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Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

I. Előzmények

Budapest Józsefvárosi onkoľmányzatKépviselo-testülete 5312009. (II. 25.) száműhatároza-
tában dönt<jtt arról, hogy közművelődési megállapodást köt a Leonarđo 41 A|apítvfunyal, az
onkormanyzatkozmuvelődési feladatainak végrehajtása éľdekében. A szerződés 2009. már-
cius 11-én került aláírásta, éshatározatlan időre szól, melynek keľetében a Felek együttmű-
ködnek a Jőzsefvźtros szellemi vonzerejének, lakosságmegtaľtó képességének nĺjvelése, a civil
társadalom kulturális onszerveződő tevékenységének erősítése, a kerületi lakosok életesélyei-
nek, életminoségének j avitźsa érdekében.

il. A beterjesztés indoka

A megállapodás l 1. pontja e|óirja, hogy az Alapítvány évente két alkalommal, minden év
július 30-ig és janufu 31-ig íľásos beszámolót juttat el az onkormźnyzat részére az ę|őzo féI-
évi tevékenységérol.

III. Tényállási adatok

A megállapodás keľetében az Alapítvány v á||a|ta
- ahátrányos helyzeturétegek kulturális elesettségének mérséklését,
- hogy részt vźů|aI a kerület kulturális értékeinek, hagyományainak feltźrásában, ffi98-

ismeľtetetésében, ápolásában, kiemelkedő személyiségeinek értékteremto tevékenysé-
gében,

- a gyeĺmekek és fiatalok múvelődési, múvészeti és közösségi életének felpezsdítését,



- a kerület köľnyezeti, szellemi, múvészeti értékeinek gazďagítását, a helyi művelődési
szokások gonďozását,

- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismertetését,
gyarapítását' a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását.

Az A|apítvĺĺny megküIđte az előteľjesztés mellékletétképező 2013.II. félévi beszámolőját,
amelyből kiolvasható' hogy milyen tevékenységekkel járult hozzá az a|apítvźny Józsefuaros
kulturális é|etéhez,

Az e|ozö évekhez hasonlóan az alapítvtny vezetoí egyre több újdonságot terveznek be tevé-
kenységükbe. Koľábban a gyeÍekek balesetmegelőzési pľogramjuk számított újdonságnak,
illetve a kutyatartást segítő tanácsadásuk volt népszeľtĺ, de sokan keľesték, ahogy aľról koráb-
ban beszámoltak, a Pannon Egyetemmel kozös dľámapedagógiai képzéseiket is.

20I3-ban a helytĺirténet vette át a fószercpet, amelynek keĺetében az alapitvány egy-egy tör-
ténetet źlbrázoIő mini-tárlatokat szerveztek.
A labdaĺúgás is fontos szerepet játszikaza|apitvźlny életében, amely alabdarígás köz<issége-
ket alakító és mestartó eľeiével masvarázható. illetve nem utolsó sorban a k-ozelpő futball--. ...*ĐJ -- ---_--o-

világbajnokság is befolyásolj a az a|apítvány programterveit.

Végtil az a|apitvźny vezetoi továbbľa is sikeľesnek ítélik a Pál utcai fiúk témájú köznevelési
progľamot'

Iv. A döntés tarta|mának ľészletes ismertetése

Az A|apitvány anyagi támogatásban nem részesül, ezért az a|apszabáIyzatában és a megálla-
podásban rogzitetttevékenységeket anyagi lehetőségei szerint valósítja meg.

Fentiekľe, valamint aZ a|apítvćny áIta| benyújtott beszámolóban foglalt tényźů|źsa
figyelemmel javasoljuk a2013. évi II. felévre vonatkozó beszámoló elfogadását.

v. A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy az onkoľmźnyzat elfogadja az a|apítvány szeruoďés a|apjan végzett
munkáját. A féléves beszámoló elfogadása pénzngyi fedezetet nem igényel'

VI. Jogszabályi kiirnyezet "

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaros onkorm ányzat Képviselő-testület és Szervei
Szewezeti és MűködésíSzabá|yzatárő| sző|ő 25120|3, (v.27.) önkormányzati ręndelet 4. mel-
lékletének 2. |.7. pontja szerint a Humánszolgáltatási Bizottság đönt az onkormányzatkoz.
nevelés, kĺizművelődési, kultuľális, sport, egészségügyi' szociá|is, gyeľmekvédelrni feladatok
e||źtása targykörbe tartoző szerződése paľtner tevékenységéről szóló besźámolójának elfoga-
dásáról.

Mi nde zek a|apj án kérem a hatźr o zati j avas l at el fo gadás át.
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Határozati javaslat

. . l 20 I 4 . év (IV. 22.) szánű humánszo 1 gáItatási b i zotts ági hatźtr o zat

A Humánszolgáůtatási Bizottság ilgy dönt, hogy elfogaďja a Leonardo 41 Alapítvtny 2013.
II. félévi tevékenysé gér óI szőIő beszámolój át.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 4. áprl|is 22.

A döntés végľehajtásátvégző szeľvezetiegység: Humánszolgáltatási Ügyosztá|y

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjének javaslata a
ko zzététe| módj áľa: honlapon.

Budapest, f0I4. ápľilis 15.
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Tiszie|t Humónszo|go|totósi Ügyosztó|y!

A Leonordo 4l Alopífuóny és o Józsefvórosi onkormónyzot közott |étrejo1t

kozmŰvelődési mególlopodós érÍeImében, oz AIopí'ľviny iltol vó||oIt

köte|ezetiségek közÜl oz o|óbbiok megvo|ósítisóról .ľudunk beszimo|ni 20l3 |l.

félévében.

E|indíiotÍuk o he|ytör1éneÍi mini.iárlotunkot, omi 5-l0 percre olzoĺ o
bizonyos vélet|enszerÚ élménnyel |eköÍi a7 o|vosót. Az e|készÚ|t

instollóciók onyogól csotoĺvo kÜldjÜk. EzÚton ls köszonjÜk o segítséget
Novók |mrének. A munkól fo|ytoijuk, gyŰ|nek o iorléne.ľek, készÜ|

Kozépső-Jónefvóros ĺdővono|o. ohoI o környék történe|mét,
hogyominyoit és szocioĺógiójit szeretnénk bemułotni.

A Pó| utcoi fiÚk közoktotósĺ progromjói ebben o félévben is
mŰködteituk. Jóvol kevesebben érkezlek mint tovosszo|' de jöttek o|yon
kÜ|önleges intézményekbő| is pé|diu| mint oz osztrik-Mogyor Euripoi
ĺskolo.

ElkészÜltek o jiÍszółéri iĺolokĺtós tervei, omit 20l4-ben óio|okítunk, és
Íeszte|unk, hogy |eméĺÜk feĺveiéseink helyességét' és o közönség
reokcióít. Csoto|vo 2 je||emzőbb |ótvónylerv, me|ynek |ényege, hogy
noppo| o jótszótér, oz esli órókbon pedig o kert lesz nogyobb. Az aszta|
fe|Ü|eteĺt kĺhoszni|vo osztotijótékokoÍ iÜnÍetunk fe|, i]|etve o ĺobdorÚgós
iokÍikiinok oloku|ósóÍ mogyorózó ínstoIlóciókot, o formóciók és
olokzotok szemunk e|őtt zaj|ő, mégsem ész|elt vi|igiÍ, tekintettel

o köze|gő LobdorÚgó vi|,igbojnoksigro, omi o Grund
ho gyo mi nyoso n vĺsszoté rő, tgaz ĺnte gró |ó eseménye
és egy homoroson megje|enő könyvre, Jonolhon Wi|son: Fulbo||.

Forrodolmok címŰ munkójóro, meIynek ĺétrejöttében o Grundnok
is jutott egy kicsi, de onnó| megtiszteiőbb szerep.

Tovóbbro is sikeresen mÚkodik o quíznĺght.

Tiszieleitel: łir, /t
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