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Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság !

I. Előzmény:

A Kisfalu Józsefuĺĺľosi VagyongazđźĺIkodő Kft. tájékoztatása a|apján a Kisębbségi és Embeľi Jogi
Alapítvlĺny 2005,július 19-én helyiségbérIeti szęrzođést kötcjtt a Budapest VIII., Bacsó Béla u. 10-

|2. szám a|altta|źihatő 34835lNl5 hľsz-ú |63 mf alaptertiletű, utcai foldszinti nem lakás célú he-

lyiségľe vonatkozóan piaci alapon megállapított bérleti díjon.
Az ingat|an beköltiizhető forgalmi éľtéke 24.500.000 Ft. A béľleti díj jelenleg 128.818.-

Ft/hó+Áfa. 2012. második félévében jelentkezett pénzügyi nehézségeik miatt 2012. december hó-
ban felmondás előtti felszólítást kapott' mely után annak megfizetésére 20t3.januáľ I3-án részletfi-
zetési megállapodást kötött.

II. Indokolás:

A Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvźny kérelemmel fordult a Kisfalu Kft.-hez, melyben kérik,
hogy az általuk jelenleg haszná|t hely-iség bérleti đija a közös költség szintjével legyen megegyező'
A fenti helyiségľe vonatkozĺĎ an az Onkoľmányzat közős ktiltség fizetési kłitelezetts ége t8.2|6..
Ft/hó. Az Alapítvany kéľelméhez csatolta besztmolóját a 2012. évről, valamint a Fővaĺosi Tör-
vényszék általkiadott kivonatot és aláírási címpéldáný.

III. TényáIlás:

Az Alapítvány abeszźlmolója alapjan többek között azalábbi tevékenységeket folytatja:

Drogprevencilí: A Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnaziummal közösen 4 fo|ytat

drogprevenciós tevékenységet. A progľam keretében osztályfonöki órákon tartanak előadást' illetve
bokszedzéseket tart Sipos Mihály edzo. Apľogľam sikeres és 2011-ben a Budapest Esély Nonpľofit
Kft. általkiadott jó gyakoľlatok gyrĺjteményében is helyet kapott.

Média: Az A|apítvány 2005 óta múködtet egy te|eviziő stúdiót az önkormányzattő| bérelt helyiség-

ben. A helyiséget 20 millió forintból újították fel.
2009-ben megkezdték Kultura pľogľamjukat, amit S}%o-ban az EU oktatásugyi és Kulturális fő-

igazgatősága ťĺnanszitoz' A progÍam keľetében az A|apíwány oktató DVD-ket gyáÍt, illetve egy

hattagu ko nzoľcium v ezeté sét lźltj a eI. 1.
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TAMOP páIyázat keretében országos média kampaný bonyolítottak a diszkľimináció és az e|oítéIę-
tesség csokkentése érdekében. A program keretében az ATV-n és a Klubrádióban magazinműsort
indítottak Egyenlítő és Hozzáadott érték címmel.
Elindítottak a METEo Zrt'-ve| egyÍittmúködve a METEO Te|evíziő adásźń, amely jelenleg csak
vidéken fogható, detárgya|ások folynak aJőzsefvátrosban fogható kábelszolgáltatókkal is.

IV. Jogszabályi kiiľny ezet ismeľtetése:

A civil szervezetek helyiségbérletéről aYźľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság dönt a Human-
szo|gáItatźlsi Bizottság javaslata a|apján. Az eĺľe szóló felhatalmazźst a Képviselő-testtĺlet és Szer-
vei Szervezeti és Múkodési Szabá|yzatźrőI sző|o 25l20I3' (V. 27.) önkormányzati rendelet
(sZMsZ) 4' mellékletének 2.2,3. pontja tartalmazza.

A Képviselő-testiilet 24812013. (VI.19.) szźtrnűhatáľozatának 28. pontja kimondja, hogy új béľbe-
adás esetén az aIap béľleti díj éves méľtéke a helyiség AFA nélküli bekoltözhető foľgalmi értékének
a 6 Yo-a. AmerrnyibeÍL a szetvezet az első éves beszámolóját a szakmai bizottság tészére benyújtotta,
és azt abizottság elfogadta, az onkoľmtnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága
kérelemľe a bérleti ďíjat a helyiség Józsefuáros, valamint a jőzsefvárosi lakosok érdekében folytatott
tevékenység szerinti kihasználtsága fiiggvényében a26. pont a'), b') vagy c.) pontja szeľinti (a he-
lyiség AFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének 4oÁ-a,2%o-a, illetve a mindenkori közös költ-
séggel vagy izemeltetési kĺiltséggel megegyező összeg) mértékĺe módosíthatja, a béľleti szęrződés
e g yéb fe ltétele inek v álto zat|anul hagyás a me l l ett.

V. Dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése :

A bérleti díj megállapíttsa az onkormanyzat tu|ajďonźhan álló, nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyisé-
gek bérbeadásának feltételeirő| sző|ő 35120|3. (VI.20.) számu önkormányzati reĺdelet la. $ (1)

bekezdés, és a24812013. (VI. 19.) számű képviselő-testtileti határozata szerint a helyiség nyilván-
tartási értékének figyelembevételével tcjľténik. Azingatlan becsült értéke: 24.500.000,- Ft. A tevé-
kenységhez (iroda, szociális és kulturális) tartozó bérleti dijszorzó 8 oÁ, azaz a számitott béľleti díj
összege 163.333,- Ft/hó+Áfa.

Avizőtás helyiségre az onkorményzatkĺizĺjs költségfizetési kötelezettsége: 18,216.- Ft/hó.

Javasolom a besztlmoló elfogadását és a helyiségbéľlęti kérelem pozitív e|birźiásźlt tekintettel az
Alapítvány szakmai munkájáľa.

VI. Döntés pénzĺigyi hatása:

A döntés fedezetet nem igényel.

Mindezek alapján kéľem a beszámoló elfogadását és a Humánszolgáltatási Bizottság javas|atźft a
helyiségbéľleti kérelem tigyében.



Határozati javaslat

.l20I3 év. (VII. 15). szĺímú humánszolgáItatási bizottsági hatátozat:

A Humanszolgźtltatási Bizottság úgy dönt, hogy

elfogađja a Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvríny 20|2. évről szóló beszámolój áú, va|amintjavasol-
ja a Varosgazdźikodźtsi és PénzĹigyi Bizottságĺak a Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvĺíny (szék-
hely: 1091 Budapest, Üll0ĺ ĺt 23.; adőszttm: 18175598-I-42; képviseli: Puporka Lajos) kedvezmé-
nyes béľleti szeruođés megkÓtését a Budapest VIII., Bacsó Béla u. I0-I2. szárrl alatti (hrsz.
34835lN15) 163 m2 alapterülettĺ, nem lakás célú, utcai Ítjldszinti helyiség tekintetében a közös
költség összegével, azaz 18.2|6 Ft/hóval egyező bérleti díjon.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|3.július 1 5.

A lakosság széles kciľét érintő döntések esetén az e|őterjesńő elókészítőjének javaslata akozzététel
mőďjára

nem indokolt hiľdetőtáblan honlapon

A dĺintés végrehajtásátvégző szęrvęzetí egység: Humánszolgá|tatásiÜgyosztály, Kisfalu Kft.

Budapest, 20l3.jú1ius 8.

Cu^ ĺĺ"n-
dr. Bojsza Kľisztina
ügyosztályvezető 
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Pupoľka I,ajos a Kisebbségi és tmbeľi Jogi ÁlapĺtváoJi.mái.. kéĺelmet. n1.ujtott be

.i űE3 3i.l Đ.ĄPĹs.i' ĹOsÜiłC: U. 2'1 TEi.; 333.ó78 i iÄXi 334-s?.\ý
'Ą)os7Áiĺ.J:; j 08s?\19.f.42, Cłe łreuzłKsZÁM; Cg, si-Ü9.2Ôs4ó3

TáĺsasrĘunkhoz az áIta|uk az'.9nkoľmĺánvzat tulajĺonaĹan alló u ľ"JapeJ Viit., Bacso gĺla
u. 10.12. szłĺm ďatt bérelt 34835/A/15 hľsz-ú 163 m2 a]apĺeľiĺtetĺ' utcaĺ-n;laszinti nem lakáscél'i 

'heivis'ég 
bérlenrény'ĺĺk o'n* o.'j*no u.uu"'"*,nuÄ. oo"oJ oo]iiJi 6li'"nun ,onnoumegĺállapítísa ĺigyében. valamint u ĺ"lyisegu.o łéffi" céijából.A helyiség a tulajdoní lapon iľođa besorolású. 

-
Az Alapítvan,v a lret1iségben jelenleg iľodai tevékenységet folytať.

Kérelméhez az Aląpitvtny elncike a f012. év*re vonatkozo szŹkmai besámolóját' a Főr,árosi
Tön'ényszék által kiadott kir'onatot, Valamint az ďáírási címpéidányat .*toltu o..Az Elnök nyilaĹko'ata, valamínt aĺemzeÍi vag.vonľól szĺltlźon.jvi Cxcvi' töľvény 3.s (1)
bekezdése szerint az Alapĺfvrĺny áilátlrató szeriózetnek minösüL

Á Kisebbségi és Embeľi Jogi Álapífvány a t.enti címerr lévő lrelytségrc 2005. jťrlius 19-én
ti)tött hataľozatían idejri bérleÍi -szeľződést piaci alapon megáíapíiott błleti díion' AzAlapítr'aľry az elmúlt idiiben mindig pontosari ťlzelte a nęnr kedvezményese.n msgátlapított
béľleti díjat' 20 12. nrásodik fe.lévben jélenĺkezeft pénztigy'i nehézségeik míafr.2012. đece'rrrber
hóban felmondás előtti félszólĺtásĺ kapott, mely 

"tĺn 
đ".t megĺizřtJseie,e,aełĺ,.te.t teĺ.A részletfizetési megállapodást 20 1 3. januaľ 13 -án' alćÁťĺa.

Az Alapíťvlány jelenlegi bérleti díja: 128.818,- Ff/hó+Áfa
Á vízóľás heiyiségre az Önkormányzat közös költség fizetési kötelezefisége: 18.21ó,- Ft/ł'ó

A 34835/N|5 hrsz-ú 163 m2 alapteľületű nem lakás célú hęlyiségpek a 2013' februźr 27-igRrToN PľoperĘ' Kft .altď készíteĺt Ingatlanforgaimi Sza.kv.äeményben megállapított
foľgalmi értékel. 24.5a0.000,- Ft. A bérletí dĺj megliatározása a forgalĺni e,tet loo%.nut.
figyelembevételével keľül megállapítasĺa. A 

- 
hel1iséghen folytatott. iiĺo.la' szocĺais os

ľu]ľłáliĐ tevťkenységlrez tartozi béľleti díj a ny.iiván-ĺaĺasi eŕei< ĺ .zo)a, azaz a szźtnított
béľleti díj: ĺ63.333,- Fíhó+Áfa.



A kedvezménves béľleti díi összeee: t8.2l6.. Ft/h{i + Áťa

Tájékoztatjuk, hog-v a Hrrmanszolgátałísí Bizottság 1082if011' (XI. 30.) és 1057ĺ2011. (XI'
l6.) szamú hatĺáĺozatainak d.), e.) és f.) pontjai te'kintetében a Kisfalu K1t elbíra|asi, vizsgálati
illetékessége nem terjed ki.

Ké{ük' hog,v a Humánszolgáltatĺási Bizottság đ<intéséľól Tarsaságunkaĺ ćľtesítsék, hogy a
tulajdonosi hozzájźtula,s érdekében tovább teĺjeszĺlresstik a Varosgazdálkodási és PénzĘyi
Bizoťtsag fe]é a Kisebbségi és Embeľi JogÍ ÁIapítvány kérelmét.

Közľeműködésiiket és trĺjékoztatĺásukat e]őrę is ktiszönjit.k.

Budapest 2013. februitr 26.
Tisztelettel:

Kubát Sánđqfi.né
ľefeľens.

Mellěkletek!



A Kiseblrségi és Embeľi Jogi ÁIapítvány,tevékenysége

Általános inormációk:
ĺ\ K'isebbségi és Enrbeĺi Jogi Átapítván.r. 200?-tői íoĺytatja a ter'ékenységét és 2005 óta
nrĺiköctet egy televízió sľódiót a.Iózsefl'árostól béĺelt épiileirészben. Az alapítvrĺrry egv roruos
ingatlant újí{ott fel, anrely maľa minđen szempontból kíetégíti az igényeket. .Ą bérlemén"v-t
akkoribaĺ 20 millió forintbil újítottuk fel és aikďmassá teťtük akkredítált foglalkoaaÉsľa is.
Az alapítválry tevéken1,.ségében jelentős szeľepet 'tŕilt be a még 2009.beĺ me.gkezdett Kultua
pľogramja. A plogľam célja a roma nyeir' harnrolrizációja egy egységes ľoma ny.elvet oktató
taaanyag léhehozása. Á tananFg a n1,.e1r'oktató csomag rneilett furta|maz
szövegg1rĺjteményeket' amelyek a loma kultuľát oleiík fel. A KEJ.Ą oktató DVD.ket gyárt.
valamint a hattagú konzorcium rlez-etését látja el' Parnaereink közt a Bolgár Tudomárlyos
átadémią a világ legnagyobb n,velvoktató Čg}'eÍeme a Páńzsban található I}Ý.ÁLCO ; a
Romani CRISS' a Kassán ĺoma iskolát ĺŁemeitető KESAJ és Tarnorv.i lvíúzeunr szeĺepel. Á.z
EU oktatásĺigyi és Kulturális Íóigazgatósága a prcgram költségvetésének 50 % finaasżíĺozza'
íg1,.a program végrehajĺĺsában kimagasló segítségeÍ nyújt az NKA öneĺĺĺs pály.'ázata.
Alapíťvanyunk befejezte két TÁMOP programját' ameiyre sikeresen pályázott a 20i0-es
évben' A Befogadó \,íédia-képzési pľogram ľornák és mczgássćľĹiltek nrunkabciy'i
íntegĺációjáóĺt. ľÁlĺop 5.5.:ĺiA-09/1-2009-0018. a:nei1'.ben a 16 ron]a és nrozgássériiit cliákoĺ
képezttink ki a Mag-var Ĺ'.i.agĺ*l. oľszágos Szöveĺs(ígének Bálint Gy'oľgy úiságíró
ískolájának kĺizľemĺĺköciésér'el. A pľogramban 1()-en szeľeztek m(ísorr,ezetői és
segédszerkesztói oKJ képesítést. és öten pecĺig SegCídszelkesz-iői oKJ.s rész.képesÍtést.
Hozzźnđotĺ érték ,'Sikerek. eredmén1,ek, jT g1aiiorlauok .a tĺĺrsadalmi befogadás teréll.''
TA\.ĺOP-S.5.4B-09ll-2009-0014 című plojel<tiinkben oľszágcrs média kampányi
bon-volitottunk a diszk.rimínáció és az előitéletesség cstikkentése érdekdben. A pľogľam
keretében az A'.ťY-n és a K]ubĺádiciban' rnagazinnrĹisoľt indítottunk. Eg-veniítő és l{clzzáadott
éľték cĺrnme'l. AzM|-en és az t42-n sugáľozľurrk TC]R ľeklĺĺmfiImeket. vidéki rádíóac]ókban
TCR-ket" valamiĺrt banneľeket, és óľiás plakátokat lie1yeaiirrlł ki oľszág szene. A karlrpáni'
mottija: eg-venlők a jogaik legy.enek eg1,enlclk az eséIyeík is. Á ľeklám kairrpány a sikeres
példákra ćs a jó gyakoľlatok terjesztésére tciľekedett.
FolyÍattuk a kábítószer ellenes, prevenciót szolgáló KÁB progranrjainkat" amel-vnek
eredményeként a Józsefurárosi Lakatos tr,ĺenytrén Általĺiĺos Iskolában és Gimnáziumban
rendsz-eres programszeľvezĺĺk}ĺé váltunk, a bokszedzések eredmén.vekérrt több fiatal
versenyszeľíi spoľtolásba kezde.tt. A Kesztyugyríĺ Kozosségi Házhan folyak a Kamaszklub és
a Jatsző|lőz progľamelemek '
Alapíťvan-vunk a Közép-magyarországi Regionális i\,Íuĺkaüg)'i Központtal kötött szerzőđés
ďapján akkreĺlítált foglďkoztatást fol5tat, amel-v keretében 4 ftit alkalmazuill. Háľom
leszazalékolt nunkaváljaló és eg.v szakmai segítő működik közre nap rnint nap az alapírvrĺny
alapÍeladatainak ellátásában.
Elindítottuk a jvíETEo ZÍt-vel eg}iittmlik<jđve a METEo Telel'Ízió adását, amely.. jelenleg
csak vidéken ogható. de táľgyalások olynak a Józsefuáľosban ogható kábeIszolgáltatókkal is
az adás továbbításaĺa is'

Áz alapĺtvány teĺ'ékenysége a Józsefvárosban:

Drogpľevenció
Progrĺunjaink kcizcitt kÍemelt szelepet kap a Lakatos Menyhért Á1alanos Iskolával

közösen folytaiott munka. Az- iskotába Hintegy 4 ér'e ĺ.ol}ĺatunk drog prer'enciós
ĺevéken.vsé.set, aňe[1'et g1'akĺan bekapcsolódik a Kesa1ĺűg-vríĺ is. Á pĺograrn kéÍ eiembcil áil.
eggĺészi osztálytönöki óľákon eiőaclásokat taĺt'|mk a gyeľekeknek a kábítószeľ áĺtďmairil,



másrészi az iskola brnateirnébeu bokszedzéseket tań egy n-v-olcadik kertileti edző. Az utóbbi
rćsze a progľamnak reiidkíĺ'tii sikeres, ugyanis 1öbb diák rendlĺíviiLl szép eľe,Jnrérryeket ért ei a
t1iákoiimpiákon, ĺĺs nrás versenveken. A Az eđzo Sipos Milraly volt' Áz edző rnaga is a
ii;..oicađik keľületben éI, śs sok diákoĺ isner szenrél1'esen, illętve a családí háľteľei is jól-ismeri. Ennek kcjszouhető rendszeresen. és állandóan jámak gy.erekek az edzésľe' rtz-
eđzéseken jellenza az átlagos 20 fónyi ĺész-vétel, amely még boksz k]ubokban is ritka. Az
elején le kell szogezľri. hogy ezek a szegény köľiilĺnén-vek közt é]o gyerekeknek ezek az
cdzćsck az eg.vctleuek, arrlelyekerl ulélyebben ľnegismeľkeđhütnek ä sporttal' ,Ąz edz:éseken
jelentős segítséget jeien't a progľam keretében biztosítoĺ ásván1*_íz, csoki' szenclvics' és
tápiálék-kiegészÍtő vitaminok' A gyerekek szüIei öneľobol képtelenek lerurének {inanszíĺozrli
g).ermekeík -sportolását, egy bokszkesztyu megvásáľlását, és az eneĺgiát biziosító ételt. Á
játékos edzések erőn.lét nör'elését, a kitaĺtás és az átlóképesség növelését szotgáljrík. A cél'
hog.v a gyermekeket összpontosítasrą koncentrálóképesség jal.ításáĺa tanítsut nem pedig az,
lrogy profi ökl<jzőket ner'e]jĺink. Az edzésekre jĺĺĺó gyerekek pozitívan fejlődłek, tanulmíányi
eľedményeik jaĺ.ulnak, és világképiik fęjlődik. A rendszeres beszélgetések alkalmával
infonnáoiókat kapnak a dľogokľól és áĺtaimaikról. A gyerekek, sajnos. tapasztalataink szeľint
jół ismerik a kábítószeľt, családjaikban gyakori a szerfiiggő. A beszéigetéseŁ és a telki
támasz segíti őket a helyzet kezelésében és a veszéh'ek felismerésében. Az e<ĺzéseken
tapasftalt masik jelentős probléma a túlsúly. Sok g'vermek kövér. egészségteleniit zsírosan,
t"ĺpiálkozik, és Íöleg ľendszerteienĺil étkezik. A gy-erekek csďádjában rendszeres ennivĺrió a
zsíros kenyér. A rendszeres mozgás ene a problémáľa is gógyír.

Az. eđz,ő kriĺönös figyelmet fordít a g;,.eľekek eľk<ilcsi neveléséľe, a katolikus éľtékek' a
becsület ĺerjcsztéséľe. A gyerekeket segíti minderrnapi problémaik kezelésében és egfajta
életvjtęti'minta felállításábaĺl. Talrán kicsit fura péIda, de azt lá{uk, hog.v a bokszklubunk
kezd hasonlítaní az Anrerikábaĺtapaszta|l.Íbkete spoľtkörökhd'z, amelyekben ayezeto szerepea meghatĺírozó. és egy kis csoport, összetaľtozása erősödik. A kicsik tanításáúa
bekapcsolódnak arégebben le.iáĺó diákok és egyťajta családias légkörben fol1'pa1. azedzések'

Az edzéseket nem elsődleges cé|a a sporťteljesítménn inkább tömegspoľt és a mozgás
oröĺnének a feifedezése a cél, de mégis bukkanfunk kiemetkedő tehetségekre, akik továbbra is
Ielkesen r,'esznęk észt az edzéseken és jól szerepelnek spoľfu.ěrsen1,.eken is.
Mivei a Keja áĺtal szeľr'ezett edzć.sekĺől nem lehet versetlyeken indítani a fiatalokat' jó
kapcsolat a]akuit ki a Honvéd Sashegy SE-veI" aho! gyermekeink tovább bontakoztathatják
tehetségükeĺ. Ezt ľendiĺír,iil fontosnak' tarťjuk. nem csak a nemzet spoľrtehetségeinek
felkutaŁísa és fejlesztése miatt, hanem azérĺ is, rĺ'erÍ'ezmotiváló eľĺi az edzésľe ĺáľó kícsiknek
is. A siker íze. rendkíviil forrtos az ilyen hátĺanyos kömyezetben elő gyerekei<nek, a sport
kiuĺat is jelent jeIeĺrlegi lrelyzettikbol.

Prograrnr,rnk 201ĺ-ben Budapest Esél.v non.proÍit Kff. által kiadott jó gyaiĺorlatok
g;.iíjtemén1.eben is lrel,vet kapott. 2012-ben a progamból csak a boksz edzeselearet vitľÍik
tovább a szúkülő an},'agi keretek míaľt. A program. sikerét jól ľnutatja a gyerekeink
r'ęrsenÍeUesítménye. Idén a gyerekek ĺészí vettek az Enekes István Emlékversenyen, ahol
Tďlósi lgnác II. helyezést, Szahó Zo|tźn III. lrelyezést éĺ el' Szabó ZoItźn a Bizaiom Kupáľr
I. hel5,'et szeĘett' A Diak olimpián Ĺakatos oĺil'er III. helyezést, Talĺósi Ignác II. helyeźésĺ
éľt el. A Szalacska Kupán Szabó Zoltán I hel.r.et, Lakatos olivér I. helyet, Tďlósi lgnác I.
hely'et szerezte meg.
Ázt gonđoijuk, hog'v a progťaľn'rendkívĺi] pozitív haĺású és a megkezdett munka foĺ1'tatása
nagyban hozzájáru| ahhoz, hogy ebben a droggal és szenveđélybetegségekkel renđkír;ĺil
fe.rtőzött szubkulturába,"r kiutat tuđjunk mutami a g1'.eľekeknek. scgítsÍik mentális, Íizikai és
erkölcsi nevelésüket, anrel.v aiapja eg1,. sikeľes ć1et m'egvďósítĺsának.



Móĺlia tevéken.vség

A KisebbségÍ és Elĺberi Jogi Alapíxálry a ľelrdkivtil .ici kapcsolat miatt sokszoľ vesz részt a
Lakatos lr,íen1,héľt Álalĺĺnos Iskola tevéken'vségében. Szerveztünk mfu az iskolában mé,Jia
szĄĺirt' de a múlt hónapban ís mi rögzítettiik az ishola egyik ľendezv.én-vét, a JÁi\4K estéket
és a Lakatos napcĺkat i. 

'1ti 
6ĺgzítjiik á]talában, alnelynek vágása folyamaĺba'r 

'a,,' 
.ĺ'ervezziik,

hogy a kapcsolatot szorosabbra űzziik, ug-vanis a ME"tEo Tv-ben jeienhetnćnek meg a?.
iskoiósok ćs a giľurazisták riltal ŁészítgĹĹ ĺjllrrvlł' is a kerület életéľől. rnln<1enĺapiairóI.
A Kisebbsćgí és Emberí Jogi Álapítvrĺny többsziir ajanlotta ĺnár a kenilet vezeiésének. ľiog;,. a
sĺudióban elindítja aJózsefuáĺosi'felevízió adĺását" de sajnos eđdig a finanszírozási problémak
rniaťt llom keľülheteit sor' Ąĺłnlatunkat továbbľa is fenntartjuk és készeli vagJ"rrnk
bekapcsolódni a keĺrilet n1'iivanosságĺának megteremtésébetr.
A Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány az NMHH-tól engedél1't kapott a Rĺoma Telerlízió
ejinđítására, amely a, mégyarországi cigĺĺnyság első televíziójaként kívĺáĺ ĺriíködni. Az
alapírány jelenleg a ,hatóság ktizösségi nűsorczolgáltatói engedélyére vfu, amely nagyban
segitené a mrĺsortedesztését' A Rĺoma televízióban tęnnészetesen Budapest iógrragyobb
cigány lakosságával ĺenclelkezti Józseívĺĺĺost is gyakĺan kapna lehetőseget a szérefĺesre.
Illetvę az iÍt éjő muzsikuso'k aktív szereploi lesznek a mindeĺľrapi adásfolyamnai<. Az
adásokhoz kapcsoiódóan jelentös ĺendezvényszen.ezés is ęlindul majd. Jelenleg táľg5 alásokat
folytatu:rk N1..ári KáImánnď, hogy az tů1oila mtĺköcltetett szĺiĺakozó helységben szerv'ezziik a
ľęndszeres zenefehételekct.
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aĺ,ÁÉnÁsĺ cÍnĺpel'pÁny

--.Álu]íĺctĺ Puporka Lajos Gergely (szüietett: Budapesl; i9ó8. évi dęcembeľ hó i5. napjĺĺn,
an}ja neve: Rácz Veĺonika)' 1l'6l Budapest, Szabadkai utca 5.. szánr alaĺłi lakos, nrínt a
Kisebbségi es Emberi Jogi Alapíŕĺány (szék}elye: i091 Budapest, UlIői ilĺ23. A. fszt'/IV.)
afźÍľźsĺajogosult képr:iselője, a.z- Alapítván1't akként jegyzem,hogy az Alapítv-lá:ly nevében
kézzel vagy géppel előírt, eiőnyom'ott, n-vomtatott vagy elobélye.ezeti ne\'e, röviđített neye a]á
a ne\'emet az Alapítr'ány nevében ĺjnĺźllóelz _ az Alapí|l,áĺly bankszánlája feleffi ľelrdelkezés
tekintetében nevemet a kuratóľiunr egy tagiával eg)'ĺiÍtesen - a hiteles aláírási címpéldrlnynak
megfelelően^ az alábbiak szerint íľoľi: --

'. j' '

......... i....,....1: :,. :!, ::.....

dľ. Tóth Áĺĺm KözjegyziÍi lľoda
1092 Budapest' Ráda.v- u. 34' U8.
Tel.lFaĺ: (l ) 476-0158 l (l} 476-Bf71, e-mail;notar@notar.hu

Ügyszĺĺm: ila$ ĺw 67 3 1 12012.

*-Tanúsítom. Pupoľka Lajos Gergely (születetľ Budapest, 19ó8. évi december hó 25.
napján, anyja neve: Rácz Veľonika), L16I Budapest, Szabadkai utca 5. sám alatti lakos. aĺj
személ,vazonosságílĹ az előttem felmutatott személ1'azonosító igazolr,'annyai, lakcímét pedig
lakcímet igazoló baĺósági igazoir'ĺínnyal igazolŁa, ezeĺ az ;á.ldĺłúsi CíłnpélúÍny|:
nregnevsz-ésti okiraton szeľeplő aláírásrínak valódiságát. _.--
_-Az tigyfel ruđornasul veszí a.közjegyzohelyettes ĺi.jékoz.ĺatásáĺ a közjeg.vzdkről szóló 199i.
évi XLI. törv.ény ] 22. $ (2)-( 10) bekezdéseiben' foglalĺakói, tor,ábbá aki5zjegyző tźljékozÍatla
a szeméIyaz.onosság eilenőruéséveI érirltett fe|et az ellenĺirzés cédáĺól, mócĺjaróI és
tartďmáľól, a .kłizjegyzöi kozľemiiködés megtagadásának kötelezettségéről és a i22. $ (8)
bekezdésében meglelôlt bejelentési kÓtelęzetÍségoľől, l'aiarniĺt az ellenőrzés során megismert

adatok.keze1ésérő1. ---..-------
.-Az eijaró kijzjegyzőbe|yettes tájékoztatja az rig;.'felet hogy személ-ves aaatun.ak
elekn.onikus ríton tciĺténő lekérdezésére ajelen közjeg1zői okiľat elkészíiését rnegelĺ5zően soĺ
kenilt. -------
_- Kelt Budapesten' 2012. {ketIł5ez-er-tizeĐkettedik) éł* decenrber hónap 12. (tŁenkettedik)
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Áz a|apítvány ĺyiivántaľtási szr{ma: 8482

Az alapítvány neve: Kisebbségi és Embeľi Jogi Alapítvan,v

Áz alapĺfv'ány székhelye; i091 Budapest, Ültői ťlr 23. A' fszt.ilV.

Az a|apítváłny céIja: A kisebbség és en.rbeľi jogok pľopagálása, véĺJelme, minél
szélesebb köľben val'ó ismeľetierjeszÍése.

Az alapÍtvány eélja szerinti besorolása:

Áz a la pítv á ny közhaszn ús á gi fokozata : Ktjzhasznú

Az alapítvány képvisetőj ének neven lakóhelye :

Puporka Lajos Gergely , 1 19l Budapesĺ, KisÍäludy u' 29.ťsz,2.

Az a|apítvánľ nyitrvántaľtásba véfeléről ľendelkező jogeľős bírósági hatáľozat
szőma, kelte : Pk.6 l 7 40 /2a0 I 12, 70 0f .02' 19,

A kivonat a fent meghatáy,szłtt alapĺťvány fB|2 év ĺ}ecembeľ h{í 11.
hatá lyos adataiľóI łrészii ĺt.

Kelt; Budapest' 2012. év december hó 1ĺ. napján.
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Meszes llona
Kisfalu Kft.
1083 Budapest
Losonczi u. 2

Tárgy: Díjcśĺikkelrtési kérelem kiegészítés

Tisztelt N{eszes llona

A Kisebbségí és Embeľi Jogi Álapítv.any nevében szeľefi1ém pontosítani az tt|ta\am 2012-11-
28.-an kett ]er'elemet, amelyben kérem az áltaiunk bérelt, a temrészetben a i084 BudapesÍ
Bacsó Béla u. 10-12 alaťt tďĺĺlható helyiség béľleti diiĺínak közćis költségĺe való csokkentését.

.Ą helyzet tisztźlzásfua elő kívánom adni, hogy a jelenlegi válságos Íinanszírozási
helyzetĺinkön tartósan csak az segÍtene, ha az önkormányzat nagyvonďúan a kÓzös kciltség
összegét állapítaná meg bérleti díjként alapítványunk számfua, Előzo levelemben félreéľthetö
módon fogalmaziam" ugy_anis alapíwányuĺk nem bérleti dd csökkentést kéľ, haĺem kéri a
közds költséggei egyeĺéĺtékiĺ bérleti đíj meghatározását.

Elĺézését kéĺeĺn a félreérthető fogalĺnazásért, de eĺurek az volt az oka, hogy nem voltam
Íisztaban az öntrĺornrányza1nźĺ|buznáIt bérletĺ díjcst}kkentésľe vonatkozó kéĺe1em fogalmával.

A kiemeliĺeđően jelentős segítség fejében ďapítvan1'rmk ismételten felajánlja a heiyiségben
taláĺható televíziós eszközciket, amel'lek beszeľzési éľféke tdbb mint 80 miliió forint v-olq
valami humán eľőforrásaiĺkat (haĺom akkľeditált fogialkozta*ísbaĺ a]ka]mazott szake'mber)
az önkormán.;zatnak díjmentesen a kerÍjleti televízióadás elindítása eseÍén' A televízió studió
jil felszeĺelt' és alkďmas rendszeľes adas sugárzásara.

Továbbá szeretném kémi a helyiség átminősítését is, hiszen az ismeretem szennt az
önkormanyzat adminisztrációjaĘał rnÉs pindig irodatént"v,an nyilvántaľtr'a és nem televízió

Ťŕ#.F!*.fu.3-*í' 
ýo,,*n\ LŁý, ,;l:*ĺ L,kw.",,.ś:7łtIŻi L, (

I i | {, ł.f .{'L
Ä"-ftíěb1lteaĺĺ Émogaĺast jetento dontésiikben és a kerrileťtel való eg1'ĺittmúködés
fejlesaésében bízva váľom łálaszukat.
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