JKN 
Zrt. megfelel. A Társaság olyan tevékenységet folytat, mely bizonyos állami, vagy 
önkormányzati feladattal azonos, azaz közfeladatot lát el.

(Adatok ezer forintban)

Előző év (1 ) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 770 764 631 589
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 
alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel 671 874 502 670

E. Normatív támogatás

F. Az Eurónai Unió strukturális alánjaiból.
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel {B-(C+D+E+F)} 98 890 128 919

H. Összes ráfordítás (kiadás) 759 804 610 973

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 426 132 356 317

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 754 706 606 505

K. Tárgyévi eredmény 10 948 20 616



L. A szervezet munkájában közreműködő 
cözcrdckű önkéntes tevékenységet végző 
személyek száma (a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 
örvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32 & (4) a) {(B1+B2)/2 > 1.000.000.-Ft}

Igen | Nem

0 □

Ectv. 32 & (4) b) {K1+K2 >=0} [ ■✓[ □
Ectv. 32 & (4) c) {(11+I2-A1 -A2)/(H1 +H2) > =0,25} 0 n

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32 & (5) a) {(C1 +C2)/(G1 +G2)
>=0,02}

n H
Ectv. 32 & (5) b) {(J1+J2)/(H1+H2)
>=0,5} 0 □
Ectv. 32 & (5) c) {(L1+L2)/2 >=10 fő} 0 □

Közfoglalkoztatás:
2021. évben közfoglalkoztatási program nem indult.
Közérdekű önkéntes tevékenységre továbbra is fogadjuk a természetes személyeket, melyről, 
aki kéri, igazolást is állítunk ki Kormányrendelet alapján. Ezzel az igazolással a 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, illetve az aktív korúak ellátásában részesülők 
tudják igazolni az önkéntes tevékenységüket a Kormányhivatalban, és nem szűnik meg a fenti 
ellátások folyósítása. 2021. évben 13 önkéntest fogadtunk, melyből 1 fő kérte az igazolás 
kiállítását.
4 fő önkéntesnek év végén egyszeri jutalmat fizettünk, a minimálbér 20%-ának megfelelő 
összegben.
Közérdekű munka keretén belül jelenleg is 5 főt tudunk munkavégzésre fogadni, akiket a 
Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályai Kijelölő lappal hozzánk irányítanak. Különböző 
szabálysértéseket lehet kiváltani munkavégzéssel. A munkakötelezettség befejezéséről 
értesítést állítunk ki az illetékes Osztálynak. 2021-ben 7 fő szabálysértőt fogadtunk. Az előző 
évhez képest a létszám nőtt, azoknak a nálunk jelentkező szabálysértőknek, akiknek a 
kiszabott óraszámai magasabbak, a ledolgozási ideje elhúzódik.

VAGYON FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA:

Vállalkozási bevételek:

Üdültetés (szállás, étkezés) 3 227 303

Napközis tábor 1 267 213

Továbbszámlázás 139 908

Egyéb térítési díjak 63 590

Rendezvényszervezés 3 515 989
Székhely-szolgáltatás, telephely-létesítés, 
céqtáblaköltséq 212 598

Egyéb szolgáltatási díjak 105 781

Bérbeadás bevétele 9 585 724



Vállalkozási bevétel összesen: 18 789 251

Vállalkozási kiadások:

közüzemi díjak
15

anyag-készlet beszerzések
72 147

egyéb szolgáltatások
1 118 250

karbantartási költség
258

Anyagjellegű ráfordítás összesen:
1 191

bérköltség

Foglalkoztatottak személyi juttatása 1 925 433

Külső személyi juttatások 460 678

Reprezentáció, kiküldetés 33 312

Munkáltatót terhelő járulékok 344 148

Személyi jellegű ráfordítás összesen: 2 763 571

Egyéb,pü- ráfordítás-,stb 0
Adók 304 125
Értékcsökkenés 13 074
Alvállalkozó 139 908

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. a 
Budapest Vili, kerületi Józsefvárosi Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási Szerződésben 
vállalt kötelezettségét teljesítette.

Budapest, 2022.05.12.
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Aláírájö^
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