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Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

I. Előzmények
Aza|ábbi civil szervezett$ kedvezményes helyiségbéľleti kérelmet nffitott be:

Az a|źhbi civil szeľvezet szerződése taľgyi helyiség tekintetében 2012. december 3l-én lejárt, és

kérelmet nyrijtott be új kedvezményes helyiségbér|eti szerzodés megkötése taľgyában.

II. A beterjesztés indoka
Az e|őtetjesztés táľgyában a Tisĺelt Bizottság jogosult dönteni.

III. Tényállási adatok
A Paľa.fitt Spoľtegyesůilet tevékenysége:

A t2 éve mfüödő közhasznu civil szervezet éľtelmileg sérĹilt gyerekeknek, fiataloknak tart jelenleg

heti 5 alkalommal spoľtfoglalkozást. Tevékenységük máľa kibőviilt egyéb szabadidős aktivitások-
ka|. f}l}-ben indították NEA pályázatbő| az ,,Eletteva1ók'' pľojektet, melynek keretében az érte|mi

sérült gyerekeknek hétkoznapi rutinfeladatokat kellett onállóan megoldaniuk (vásárlás, szo|gá|tattr
sok igénybevétele, kulturális eseményeken való részvétel). A projektet20l4-ben kibővítve, páIyá-
zati foruásból folýatják.20l3-ban indítottfü el a ,,Fogadj tjrökbe egy osztáIý!'' projektet, melynek
keľętében a VIII. keľiiletben talrźihatő Bókay János Humán Szakközépiskola tizenéves kortárs cso-
porttal, havi ľendszeľességgel járnak sziĺlházba, kiállításokra, kirándulásokra. A projektet a Norvég
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Civil Alap tźmogatja. A Karácsony S. u. 22ĺ A. szám a\alt taIá|hatő helyiségben fej lesztő játszőhźzat
alakítananak ki, míg aLf.lB. szán a|ati a spoľtfoglalkozások kerülnének megtaľtásra, illetve ado-

mányboltot, klubot terveznek elindítani. Az egyesĹilet csak a spoľtfoglalkozásokért kér tandíjat, de

amennyiben helyiségbérleti kéľelmtiket az önkormányzattźtmogatja, akkoľ az egyesület szolgá|tatá-

sait a józsefuaĺosi séľült gyermekek đíjmentesen vehetik igénybe. Részletes bemutatkozásukat, be.
számolójukataze|őteqesztésmellékletetartalmazza.

A Paĺa-fitt Spoľtegyesület a Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzattulajdonában á1ló Budapest VIII.
Kaľácsony Sándoľ u.22.lA. szćlm a|atti 35450 hĺsz-ú, utcai/udvaľi bejrĺratu, alagsori 104m, alapte-

rĹilehí, és a Kaĺácsony Sándot u.22lB. száĺrr a|aÍĺí 35450 hľsz-ú utcai bejaľatu pinceszinti 106m,
helyiségeket kívánja kedvezményesen bérbe venni. A kérelemhez csatolásra keľĹilt az egyesiilet
bemutatkozása, Alapszabá|ya,2013. évi beszámolója, a|áírásí címpéldĺány másolata, cégkivonat és a

bírósági végzés (1. számú melléklet).

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjźn a Kaľácsony Sĺĺndor u.22.lA. szám a|attí helyiség szánított
bérleti díja32.00O.-Ft/hó + Áfa, mely megegyezik a Képviselő-testĹilet 248120|3. (VI.19.) szźnrĺĹl

hatźrozat 28. pontja szeľinti új bérbeadás esetén megállapított 6oÁ-os kedvezményes díjjal. A Kará-
csony Sandor u.22lB. szám a|atti helyiség számítotĹbérleti díja 64.000.-Ft/hó + Afa

A Muľo Phľal.Testvérem Cigány.Magyaľ Táľsadalmi és KultuľálÍs Egyesület tevékenysége:

2013-barĺ gyermek-ifiúsági kulturális és mentálhigiénés témakörben szerveńek közösségi fórumo-
kat. Az elmúlt évek során rendszeresen biztosítottak progĺamokat a Magdolna negyed fiata|jai szźr
mźra. Részletes 2013. évi beszámolójuk az előterjesztés mellékletében talźihatő.

A Muľo Phral-Testvérem Egyesület a Budapest Józsefráľosi onkoľmĺányzat tulajdonában á11ó Bu-
dapest VIII. Baueľ Sĺĺndor u. 4, szám alatti 35087lNl0 hĺsz.ú 25 mf alapteľiiletű helyiséget kívránja

kedvezményesen béľbe venni az eddig is fizetett hasznźĺIatí díjjal megegyezo bérleti díjon. A kére-

Iemhez csatolásra kerĹilt a20|3. évi beszámoló.

Az EgyesüIet a 93612012. (vII.18 .) szźľrlű Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság által elfogadott
hatćrozat szerinti szerzóđésmódosítást nem köttjtte meg. Az Egyesület jelenlegí hasznáIati díja
2.725.- Ft/hó + Afa. ĺ, ĺinkoľmanyzathavi üzemeltetési költsége 5.580.- Ft/hó, aszźĺnitott bérleti
đíj 27.660.- Ftihó + Áfa.

IV. Dtĺntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
Javasolom a helyiségbérleti kéľelmek pozitív elbírálását tekintettel a szewezetek szakmai munkájá-
ra.

V. Dłintés célja' pénzügyĺ hatása
A döntés pérungyi fedęzętet nem igényel.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismertetése
A civil szewezetek helyiségbérletéről aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt a Human-
szo|gá|tatási Bizottság javaslata aIapján. Az erre szóló felhatalmazźst a Képviselő-testtilet és Szer-
vei Szeĺvezęti és Mfüödési Szabályzatárő| szőLő 25l20I3. (V. 27,) önkormtnyzati ľęndelet
(sZMsZ) 4. mellékletének 2.2.3. pontja tarta|mazza.

Mindezek alapján kérem a Humánszolgáltatási Bizottság javas|atát az i$ he|yiségbérleti kérelem
ügyében.



Határozati javaslat

./20|4 év. (IV. 22.). szémű humánszolgáltatási bizottsági határozat:

A Humĺínszolgáltatási Bizottság úgy dcint, hogy

l 1. javasolja a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a Para-fitt Spoľtegyesülettel (szék-
l hely: 1086 Budapest, Fiumei tft 2|-f3.; képviseli: Gégény Noémi) bérlęti szerződés megkötését
l keclvezményes bérle.ti díjon a Bp. VIII. kerĹilet Karácsony Sĺándor u.22.lA. szénn a|atti (hľsz. 35450)

104 m2 alapterületű, valamint a Karácsony Sĺĺndoľ u. 22.ĺB. szám a|atti (hľsz. 3 545 0) 1 06 m2 alapte-
rĹileťĺĺ helyi sé g tekintetében.

Felelős: polgármester
Határidő 20l 4. ápi|is 22.

2. javasolja aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a Muro Phľal-Testvérem Cigány-
Magyar Táľsadalmi és Kulturális Egyesülettel (székhely: 1014 Bp., orszáehaz i, 15.; képviseli:
Vaľasdy Gabriella) bérleti szerzoďés megkĺitését kedvezményes bérleti díjon a Bp., VIII. kerület
Bauer Sándor u. 4. szán alatti (hĺsz . 35087lN0) 25 m2 alapteľiiletű, helyiség tekintetében.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő : 20I 4. ápn|is 22.

A lakosság széles kĺĺrét érintő döntések esętén az előterjesztés előkészitójének javaslata akozzététel
módjara: honlapon

A d<jntés végĺehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszo|gáItatásiLJgyosztá|y, Kisfalu Kft.

Budapest, 20|4. április 9.
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dr. Bojsia Kľisztina
ugyosztáIyvezetó
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egyesuĺetünk, a Para-fitt spoĺtegyesÜĺet 12 ěve mijkodő köziasznú civiĺ szervezei, Éľteĺm;ĺeg séíĹ:|t
gyerekeiĺkeĺ, fiatalokkaĺ Ťog|alkozunk.

Eĺeinie kiťejezaien a sport vořt az aiaptevékenységüł}k - jełen|eg hetenie ot eĺkalomÍłlal taÍtunk
soortfogla|kozásokat .. ami mára rnár kibovÜĺt egyěb szabadidtis aktĺvitásokkal, éĺetvezeiésĺ
fejĺeszltésekke|, iniegrácilt segĺtó jó gyakor|atokkal.

Á tehetséges łanítványokai pedig mentcrálva integrá|juk nagyobb. épekkeĺ fogIalkozi egyesúletekbe'
Héi éve a Fovárosi Fogyatékosélgyĺ civĺl szakmai Milheiy tagjai vagyunk és be|ekerrl|tĺhk - mint.iT
gyakołĺati példát megvallsÍtó szervezet - a iöváros esélyegyen|őségi .'Budapest . tÖbb mint esé|ý'
kiadványába-almana6hjába ĺs.

2012.es ěývel i<ezdódően índíiottuk el ériě|mi sérti|t Íiata|ok.ifioncok részére NEA pá'yázatbóĺ
'.ÉleÍrevalok.' plojet(tijnket' Ennek keretén belül hétköznapi íUtinfe|adaiokat kelĺett önálĺoan
rnegoldanłuk: vásárlás, szo|gáĺtatások igénybeĺétete, ii|etve kÜĺönbtző kuituľáłis eseményeken vettek
résä. Az akciók egy ÍésZéľó| Ťĺmet foÍgatfunk, a program pedig azóta is Ío|yt'a1ódĺk. Ez ĺdő alatt a
fiatalok által mÜałkotäsok ;s készültek, melyekhez a Nemzeti Galériában gytijtöttek inrpressziókai egy
művészettóŕĹśnész segíiségéVe|. A fiimÜnk bekeÍĹi|t a Buđapest Fiim ZRT iskoiásoknak yetíteii'Tabu''
vetĺtéssorozatéba is' a képeket pedĺg a Bálint HáŽban állitották ki.
2a14-beĺł Újra NEA pályázatbó| bovÍtjük ezt a proje''det, További sfolgáitatokat .łogunr teszteĺnĺ és
létrehozunk egy vłebo|dait, ahoĺ azokat a szolgáĺtatokat és iizleieket fogjuk hiľđetni, ahol ltire]mesek,
segítókészek a fogyatékkai é|ö embeľekkel.

2013.ban már haĺmadik alkalommat ÖnkénteskedtÜnk nyári szÚnetben a Fokert-né|. hogy a téÝäĺos
parkjaiban' játsfóteľeken mutasgunk pé|dát abban, hogy a séru|t emberek !s a|ka|masak hatékony
munkavégzésre.

2013:ban indĺtotiuk el egy 8. keru|eti középiskoläva| krzÖsen .' Fogadj o|okbe egy osztáĺ$! ..
projektúnkět. Ennek keretén beilil egy tizenéVes kot'tářs csoporttal, havi rendszeĺességgel járunk
egytitt szĺnházba, kiál|ĺtásokra, kirándulásokľa. A programok ko|tségeit egyest}|etünk a Norvég civi|
A|ap páłyáaatábói és <'neröbłÍt finanszĺrozza.
Enťl a píojektrőI ĺs fiĺm kśszÜ|, eíösegítve a dĺsszęminäciót.

Egyes&letunknek egy alka|mazottja van: ő gyógypedagÓgus.pszichołógus. A pĺogramokon
szezőcéssel, i!|efue Önkěntesként vesznek Íészt sŹakemberek' Szeiencsénkĺe sok önkéntes segiii
nunkánkat. Ehhez az ĺs hozzájár,ul' |rogy az évek fotyamán több cĺVi| szervezetieĺ alakĺtoÍunk ki
egyÜttrnťikÖdést' tämogatjuk egymás munkáját, kezdeményezéseit'
lgyeksziink miné| több he|yen' eseményen rnegjelenni, ezze| is erósĺtve a társada|mi pozitiv attĺtĺld
kialakĺtását' az éIfogadást. Részt vettünk tobb jótéĺ(onysági íutóversenyen, a il'|agy Spoľtágvá|asztón,
civiĺek éjszakáján, a spoÍtos Vakáció fôvárosi programjának egyjk helyszíne is vo|tunk'
Nálunk a śzü|ők csak a sporttrrg|a|kozásokéń fizetnek tandĺjat; a ttbbĺ Íogla|kozás, pĺoEĺam
térítésmenteą illetve ÖnkÔitségi á|on megy. Ałni aá jelenti, hogy ĺegťeĺjebb be|épőt Íizetnek, ha keĺ|
Valahol, mindenki hoz uzsonnát ĺnagával, a mi (pedagógusok) időnk és szabadidőnk ilyenkoĺ
ĺáľsada|mi rnunka.

Renđszeresen järunk kiá||ításoĺ<ľa, szĺnházba, kcnceľtekre, tałtuĺrk szu|inapokat, häzi buiikai. Az a
cé|unk' hogy ezek a fiaialok is oĺyan é|eteÍ é|jenek, mint ép iársaĺk.
Áz áiia|unk szer'-ezett progĺamok, oktatás. a szabadidtĺ e|tÔltéshez nyújtott |ehetőségek minđ-mind a
fcgyatékkal é|Ő szenréĺyek adaptáciTját segĺtĺk e|ó és pr.rbá|jék a csa|ádot vĺsszahe|yezni a
Érsada|omba. Ezá|taĺ mint antidiszkriĺnináciis folyamat is mÜkÖiik, a fogyatékosok táísadaimi
kírekesztetiségének rĺĺegszúntetése érdekében.
Eddigĺ tapaszta|aiaĺnk azt muĺiałják, hogy rehabi|itációra nemcsak a fogyaiékkaĺ é|l szemé|ynek,
hanem csa!ádjának ĺs szijksége van. A szi]lők részéĺe szü|ok|ubot indĺtottunk, 'és menedzselj{ik az
aktuálĺs prob|émákaÍ, ha szijkséges szakembeľeket keresi]nk, páĺyázatot írĺJnk heĺyettük, vagy
beadványokat szerkesftü nk.



ľ"lt i:í t.dduí}k aján|ańi, hogy szĺvesen végziÍnk ôÍ}kéntes munkát a paťrĺtakarĺtástói az idűseknek
iöĺténĺi !3vásäĺ|ásig, fiZe$Ük e rezsŁ A keriiiet fog;l.aiekka| éĺó. |aklinak Ęńunk ingyenes
fog|aIkozásokat ĺretĺ rcndszerességgei'

Kět bérlernérry szeÍepel a terveinkben aZ onkormäfi)řatĺ bérbeadható ingatiänok kÔziri.
MindŁ.eüó a K€ráoscny Sándoĺ u.22-bęn hełyezkedik e}.
A .35.4isi!/0 heĺyľajziszám* íeĺújĺtoti és a 35450 heiyi.ajziszárnú baí o]dali U.tcai.udva.i feiújítando
;.-l^tL^!.,-1-ualęu 

'E,ysgg.
+ fe|Ýjí-toit {lzietirelységbea nyĺtnánk ĺneg adománybo|tunkät €s ide heiyeznénk át műkodő kłubunkat
és edzéterrflünket.
Az ądqmánybołIban ĺészben sérüit fiate|jaink á|ia| kěszített dísz.táĺgyakat. ľészint p€dig af
egye€'ű|etüfiknek adományként juitatctĹ de számunkÍa néĺkülÖŹhetr hasznáiatĺ tá|gyakat áruĺnánk. Ez
utÓbb:akai, nagyon kedrlezl árcn. NekÜnk a kis ber'éte| 

's 
jol J'ön, anłĺí, az egyesÜlétbe

Visszafoígathatunk, ä kefĹJlei fosszabb aĺiyagi ł.le|yzetben éĺő lakri pádig fi||érekért valy ingyen
.ĺ{đhatnak hozzź akár háztariásĺ kisgégekhez, jr minőségr! ruházati cikkekhez nyiivatąfiáSi idabeň.-ÁE
adománybollok Euĺópa szerte több évtizede nagy hagyománnya| rende|kéznek és segítik a Ł,ózÖsség
életét'
Bendělkezünk egy íelszeĺeit konyhával és hútógéppeĺ ĺs, így pä|yázunk az Éłe|miszeľbank
Alapítványioz.egyúitmúkÔdésĺe' Amennyiben éz |étrąön, akkor ýá|Eĺjđk' hogy áz Á|apítvány áltai
feĺktnätt élelĺniszeľeket egyesüłetúnk etszá|lítia és itt a kčzÖsségi rräłyĺnxĺł a megjeloľ łäében'
kiosztjuk eiőfeies meghirdetés után a 

'.ászorulo 
eĺláto$ainknak, a ke}ület ĺakrinaŁ

Heti ľendszeľességgel vál|a|juk,hegy az edzőteremben tartunk ŕog|alkozásokai Íogyatékka| éĺě xerĺJleiĺ
IaKosoKnak. lü az ósszes heĺységbeil kicserélnénk a padłlburkoĺätot, kijavítanánk a Vĺzzáíó vakalatcŁ
A. felújĺtandó.üz|eÜ.e a Norveg EgyÜttmĺiködési Aiap pá|yázatán pá|yázúnk a feĺÚjítás kt|tsegeire.
|tt a kazán kivételéve| a te|jes fútésrendszeri, elektrumos há|ózatoi, vĺzvezetékěket és burkoĺatckai ki
ke|l a|akĺĺani, ařnĺ itbb miliĺós nagyságľendÜ kiltség'
Amenĺyiben ez lét.€jÖn, akkor itt egy fejtesztó játszóházat alakĺtanánk ki' hogy a sérÜlt kisgyeĺmeket
neve|ö csa|áđok o|y€n eszköztket Vehessgnek igénybe, aľnikÍe mäshoĺ nincs íehetoséguk á,nagyobb
he|yigény i|lewe a gyerměk áĺ|apota miatt' A játsziház rne||ett |enne egy nagyobb kÓzösségi téí.ahol
Összeąsukható pingpongasztalok lennének {ide szĺVesen váĺjuk délelótionként a mozogni vágyó
kerÜ|leti nyugdĺjasokat) , de a jáiszóházba érkezě csa|ádok szÜlö tagjai is haszná|hatnat łiket'
Továbbá itt tartanánk más mozgásfejĺesutő foglalkozásokat, táncházat, szlj|őkĺubot is fogyatékkaĺ
éIóknek'

Ą "Fogadj trÔkbe egy osztályt!" p.ogramunkat szeŕetnénk iovábbfolý.atni más kerületi iskoiákkai is.
Az egyesÜlet rnunkatáísaĺ gyogypedagógus, edző, ínterkulturá|is pszichológus ll|etve teĺapeuta
végzettséggei lendelkezo többdipĺomás šzakemberek.

KéijÜk a kel|'!ieÍ lehetőségeihez képest, a bérleti dĺj aĺakĺtasárai támogassa egyesü|etüńket.

kÖSzcnette!

Gégény Noémi
\,ĄĄryw' peÍa-fitt.hu
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řőváĺosi Tötłén,vszék
Pk.6i:4.ii 2C0i

KIYa!\ĺA?

t á r s a d aJm i s z ervez e t n ĺłitvá n t e ĺ á si ad a taÍĺ ól

A társadalmi szeľĺ'ezet n:ilvántaľtási szźtma:. clj8i

A társadatmi szen'ezet neve:''PaÍa.fitt'. Spoĺteg",'esület

Á' táĺsađďmi szen'ezet székhelye: 1105 Buđapesc, !{,aĺ:nat koz 4/ B. I./3.

A táľsadalmi szen,ezet cétja: Éĺtelrni fog1atékos gyeĺmekek és felnőttek

ĺehabílitációia ľendszeĺes riszá.s és úszásoktatás útján. Máĺ úszni t.:ció fiatalok

u.,.",,1*"."ié se, hazaj speciáĺis úszóvetsenvek szeľv'ęzése; kapcsĺllał'íelĺ'éte! és

cserekaĹ.csolatck i.enntaĺtása küifôlĺii tźrsszerĺęzetekkel, kÉj{öldi mozgásséľrilt

.o,*.n1Ĺk.., vzló tészvétel; szabađidős, iskotrai szüniđős pĺogĺaĺnoi< szeĺr,.ezése és

leboĺ:yolíńsa, ĺváť. mozgásséĺ.ríłt táboĺok létrehozása'

A táĺsadďmi szerr,ezet célja szeľinti besoľolása: spoĺttevékenvség

Á társadalmi szeľvezet közhasznris ág1 {akazata: I{özhaszĺ:ťr

A táĺsadaĹmi szeÍv€z€t képviseiőiének neve, Iakóheiyel
Gégény Nĺ:émi , 1144 tsuđapest, Fűĺeđi ut52-54

A táĺsađa]ĺni szeíi'ezet n3tIvántattásba vételéĺől renđelkező jogeĺős bítósági

határ ozat száma, keIte : Pk' 6 1 1 4 4 l f00\ / 2, 2002.02.0 5.

A kivonat a feŁt megh atátozott társadalmi szervezet fB13 év augusztus hĐ 27 .

nap j án lratálvos adataitól készült.

Kelt: Budapest' 2013. év augusztusbó f.ł. fiaPien,
/łov)'.ĺ.
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aĺ"ÁÍnÁsĺ cĺn,ĺľnĺ,pÁn v

Ąĺuiíroa Gegény f{oéľni Magđoĺna (szĺileteff: tsudapesten. tr969. januáľ 21' łapjźn, an'yjałęve: řleinĺiclł Magdolna), ĺĺłł auaapesi, Fibsdi uÍca 52^54' X. emeięt 131. szám alaÍu
lŤo" *:1* opa11:Íit|Ť Spoľteryesülef ĺl ĺ.os audapest. Haĺmat ,śöz 4ĺB. i./3.) Łépviseiője.az egľesi|eę aŁł<ént kéovisel.eń, hogy anna.k előíĺt. eloiryomoti'"e,Y 

"';'ł.,, neve aiá ailevelnet önálléaa, -a ba'dĺszámla ŕęĺéui rendelkezés során 

'áu*"Ü.;;'-ijpvĺseteĺ 
-ioggĺfelľuhĺáeotĹ szenréllyel egyĺittesen - az ańábbiakszeľint íľo*::

l181l ĺÍI/3T ĺzĐĺ l. ü5yszám

Á'lu!íĺoĺ közjegyz<i.helyettes tanlisííom, hogy ezt a lbnnaiáíľási címpéldány-ĺ Gégény Noémill{łgđłlna (sziiietett: Eu{apęsĺen' 1969. jđué' 2i. napja.r, u"y:u n*i=. ĺĺ*ĺx..h }ńagdoInai,! i4 Budapest, Ftiredi utca 52-54.. x. ęmelet rá i u',ĺm ul"ti ia&os, a*ĺ szenrą.,azonosságát afeimutatoĺt As302994 szánrli szenrélyi ĺgu'"l"a'yá'^]' bk.íđ;"ń;;ń"ď;áu lakcĺmętĺgazaió hatósági ígazolványáv1 
1s*"ltď| *ł näoon ĺo.."*.".iát rcá'ďĺ,tu 

"ia. 
-..*:-_.Az|lęyťé} tudorylásui vette-a'k<iž;egyzó.heĺy*t'.", ,á;éko,tuta'aĺ 

' **:"g:'"ĺl.'"l szojó]99I.śvi XĹi. tciĺvény i22. 6 (2).i10i ĺ*.'ae'*it"n foglaltakľól. a szemdlyazonosság on.'Iineeilenőľzesére vonaticozó riĺaédęzesętľĺi' -.-*.------- *....ł:--..-----.
Kęlt: Budapgsten, 201 1. (kettőezeľ-tizenegyedÍk) év januaľ hónap l0. itizedik} napjáa'-:_.

& Dľ..Bányai Máľia közjegyző
ffiB tU)) Budápest Falk Miksa lr 12 tIĺ/2ęly Tel./Fax: (|)31f.5Ą06312-s4g6

r--\iĺi;i
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nľ. sĺgi ̂ Ą]hia
kozjegyzri-hel;'etĺes



.Ą.Ł"ĄPSuABÁŁY
a módosításokk*l egységes szerlłezetben

{a }tgłlŕolsĺĺ aódosĺťások dő}ĺ betĺikkel keľüĺt*k kiemElćsľe)

1. .Ąe eąĺesĺilet neve: 
",Paľa.i!'tť' 

Spoĺtegvesiilet.

2. ĺ{u egyesillet szćklrelye: i 08 t Budapes{ Firmęĺ út fl,.23, 9.1ph.
.Ąz egvesĺilet levęlezesi círne: ugyanaz'

3' Áz eryesület cél}a
A Ksztv. 26. $ ci 14. pontban ľögzített spoĺt áltĄ a munkaviszoa':ban és a polgafi jogi
jogriiszony keretében rĺĺegbíziłs aiapján foiytatott spoľttevékenység kivételćveĺ. A közhasznú
tevćkanyseget błáĺu:ely éľtelrni fogy.aÍékos gy-ermek ćs fetnőtt részéĺe biztosíiją amely utaĺ
érdeklőđők az eryesiilet időszakos kiadvanyaibóI ilĺęĺve a az egesiilet honlapjĺirll
Úđ4.ĺ.łarä-fiÍĺ.ŁĐ szerezŁetnek tuđomast'
Ae e5,.esĺilet további céljai:
. éÍtelmi fogyatékos g.eľmekek ós felnottek rehabititĺáciĺija uszás útjĄ. éĺtelmi. és mozgasséĺdlt gyermekek és felnőttek vízhez szoktatásą és heti rendszeľęs

uszĺsoktatásą
- maľ usztli fudó mozgásséľĹĺlt Íiatalok versenyeztetése'
- bazalspecirí}isúszót.ersenyekszerłezése,
. kaposolatfelł.ételkĺiltř'lditiíľsszervezetekkel,
- kiilÍöi{iic'serekapcsolatokfe"nntartasa.
. klilsldi mozgassériiit veĺsenyeken vďó resavétei'. szabađiđĺís és iskolai szÍinidős progĺamok szen,ezése és lebonyolitĺása,
- évente nyrĺri mozgrísséľiiit úszó- és spoĺt tĺĺboroklétehozĺása.. külftlđispeciálisverseayekeĺvalóľćszvétei
. máľ úsmi tudó foryatékkal élő Íiatalok veľsen.!'eztetése* éventę nyári íntegrált úszó- és sporttáborok létľehozísa. ĺészképesség zavaľos, ł'anulásban - és éŕeimiteg a-radĺĺlyozott g1,eľĺnekek

řnozgastenĺpíáj ának me gszervezése,
. ön.tęđeĺmifoglalkozłsokrnegszeľvezése;
. egészsegmegőrzőkondicionálótomafoglalkoziások1ebon3,*olítása.
- eg"l'éni mozgásfejlesztő tĺéningek taĺasa,
- mozgiĹvíIlapotfelméreskészítése,
- otthoni tľéningteľvezés,
. szĹi]öcsoportoknak konzł:ltációk és kĺízisiĺlteĺveociós 1ľeniegek taĺasa'

"ł. Áe eryeoiiiet szalcágaĺ;
- riszís
- karate
- ĺermészetjĺŁrás
.źtLjfúás
- atlétika
- korcscly'a,
. görkorcsoly'a

5. Áz egvłsüleÉ gazđĺĺIkodása:



5.1. Az eg,''esi.iĺet éves köitségr,eiési teřv aiapjác gaeđáłkodik. Ae egyesiiiet bel'ételeii
eisősoľŁan a iandíjak és az egyĺ'b forrosbó! szárnrazó pćĺzeszközök (iogi személyek ćs
magźnszem'é7yek t.elajánlásai, hoz:á-iĺiru1a5ai. stb.} képezi'k.. ĺ\.z eg}esiiiet cé1jai ĺnegvalósí*ásą
azak gezt3asági ťelĺćteleinek biztosítasa éĺdekébęn váIlďkozísi tevék"eĺ1'séget fu}5'tatÝrat.

5.2. Az egyesületi vagyoĺ: nrĺíködése
- Az eg1.esi:let vag1'onávai va,ió ľendelkezśs a k'özgyiĺlést illeti areg, atne}y haÍ,ärazatáva| at
kamatozó b€tétb€ lreiyeizÍiefi, ĺészĺÉnyekbe íektetheti. k{itvéR}'Í, kincstá{egy-ei ĺagy. ieteti
jegyet vásráľolhat, ingatlanba fęktetieti. azła| az egyesĹiiet cé{ait szolgáló jövedelnrezo
r'áil ď kczásban ĺészĺ v-ęhęt

-Az eglesĺiiet-válĺalkozási ieł.éken1séget csaiĺ közhasznír céljainak megvalósítĺisa éľdekében.
azokat neĺĺr veszéiyezten,.e végezhet' a gazdalkodĺása soĺán eiéľt eredmén1'et nem oszthatja fel'
azt a iétęsító okiĺatban meghaträrozotĺ céijainak eléresére tbľđíthatja. Az eg;'esü|et közveilgr
poiiti'tai ter'ékenységeĺ nem ťolytathat, szeryęze,t, pĺĺrtotctól fiiggetten, és azoknąk tiíĺnogatást
ném ńuiiíh^t Á z em;aciileł .ńł{p,*rta|śęi łnłlábałĺ:ĺĺ3'a* a l.źi-mniiÉ. áifą| At*-^Aąlł^łt i'o€oŁĺ*Á"i

szabźl.lvaz alapjan io}yĺalhat. Az e$;esiiiet erre tękiĺteEel kötęlęs befektetési suabaj'}zatot.
késríten'i. amei'l,ne'trl ela.ogadasa a kôzgy{i!és hatráskorébe tĺľtozik.

5.3. Az eg1.esiileti vagyrrn fellłzszn:áLása
* Áz eryesi!'let céljďĺ*k megvalósÍuisáhou az egyestiięt mindęnkoĺi vag:yorra haszeĺálLató ťęi.
Az egĺesĺilet cel-iaineJ< etel.ésę éľdekében anyagi tĺĺmogaĺĹst n5{'j1tut minden olyan megolđás,
tevékeoyseg -va1y ý:ervezeÍ'rćszéľe, aĺneiy az eg1'esiiłet céljaiĺak az etéľéséb*z.ielentősi szélęs
kdŕben hasznosíthaĺó ereĺÍménył ígśĺ'
. á koehasunĺI szeľ!.ezet' a sazdáikođĺísa soĺán eléľt eĺeđĺnényét ĺlem oszthalia fel" azr iétesítĺi
okirataban ĺneghataĺozott tevékenységéľe keil foľćítania,
. A k.özheszr:'ít szeÍvezet az ál|arnháztartzs alĺenđszereitől _ aormaíĺv tamogatĺĺs kii,étęléve! -
csak' íľásbeli szerzĺidés alapjěaĺć,szes,łLhet támogatasban. A sr'ęrzł5ďěsben meg kell łraťĺľozni
a taĺxogatással r'aĺó elszjmojás felÉétejęit és módját'
- az igény'be l'elrető {ámogałĺsi iehetdségeksŁ méÍtéki:ket és feltételeĺket a sajió ůtján
ny'íir'áncsságľa kell homi. A k{'zbasarú szęWezgt által nyijtott, cęi szeĺint,i ŁáľnogaŁások báľki
álĺal megismerharők. A kijzhaszr,iz szerv'ezeĺ a felelos .személyt, a táľnogató! valamint e
személ.l'ek h'ozzátatoz'ójtl,, - a báľiĺi által ĺnegkötés néĺkül igénybe vehető szolgáltatasoĘ
illeťve a taÍsa/jalmi szeÍ!'ezeä áĺtal iagianak a {agsági jogviszon-v ďapjrán ry.rljtott, lćtesítő
okiľat*aiĺ megfelel<i' juttatłisok kivé-tęlévęl - nęĺa részęsítheti. A köżasznú szęrvezet bánĺeIy
céi szeĺintĺ juĺątasĺĺ - a létesítő okiratban rĺeghaÍámzott sz*łlá7yak szerint- pźl|ytuathoz
köĹheti. Ebben az esetben a pályĺĺzat nem taľtalĺneáał.' o}1'an ťeltételeket, ametyekbol _. Bz ęsęi
ĺisszes könilnićn;,-einek r'réľlegeiésér'el _ megállapíÉutó, hogy a pal5ázatnak e!.őĺć
ĺneghaťáĺoz.ott n.Ý.€ítese varĺ (színlelt palyazal). Szíłlęlt pái.rĺäzat a cé} szeľiĺrĺi juttatas aiap.!ául
nem szolgálhaź.

S.4. A közhasząti szer',ęuet a kőzhas;znu táľsaság kívételével
- vłiĺlákozisáĺrak fejlesnćséhez közleasznlj tei.'ékeĺys*get v*szél3.eztető méĺtěkű hitęit nęnt
veheĺ fel'
. az á11ař;ibźrŕjĺafiás aiĺeÍid.szereitől kapott tamogaĺiäst hitęĺ feđ*ętétti. :11ęľ"ę hiĺel iłiĺięsztéséľę
eem liasználha:li a fel.

Äĺ eryes{ile{ tag3*i, ł, Ía6oił jogai ćs hłż$eíezęťłgćgei, a Éagság megszíÍnéoeł



Á lagok btlćpése az egy.estiletb* i1nŁéęt teiťanik

Áz eg;vęsület tągja csak t€anészętes sr',ęínéJy lei:et aki az cg.ęs.i1ieĺ e\*pszała:,yát ęllsmęri, a,

tagđíjfiZetési köte3ezettséget vĺĺiialja,..íeljes logli tagsági viszo::ly belépesi ĺyilaúozat łitöltésépel' a beieýsz x1'ilaĺkozat*ak a
közg3r:lés áltai történó elfogadásával jłjn iétre.

Á tagok jogai és köteÍęrcÍtsegei

A,z eg1.'esüIet teljes jogu tagja:

- szavazati jsgga} ĺésú, vehet a testtĺlet közgyiiiéséĺl,
. .łźłasz:b'at. és váiasť.ható az egvesĺilet szervei.be.
. |észt vebęĺ az egi.estileł ter:ékęn'.6*oen és rendezrÉnyeii1
- javas1atokat ás indítva:ryokat łe}iet továbbá panasszď, felszólalríssal és ťe!]e'bbęzéssel
ťoľdulhat az egyesĺitret ilietékes szen'éhez'

Áz eg9esiilet tel-ies jagú tągia lśiiĺeles eĺeget Éeru:i

- az alapszabał5,bao rneghataromtl kötelezettgégnek,
* a közg.łítliés ĺĺital megľiatáľozott mindęnkoĺi tagđĺjfizetési köteiezeaségnek,
- a vezefőség haiáĺozatainak' az egyesĺilet eszközeinek hasznąk11E51.

A tagság Inegsz'jnik:

- kilépśssel,
- töriéssei,
. eiiraiäozassa}.

A tag az egyesületbői íĺásbeii bejelentéssel brármik*ľ kitéphet. Azt a tagot' aki az ei'őíĺ tagsági
ĺiíjjai ĺegaiább batbavi hátĺałékbaa v'aa, és aet írasbeli felszólítás'eilenćľe seĺn rendezi, vagy
eg1,é'bkenĺ az egyesíiiet oęlját és éľdekeiĺ sul'yosan teszélyet.tĺtő rłagatať'élst tanúsít, az
e5'esĺilet vezeĺiisége t{'riilhęti tagjai soľábót" A törlésÍ kiĺ"lonđó řiataľozat eĺieq annak
kézhe.złętelétól szarnítot'l tizeaoÍ napon beiĺĺ] ha]asaó hatályrr fel.lebbezésnek van helye,
meiyet. az egyesĺiięt eiaökéhez keli benýjtaoi.
A fellebbezés eibíĺálása a közeliílés hataskłiľébe ĺaĺtozik. :

i

:.Ąz eryes ĺilet szełvezete:
.

Aközýj!és

:łz egy*sii1et, leg{btsöbb szęrÝę atagok összessége. A közg1rítćst évente legalább egyszer (a 
]

łág1ér'*iarcius 3t.ig) !ĺell tjsszehírti (ĺenđes kĺĺeąĺĺiiés). A kozg-vtilésr akkor is ĺissze kell 
]

lrívni" ha a bíroság elrendęli, ilietőleg a tagok eg1'ha1ma<ia - az ok és a céi megjei<iiésélęi . ezÍ 
]

kán {re*điśl'ii!i kĺĺz-gyÍilćsi. A kozg'ĺilésĺe szőtró, a napiľencet is tartďmazó meghívót a ]

tagoŁoak a kĺizp''iilćs előtt legaiább 5 nappď ísäsbałr keil megkapniĺlk. Ą közgy'iiÍés a}koĺ l

Łatfuozď,-\ápes.ha az*n a {agok lcgalább Sao/t-a- ĺovábbi ĺ t-ő jelen van. ?ľ;énves đôłtéseket .

esak olyzn kérdésękben jebet hozni' aĺnelyek a közg1úlés napiĺe:idjén szĺ'ĺepelnek. A i
I

I

?lJ1

I

I



lĺözgyiilés a hat-ćrazłłait nýi1 szavaz.żssal. egyszeľii szitôbbséggei hozza Mjnđęĺr teljes jogł
lae ęgl szavazatĺa} ĺenđcikezik' szavazazeęyentĺíség ęseĺéŕ az einök u:lv?z*Ĺa đônt. ,Ą
köz.g;-vĺji és iilései :ryilvĺáĺos:-k.

Á kiĺr,g1,{ilés ĺiĺgaehią'úsa az ejnök icladeĺa. .Ą:nenĺyiberr a4 ehrĆ'k ezeii ŁÚ!ülťfť.ttsÉgérrek

- rendes közg;..ri.lés eseÉé* a táľg1'év ;rrĺĺ:-cir:s 3 i.ig'
. ľęndkívü]i kłizg5tźlés esetén a kezĺlemśn3.ezestol sľánított 3Ü napoll belül

nęĺR tesu eleget. az eiĺdkl^.e15,'ettes jogosult (és kłiteles) a közgyülćs összehívásáĺ.a. A
közgtrtí1ésľől jeg1zőŁdr,.vl'et keÍi felr'eĺľii' &el'v tąíĺalĺrta"za a közgyíiésen hozott
hatźgazatokt,.. a szayazźzs eredrnényét.. ,Ą jeg1zókön-r+et az elnok és a jęgyzőíöny wezęfő ÍtJa
aIá.

.Ą kcĺzgy'Ĺĺiés kizaľó1agos hataskörębe ĺaĺozik:

- az a|apszabá|y negállapítĺłsa és mödosítása.
- a belépési nyiiaĺkozatok elbírátása.
- az év,i kciltségvetćs rneghatáĺozása.
- iĺgyi*téző szeľv é.ĺi beszá:reolójanak és kozha.sznúsági jelentésének elfogadasa-
- nnas egyestileie.kkel. ill. tĺirsadain:i szervezętekkel vďö egyesii!és, fe}osz!ás kírnonđása,
- a tisztségvisęlők nyÍtt 572yarźs{i megváiasztasą v.isszalłírása.
- a r;ezetöség hď,źąozatáva.lszembeĺr ben.vr.ljtott feltebbezések ętbíra]:äsa
- a gazdal|łođźx ellenőľzéséĺe ktin-v.wizsgáió l'aiasztása-

Ą ł.ezetÖ sz'erĺ ha1żrc,zathozatalában nem lęhet ĺészt az a szerné!1,, at<i vag'y a&inek közęli
hazzátałtozója |Ptk. 685. $ b) pont], élęttáľsa (a to\'ábbiat(baÍr eg'ütt: hazłtúatźozô} a
határozat alapjĺáĺr
a) kötelezeťtség vag1,' feielősség a!ól ĺneniesĺii, vag'y
bi báĺĺnilyen más előn'vben rcszęsti]- i]letvę a nregköżend'ő jogtżgyĺetben eg'vébként érdekęlt'
Nęm minöstii előnynek a ktizhaszĺrri szervezę.t cétr szerinti juťtatásai keľetében a báriĺi álĺal
negkiités néliĺiii igénybe veheto nem pénzbeli szolgáltatáą ilĺetve a tĺiĺsadalmi szeľvezet által
tagi'ínak, a Éagsági jogr'iszoĺry al.aga.ł nyujtott" }étesító okiratnak megfeĺelő céi szeľinti
juttatas.

Nęnr lehet a Íěliig,eló szęrv' elnÔkę vagl: ĺagią iliewe korr1wizsgáloja az a s zeméIy. aki
a) a ĺ'ezetć szeĺv einöke ł'agy tagją
b) a k<ĺzhas:rrri sz.eĺvęzettętr. a megbízaiásaa kivti|i ĺnĺäs tev'ék*ység kifejtés*ťę iĺánir:ltrć
atunkaviszon,v-ban vag.u- ĺnunkavégzésre iłĺnyuió egyéb jogl.iszony'ba.n ĺíli. ha jogszabáIy
masŁépp nem ĺeadęlkezik,
c) a közhasznri szeľvezet cći szeľinti juttałäsából részesül . kiv"éve a bĺáĺki á'Jĺal łrs3kötés
nélkĺil igénybe vehető nęĺn pé.nzbe}i szoigáltaĺĺisokaą és a tĺľsadalľ*i sz€rvezet áĺtai ĺagjlána"Ł a
ĺagsĘi jogviszoł.v alapján nJ'Ú'jtott. létęsítő okíĺatłlalĺ megfeteió cél szeĺinti juĺ1atast ., ilietr'e .

ď} az a}.<:) pontban nllegtratározot szenélyeŁ hozzďaĺŁazoia'

V'ez.eĺ<ĺseg



.Ą r'.ezetćség a közg1riléseŁ kt'zö.łj íłĺdbea az ĺgy'esiileí iriľt1Ątő t€stÉlęte, ame,ly iiićseic
seiiřĺség szełint. đe ĺegďíbb ha'łonta ag1"szer teĺtja. Ą vezetőség 3 íöbőt í!i. Á'r'czetossśget az
einök ^ a^łacĺáýztałłsa esetén ĺu eincikhel.ł'ettes - Łílja össze írĺásbarr, a napiľend e!őzeĺes
kĺizlésśvel' A nieglúv-o áŁvéteie és az iilés napjaközöę lęgalább 15 napnak kell elĺelnie'
r\ vezetőség tagiai:

. ę.z elntik"

. az elnÔŁśelyeties,
- a1i&é!l.

A l'ezetóség,iagjaí a kiizg{1lés háľom é-ĺre vźĺlaszLja.
Äz elnt}kség tagiai tevékonységiiket tĺí:sadaln:i mu*kábaĺl végzik.

A vezetoség felaciata:

- kéĺ kŕizmŕi]éc t'Ät^ťł ;ŕá..'íí;o á4 cżńJ^ż: Ą? .đráôłłlät {ô'.!za.''.Á^.ś+

-iĺanýtja és felĺĺgyeli az egy.esület gazd;álkod;ását,
-'elkészíĺi a'kezgviślés e1é keĺiilö döntési javasiatokat, előtedesaésekęt.
. dônt a tag(ok) egyesiiletbői vďó töľlésérő}.
- đönt mindazon kéĺdésben, arnelyet az alapszabäy nem utai a kÔz5,{ilćs kízĺĺrólagos
hatásköĺébe'

A veze,tőség akkoĺ lratarozatképes, ha valamenn1'i tagja jeieľ: van' Á vezetőség ülései
nyilvĹto'<ak. .Ą v-ezetőség a hatéĺozaźait egyszeľiá szótöbbséggel, ł,yi|I' sravzińssa! barza-
ábbaĺi az €sętbęn, ha a r'ęzel'őség bármely tagia taĺtósan akaśŇyoztatva vao {előreláthatóaĺ
30 naporr tul), a .vezetőség két tagia jogosulĺ eljĺími, Szavazatege*tőségrlk esetén köteiesek
ĺęłd.kĺĺ.riii k<izg;niiést összehíł.ásít kezđeményezni és aattozatí javaslatot napiľenđĺe tĺlani.

Vezeĺőségnek nern lehet tagia, aki spoŕęg}'.esü1etnél elnĺikségi tag, illetve spoľľĺ'ĺájiďkozísaál
.v€Źęto tísz'tségvise1ő voit az aĺmak' megszĺinését nregelőző hrkonr évbęn, fettéve, hogy a
sporťszľľvezetet teiszrámoĺtáł.. Á. kôzhasznú szer.lez-ęt megszĺíntéŕ &ovętó két évig ne:n lehet
az Eg1esiiiet vezetó ĺisztségviseiője _ veuetőségének éE - látręhozasa esetéil - feiĺigye!ĺ1
szerv-énęk tagia, illeive k<in1r*izsgáłója - ,dz a személy, aki olyan közlnsz.rui szelv.-.-_ezetrÉl
íöitö'..' be - anaak megsziintét megelőz<i két évben legďább e9 évlg. vezetö tisaségeź. aľnely
az ađózás ĺeađjéről szóló t<lrvény szeriĺti köaiľiozásat nem egyenlítette ki' A l"ezető
tisztségr'iseĺő. illetre az ennek jeiölt szełnély koteies .;aIaanennyi éľinteft Łŕizhasznii
szewezętet eiőzetęsen 'ĺĺjékoz1atai ałĺúl, hog.v_ ily.en tisaséget egyidejrńteg nrás közhasa,rri
szeľvezetnél is beĺijlt.
Á' vęzető szerr' hatáĺozaĺ}iazáz|élbarł' nęm l'ehet ńsń. az a szernél'v, aki vagy akinek ki'zeli
hozzáźarÍozója ĺPtk. 685. $ b) pontj. éIeitłíľsa {a továbbiakban eg-viitt: hazzf$anaző} a
hatfuozat ďapjrán
:a) k,ötelezettség vagv- feleiősség alól mentesĺ'iĺ, vagry
b) báľmilyen mas előnyben részęslil, iiletĺę a ĺnegkötendő jogiigyletben egĺébként érđekel:.
Nem miłôsül elő*ynek a közŁasznir szert'ezet céi szeľinĺi juttatasai keretében a bfuki áĺĺai
megkÔtés nélkül igény'be ĺrebe'tó nęm pénzbeii szoigáltatás. iiletve a räľsadalrni szeĺvezet á!ia}'
:agiának, a tsgsagi jogvlsz<lny aiapja* nyújÍott" 'téĺęsító okitatnak megfelelő cói sz.ęr!łrti
juftatas.

}ĺełi ieŁeł a ĺĘ,]ügyeio sz,eĺv ęincike vag;; tagja, ilietłe k<in,v*vvizsqálója az a szenrśl3,, ak,!



a} a vezetó S':eľi' elnök€ vagy tagía'
b) a kĺ:.ĺ}'res,ú szerr;ez-ettęI a megbízatÄsán kíĺđli n.łás tevéken1,.ség kifejtéseĺe iľźay"i:ló
;rruakaviszony.baĘ vagy ffiiinkarégzésre iľáĺ:;aió eryéb jogviszonyban á,Jĺ, ha jogszabáty
má'cképp nen: re nöęlkęziŁ
c} a köziasznri szęrl'ęzęt ĺ;éi szęĺínt,i juHaĺ.á.sáhĺi} iésltesĺ.il * kivéve a hriľkĺ álĺal mngkĺiĺés
néikül igén5üe vęhető nenr pénzbeii szoĺgĺíltatásotriat. ćs a virsađaimí szen,ęzet iilla! tagiának a
ĺagsági jogľiszo*y alapjĺín nyújtoĺt, tétesítŕ! okíľaÍnak megfeielti cél szeriĺrtijuťtatĺist -, illetve
đ) u, Ą-c) poaĺban :negha|ároaott szeméi;'ďi bł.rŽźuÍta,z:Ó3ą'

Á.z eg'ľesület ktite3ęs az ćves beszáĺga!ójóva}mgyasával egidejűĺeg közhasznrisagÍ jeleĺriést
kěszÍtęni. A kdzhaszniisá-ei jeleĺtes eifogadása közg-vĺiiés kízfuóIagos hataskłiľébe taÍĹozik.
Áz éves beszámoió jóv a kozg.vúlés źńtB3źnos hatfuoząr|ĺazata1ának a rendeĺkezesei
volratkoziiak. A kt}zhasznúsági jelentésbe báki betekinthęt. ćs aľĺól _ saját költségére -
másolatot kćszíthet' ,Ąz eryestilet köteles a közhasznúsági jelentéséĺ a tárg1'ér'et k<iveiő éĺben,
legkésőbb jÉnius 30.áig saját hoĺrĺapján, erĺrek hianyában egĺéb, .a nyíIvałosság szźtt',áĺa
ęiéľhető ĺróđon közzétenni. é^z éves bev:źmw1ő ęlfosądásaÍa a közs.ytiiés hattxozztalänak az
álĺa!ános szab áIy aí ĺ'onatkozĺak.

l{'isztségv.iseiők

Az elntik fbladaĺa:

. a kiizgyiílés és a l'ezetősćg ii]éseinek összehívräsą a ĺapiľend rneghataľozása,
- a közgpilés és a vezetőség ha&łrozatainak kiĺnondasa'
. ľnixdłzon feladatok ellátasa- amellyel a kôzpűlés és a vezet{ĺség megbizła,
. az egyęstilet képviseleĺe.

Az alelnök íeiadata:

. az elnĺik akadá|yor}atasa eseĺén ieljesjogktirrel hel3ĺeťtesíti.

A tiíkáí 1ěĺ'ađata:

. az eg1esület tet'ékenysegének adminisztrációja.
- tagjeg-vzék vezetése, tagsĘi đíjak befizetéseĺrek nyilv:ántaľtasą behajtás keađelrényezése,
- ĺnirĺiaz-on Íb]adatok ęiláĺása, ameltyeí a közgniiés és a vezetőség negbízza.

Az egyesüIet képvise[ete

P'z eg.vegiiietet ham.adik személyek, bíĺósggok és más hatoságok eĺőit az elndk,
akađáiyozľet.ĺsa esetén az elĺrökheĺye'rÍes képvíseli. A bankszfunta Íblett való rendelkezéshez
mindeo gsetbřn két képviseleĺii joggď felruirazott személy. - eíndk és ĺitkar - eg-l-iitfes ali'írása
szükséges.

.Ą kiia3*vĺzsgáió
Az egyesi)ietné| az ;ig;vezetés e]ĺęnőrzését köĺł1'wizsgaló iátja ei. A kôny.ľvizsgĺi}ó
łrcgłiz.a|t:sa i'-rregi'á3asz:ása} lĺáľom éĺes ióő',złtał:*a sziź.



Kön"vv-vízsgáióÍ felađaĺok ęllď'ilsilt lráĺom éves iłi:artamľz cľ. Bilkei.Gc'ĺzó
kö*3.vvizsgáIó ían: Tóĺh Máľĺa) 20i5 Szige{monosicr. l'ĺy.:i! u' f. sz' ai*tfi
ftöĺi'tvl'izsgálói engeđély szfula'' aB45 5?} végzĺ'
Nęm lehęt köny-u*izsgáĺó az aszemćly' aki
a) a veze,ti3 szeri, einöke vag tag;a"

b) a közłraszĺis. szę*^ęzeĺŁęI a ĺnegbízatźsźn kiv{iii más tevékenysé3 kifejtéséľe iĺaayuíó
munkaviszon't-baJr vagľ ľĺunŁavégzésľe irán}r:l.i egyéb jogviszong'ban al!, ha jogszabá!.v

másképp nern ręndelkezík,
c) a kĺizhaszirri sfeĺr|ezůí cśĺ szęrinti juttalźłsából részestil - kił.évę a bráĺki által ĺnegkötts
néiktil igénybe ĺ,ehetó nem pénzbeii szolgáltatásokaŁ ćs a társađaxĺĺli szęr\.ezęi tłIta1tagsŁaakz
tagsági jogliszony alapjĺĺn a1łijtott' létesíĺii okiľatnak megfelelő céi szeriĺ:ti jutĺatást .' illet=yę

d) az a)-c} pontbarr' ĺneghatáĺozoti személyek hozzátaĺlozója.

Hatáľozatok és nyilvánosság
A ĺesti.i]eÍĺ szervek đőniésęit az eg,v-esůiet elĺöke nyilvlá*taľtj a ahatérpzatok taĺźhan. A ręzető
tesfiiletek a közg1r.zlés és a ĺęzetöség - hatÁĺozztaiĺol olyaa nJilvĹĺrtaľĺrást keli vezetni,
amelybŕĺi a döntések taĺtaln:a, ideje' hatĺiJya. a melje'ťte és az ellęĺ:e szavazók számałószya,
illeĺr,e - rryl7t szavazás esetérr a személye megállapí*.ható:' A vey.ď.ő testültek dontéseit az
éľintettekkel íĺasban, igazolható módon kęll közölni, ameĺyľö1 az e]ĺök gondoskoĺ1ik- A
vefetö testületek döĺr1éseiĹ v-alamint a raťlködés móđ.iát. a szolgräitatasok igénybeletcĺének a
ĺnóĄźt, valami::t a beszámolói közléseket az egyes8]gt időszaki kiaciváĺryaiban kell
n.l'iivlánosságra hozĺi. Az egyesület múkcidésóvei kapcsoJatos iratokba az egyesiiiat
széiĺhelyén, előĺe egy'eaetett' időpoatban baľki beśekintheĺ.

Eryéb ľenđelkezések
Az a1apszabt:3.l,bn' neĺn szabályozott kćľdésekben a Poigĺári Törvénykörryľ' az 1989. évi II.
1v., a Ksu! ľendeiŁ.-zesei, valan,lint atźltsađalmž' szeľl'ezetelge voaatkozó eŁĺ'éb jogszabáIl'ban
ioglďtak az iĺanyadók.

Tiszteie1beli' iltretve párto!'ó ĺagkéílr joei személy is részt vehet az egyesiilet mÍiködésében.

A'z egyesiilet csatrĺ kiegéseítli tevékenység keľetében szeĺezheti męg spofi]étesíłmény
tulajdanjogáq haszaállrat, ilĺętve rnrÍk0die.thęt spoťtlétesítÍnényÍ, fo}1'tathat
spoĺĹĺevékenységér'el összefilggő kereskedelĺni tevékenységet Yagľ,hasznosíthatja az er-ze|
kapcsolatos vagyoni éĺtékiĺjogokat, ÍIlętvę végezhet spoľttal tissze nem' f,.Ęgo tevéken1.séget.

Zátađék: a módosíźoü alapszabďy a 20 i 0. ápńtis 01 .i kozg1"lĺléser. eifogađiásĺa keľtĺĺt.
Ajelen alapszabái9t eifogađó tagok irer'ét az- a'ĺapszabźĄy ĺ*eliékiete 161ą|yęa'z4.

Budapest.2013. novęmber 01. napja
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ĺJgyinĺéz5: 8ognárSzilvia

ieiÉfon: +3ô 1 327-1216

Bo3naĺSz@budapest.hU

!'ěťgy: Civĺl Szakmaí lv:űheĺy tägság

Tisztelęttei:

...;,,!, .",ł!' .'-. ..,,.',,.:,ť-
Lukácsńé Gź;imezei Gabľiętla
csdáłyvełelő

2013. június 5-én keit kére|mére vá|aszo|va az aĺábbiakró| tájékoztatom. Á Fővárosĺ
Civii ĺľoda nyi|vántartása szeĺint a 

"Paĺa.fĺtt' sportegyęsii|ei az a|ábbi - ô1/20cB
(Xĺ.21) fdvái-qsí rendelel éĺteiĺnében rĺegalakult.,cĺvi} szakmai mĺihelybe nyújtoit be
ěrvényes je|entkezési }apot. így tagia a:

g Fogyatékosságga| éiók cĺ\'íl szakmaĺ ilłrihe|ynek.

Eľne!|ett ÔromĹinkre szoigái az ĺs, hogy HĺľlevelŮnkben és Facebook cłdaĺun|ĺon
keresäu! rendseeresen Łajékoztathatjuk a programjaikľTi, eserné*yeikrdĺ a ŕtivárosí
vonatkczású, cĺvĺl éľdek|ódésrě számot taÍĺó kt}zdnségtinkei.

Tevékenységiikhof tpyáb-Üi ji munkát és sok sikeĺt kivánunk.

Tiszte|t GégrÍny Noéĺni Ełnĺĺk Assaony!

Budapest, 2013. június -
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A szervezet ĺłeve: Paĺa.titt spoľtegyesuiet

Ą szętyęzę! aktív elláĺotĺainalĺ létszfuľia: 2ĺ]i3. decembęr 1ćn: ó8 fii

A szeĺvezei 2013 éĺ,i ĺenđezvéĺyei' nyiivános {isszejovetelei, egyéb akciói:

j TavaszłtÝó terepfirtóveľseny

i és egĺi kĺľándulás

i Sa.!át rteboldal. Civii Budapest

saját webo|daĺ

I 
tľĺath lĺ-ln.cqnl5]g5gp91ggĘg-ĺava52i. a;9

i Saját rł.eb

i

\!T.ŕý.sf ei.BeinTetve' n {j

saĺaĺ rł'ebo}dal

ó.keľĺllet Ha.!ós u.25^

tomaterenl

6'keľÍ!]eĺ zichy u'5.

i Nenlzeii

icĺixmĺl*ly

.'el|tgą l€irásR ldőPoB{j8i Meghirdetŕs frú-dja

Teľápíris'gyóg1r:szó

íoglalkozasok' uszásolłratĺás

ťogyaték*ial élőknek

2.t]ót Kedd,

csütÔítök

Saját web oldal. specĺáli-"

ĺnegkeresése

w$.iv.11łotivacio.lrÜ.1

ýw'!tsä.g.řlb!.hu

''uĺ:ÍJlgtp.f!íĹi:u

Kőbán1z

gnuszo<ia

Gimnasx&a ćs tomater.ni

fog}alkozások

Ji t!Ćt szerđąpént

etszombat

http..i* woĺ:.BéIa..'-ĺit.i-:u,.toĺnatg.e'n-. h!$l FMSZ toĺfrateľem

ó.keľĺilst Zichy u"5.

Mozgáskoorđiĺációs és

ÖnvedeJní foglalkozasok

1'/hrít iíenÔ Sa.iáĺ webolda}. p.y.*-ling.!g

speciális intézrnćn3rek megkeľesése

FMSZ tornatorem

6.keĺü!et Zĺchy ri.5.

; lilió hai'cnta Séiátwebolda| Civil Buđapest

Supergym torilaÍęr€ľn

.Autizĺtus napi s€ta és

megemićkezts



MSoSZúszóveľsenv iI alkaio:n.

j t*toup

sétaéskiBrítfud i i alkalom

lrttp :l,jllavř/. m3b.Łti-toIneqsĐoj.t.spoŕĹcs.

v akacÍcl t-ľendezľlek.a.folarosban

Sportos vakáció a

i Íöváľosban

i Fuh:ľuĺ

Tíkkun olammal

fułas a i l alkalom I júníus

saját webo1dal

wrv'ł.n:sosl'.Ł.!i.

E'lĽEJBgréhg$éjju

Đudapest

L1ajógy#^szźget

Budapest,

toanaterem

Pesti szính{iz

BudapesĹSponaĺérra !i augusinus



lzraeĺź napok Buđapesteí ! ? aii<alom 6uguszfus l .!:.í-!:ju$.3ĺęi!"i:|ir

i Nasv spolŕnsťálasäó

ĺ-
i

: szęp!ęmber ! hii:::i,;srrc!'i--"--*
łsié=93-!3 l Meľkaptközponĺ

Civilek éjszaliája i akalom szepÍeĺĺbeĺ LĘ;,iuié JśĽ!1gĺEiié'.4kda.b!'su peľ g.: Ĺii.}t.a; j Budapesĺ

Nyílt nap a Vígsziĺházbaĺ i zikalom sz€ptembeĺ hTĺĎ::l1 isszinhäz.řj.'l,r Budapest

TáľlafvezeÉs és ťestés I akalam szeptembeĺ

Gc

Eudapest liemzeĺi

Galerią

OMEK kiáiiÍłis i alkalom sz€'ptenbeř saját weboidal Budapest ĺlmgexpc

ÁRc óriásplakát ! aľłalom szepieľnber saját vłeboiđal Budepesi

Geoceching túľa ! aLkďom szePÍembel Ł.ĺ.Íp;ilrŁ\łE.Yg!&lbgđamł3ą*:] !':FxwrXL vf

lvY
Buđai hegyek

Ha'tahama túlélőťáľa l alkąlom gktóbeľ

veí.ies

vért€s

naP h!h:.']pon.h']'pisiw ev.ent 
-Ę-e.ł.i

id:10482-54&i. erent _area_id*25&i ciir.. id

=.l&i tcĺic ĺd=?S&'i countr, iĺi--l

Buđapest

El et.evalók-íi im!ęiíiés l alkďoľn október mrrv.fusz.hu Magyar sporžbźta

Ki>.1]ĺĺás és kézĺnĺives I alkalom októbeÍ webo.ldal lľcda}mi

MllzeuÍIt

gletř9valók vásáÍ]ás

gyakoľlat

! alkalom okľóbeľ iji|p:,'''.É}v\t....outube.cctll.:\'Ýą!h ? v=Bł]SNtAw

EHÁg

Budapest

.fi}mvetítés I aikaiom saját ł*eboldal Budapest E

uszóverseny ! !ďlĺaiom ]ĺoveĺnber .ntrľrł. fbbssz.b u Budapesl

szlnház. MaŁrzncos Kata l t aĺkalom ĺovernbcľ sajár u'eboidď Vígszínház

trevaiók iciśllítés vetites : 1 aikalom 2

: het

flovember

olĺ,k-:

avaťr, a fe]lloĺe valas taľsas ĺskoĺaia 20l

::]]:1ś

Budapesĺ Báĺínt HĺŁ

Parat.ónia konceĺt i alkalom november j

l.3 nov đec

Kőbĺiaya

I | łuzionísÍák eiőadrís 1 alkaloľn november sajĺát weboldal

E Ién.evalók fodľász

kczĺnetika

l ďkalom ĺlovembel saját wsbođal Maĺgaľéĺa Szalon 
]

Karácscn.""!

kézĺn ii ĺ,esfc gia 1kozłs

ĺ saját webołdal Budapest EĹTE ToK



HaiáŚu Jgcii koacen '*r.sť' Yi Esz i l:;iaz.l i:

eva:ók f;lÍ}ve:Í|és !ti] : 
järjśttls.ś.gŁb.ľĄĺę,zĺls:4pj]inl Büdapest

\rilágcsüostik

i Festes a GYIK miżhel.;
!
!

saját honlap Budapest

Mühely

Neitizeti Galéría

?lttps:;.',ił,*w.}.oiľJbe.co!il I Budapesi

LíC2Y

Á .-^-*a}.^* -3'.-u.a.,R1. ,.a urvtrEuuM
aÜtista'
éĺtelmileg -
tanuiásban akadáIyozoťt
Dows-,
Rubinstęin-,
Mlliams szlndĺómas'
daganatos beteg,
bďęseti agyséľitlt
ĺCP-s (kiizponli idegľeadszerí seľtilés).
bďlas.
halmozoťtan séľtĺltek.

ľő ĺevékenvséseínk:
201 3-baĺl a Fogy'atékkal Elők Sportszervezeteinek Magyaĺoĺsaígi Szö!'ętsęgévęl kötött
mega}lapođáSunk részeként a szövętség tomatei.rnében heti hĺáľo,m alkďonrĺnąl
mozgásfejlesxő és kondicionáló fogiďitozásokat 1á{Ĺunk. Hetente kétszęr pedig ilszast
Kőbanyán Ą havi ĺęndszeľességgei megľendezett bcxaerobik és tánc'híz ťoglalkozásunk
męĺlé szintén inryeĺres sztiiőklubot indítotfuilĹ rrelyre sér{ilt fiatalokal és sziileiket invitĺáltu"k
a ffiváĺos civil híľIęvęlében és ttibb intemętes poľt]aloĹ Egy'es{iieťĹink mar ôtödik éve a
Fővarbsi Fogyatékosiig;'i civil szaknai Műlrely tagia és gYolł éve kt'złraszĺtli.
A NEA szakrĺlai pláüyĺĺzaĺínak ktiszr'nhetően ęI.inđítottuk Eĺetevaiók elnevezésü pľo3ektĹinkei,
amely a séľtĺit Íiatalok tásadalmi beilleszkedését segíti elő' Ág erľől szóió Íilm bekerĺi]t a
Budapest Filĺn ZRT .,Tabď"c' iskolĺásoknak vetített sorozat'ríba- A program azótzis
folytatódik.
Á Noĺvég Civii Alap ĺámogatasáv.ď indult el a ,,l.-ogadj örökbe egy osztál1t!'' pĄekttink,
ameĺJ.ben egy nyoicadik keľiiieti közepisko|a kortaľs csopoľtjával közösęn veszĺlĺk ľészt
kiiił'nbiizö szabadidős. krrituľäis pľogranookon.
Ebben az évbea ĺs részt l.ettiink több karitatív spoľtęse'Inényen śs végeztiirrk ön.Łéntes munkát
fiatďjainkkal a Íőváĺosban' Ez rÍóbbilď szeľetnénk bemutatni, hogy a séľĺilt embeľek
nemcsak eliátotĺjai, b'anem aktív tagjai ą íiľsadalomnak. Szakembeľęink munkaviszonyban
illetve egplttmilkođési megläJlapođrás kęĺętébęn dolgoznak veliilq a szabadídős programokon
pedig ők is ön}iéntesként vesznek részt' EgyesíiletĹink ĺnúköđését az oktatasból befol,vó
iałdíjak és paiyázati táĺnogatasok fedezik.



$

SikęrkéaÍ ksn1.veij:ĺik el. fuogy eg.v{itŁ.::iikłidťinkközö's pĺograľaokat taxr:nk ĺnas iraeai és
neľĺ';aetkôzi civil szervezetekteĺ. { Tií&'.:n olaĺl,r" }ĺaauĺar'ra Eg3lesiile!.Ąge of Hope
.Ą.1apítvao1,., Ĺáss Egyesĺilet, Käľfli Egyesĺllet)

pÉlggB.ą

Szeľeĺnénk eg1ĺ ol1zn önáÍló hely'et, ahol foglalkozasainkat taĺthatjuk fejlesaéseket
ianácsadást kondlcionáló toľnát A kiadésainŁ fęđezésérę peđig nyiĺaank ugy.anitt egy cŁaľiť1
boitot, ahoi a fiatalok által készített ajfuóéWaĺgyakatés az egyesslemek felajĺínlott Éargyi
adaměnyokaĹźrtékesítęnénk. Ezlwľłe azaheĺy, *li a kíindulópontja és oĺthona ĺs az
ingyenes foglaikozasoknak.
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