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Tisztelt Y źr osgazđźikodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Tisztelt Bizottság 201'4. november 17-i ülésén tźtrgya|ta ajelen előterjesaésben foglaltakat,
azonban döntést nem hozott. A Bizottság kérésének eleget téve, aZ előterjesztéshez
mellékeljfü a Humĺínszo|gá|tatási Bizottság źita| tfugyalt előteľjesztést, amely a szewezet
sza]<ĺnai munkájĺíróL sző|, és amely a|apján javasolta a Yźttosgazdálkodási és Pénzĺigyi
Bizottságnak a tovźtbbi időszakľa vonatkozőan az ĺinkormiínyzati feladatokhoz kapcsolódó
feladatot el|átő szervezetek bérleti díj ának bińo sitását.

A Józsefuráľosi onkormźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., 34926t0ĺN5 he|yrajzi
sziĺmon nyilvantartott, Budapest VIil., Víg u. 28. száľľr alatĺi, 33 m" alapteľĹiletĹi, utcai
bejáratű, ftjldszinti nem lakás célú helyiség, amely az íngatIart-nyilvántaľtásban ĺľoda
besoľolású.

Az Inteľkultuľálĺs Párbeszéd Kiizhasznú Alapítvány (1084 Budapest, Rakóczi téľ 10.
képviseli: Molnaľ Miklós kuľatóľiumi elnĺik) bérleti szeruődés hosszabbítási kérelmet nyujtott
be a Kisfalu Kft.hez, az e|őzo béľleti szeruőđésben szereplő feltételekkel, kedvezményes
bérleti díjon, mivel a fenti helyiségľe vonatkozóan 2012. augusztus 29-én kötött bérleti
szeruődése 20113. decembeľ 3I-énlejart. Az A|apítvźny a helyiséget iroda céljarahaszná|ja.
Kérelméhe z a 2013 . évi szakmai beszámolót és a 20|4. évi szakmai tervét benyrijtotta.

Az Interkultuľálĺs Páľbeszéd Kiizhasznú Alapítvány kérelmét a HumánszolgáItatási
Bizottság 2014. maľcius 03-i tilésén tźlrgyalta, és a 3512014. (IIL 03.) számú hatáľozatában
javasolta a Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottságnak az Inteľkulturálĺs Páľbeszéd
Közhasznú Alapítvánnyal a bérleti szeruőđés megkötését kedvezményes bérleti díjon a
Budapest vlil.' Víg u. 28. szźnn alatti (hľsz.z 34926l0lN5), 33 m. alapteľülettĺ, nem lakás
célú, utcai bejaratű ftjldszinti helyiség tekintetében a mindenkoľi közös költség összegének
megfelelő béľleti díjon, amely ahatáľozathozata| időpontjában 6.060,. Ft/hó.



A Tisztelt Bizottság 79|l20I4. (vII.21.) száĺrÍlhatározatában úgy đ<intĺitt, hogy nem jĺírul
hozzá a fenti helyiségre a bérleti szerződés megkötéséhez az Alapítvannya|. Az Alapítvany
Elnöke a dĺintés kézhezvételét követően a Tiszelt Bizottság álláspontjĺának megváltoztatása
célj ából új abb kérelmet nyújtott be Taĺsaságunkhoz.

Levelében Leíqa, hogy a Humánszolgá|tatási Bizottság elfogadta az Alapíwźny 2013. évte
vonatkozó beszámolój át és 20Ĺ4-es évi teruét, ennek ellenére a Tisztelt Bizottság anélkül
hoztameg elutasító döntését, hogy kérdést vagy kifogástintézętt volna szervęzętükhĺjz. Kéľik
a döntésfü fe|iIvizsgáIatát.

A 34926t0tV5 hĺsz-ú vízőrás helyiségre az onkormányzat közĺjs koltség fizetési
k<ĺtelezettsége : 6.060'- Ft/hó.

A 33 fił alapteľĹiletű nem lakás célú helyiségnek az Ingatlanvagyon-katasńerben
nyilvántaľtott becsült forgalmi éľtéke: 5.635.000'. Ft. A bérleti díj meghatźrozása a forgalmi
éÍték l}}%-nak frgyelembevételével keľül megállapításra. A helyiségben folytatott iroda
tevékenységhez tartozó bérleti díj a nyilvźntartási érték 8 %o-a, azaz a szánított bérleti díj:
37.567,- Ft/hó + Áfa.

A Kt. határozat 28. pontja a|apjan az önkormányzatí feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó
tevékenységetvégző szeľvezetek esetén az a|ap béľleti díj éves mértéke a helyiség Afa nélküli
bekĺlltozhetĺĺ forgalmi értékének 6 %o-a, az igy szźtrĺitott kedvezményes bérleti ďíj: 28.175,-
F.t/hó,+ Áfa.

Jelenleg az A|apítvány altat ťĺzetetthaszná|ati đíj 6.542,. Ft/hó + ĺfa ł hozzá kapcsolódĺó
kiizüzemĺ díjak.

Nyilvántaľtásunk szerint az A|apítvanynak 20|4. október 31-ig 13.744,- Ft bérleti és
hozzźkapcsolódó kozilzemi díj hátra|éka van.

A Taľsaság tevékenységével kapcsolatos paÍIasz bejelentés a Kisfalu Kft-hez nem érkezett.

A bérlő á|ta| kért bérleti jogviszony meghosszabbitáséra nincs lehetőség, mivel a bérleti
jogviszony miĺľ megszíint, ezértúj bérleti jogviszony létesítésére tesztink javaslatot.

Javasoljuk a fenti helyiség új bérleti jogviszony keretében kedvezményes bérleti díjon
történő bérbeadását az Inteľkultuľálĺs Páľbeszéd Kiizhasznú Alapítvány részére,hatátozott
időľe, 2019. december 31-ig, iľoda céljáľa a kérelmezo bérlleti dij ajánlatát figyelembe véve
6.542.. Ft/hó + Áfa béľleti łkozizemi- és kül<jn szolgá|tatási díjak összegen.

A Humanszo|gźitatźsi Bizottság a közös kĺĺltség ĺisszegén javasolta a bérleti díj összegének a
megáIlapításźú, azonban figyelemmel a 24812013. (VI. 19.) szźmÍl Képviselő-testĹilet
határozat 28. pontjáľa' tlj bérbeadás esetén az alap bérleti díj éves mértéke a helyiség Áfa
nélkiili bekcjltözhető forgalmi értékének a6oÁ-a, melyől aYáľosgazdálkodási és PénzĹigyi
Bízottság a kérelmezo bérleti díj aján|atźra ťlgye|emmel eltérhet a Ręndelet 14' $ (1)
bekezđése értelmében. Az A|apíNźny 6.542,- Ft-ra tett ajźnlatot.

il. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiségek bérbeadáshoz bérbeadói döntés sztikséges, amely dĺjntés
me ghozatalźr a a T isztelt B izott ság j o go sult.

III. A diintés céljao pénzĺigyĺ hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részéte t<ĺľténő további béfueadását' mivel a befolyó
bérleti díj fedezné az onkoľmanyzat kozos koltségét, továbbá a bérlő a helyiséget
kaľbantartan á, annak á|Iaga nem ľomlana.



Amennyiben nem ađja bérbe a helyiséget az onkormányzat, kiadásként továbbra is közös
költség fizetési kötelezettség terheli.

A döntés pénnlgyí fedezetet nem igényel.

Ahatátrozati javaslat elfogadásakedvezően befolyásoljaa20I4. évi bérleti díj előĺrarlyzatát.

IV. Jogszabályĺ kiiľny ezet ĺsmertetése

Az Önkormányzat tulajdonában áILő nem lakás céLjára szolgtiő helyiségek bérbeadásĺínak
feltételeiről szóló 35l20I3, (VI. 20.) számu Budapest Józsefuaľos onkoľmĺĺnyzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a renđeletben meghatározot1feladat- és hatáskör
megosztás szerint _ <inkormányzati bérbeaďói döntésre a Yárosgazdálkođási és Pénziigyi
Bizottságot j ogosítj a fel.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésiikĺe vonatkozó egyes szabályokľól
sző|ő 1993. évi LXXVIII. törvény 38. $ (1) bekezdése énelmében a felek a helyiségbéľ
összegében szabadon állapodnak meg.

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapjan a bérleti díjról új bérbeadás esetén a helyiség bérleti
díjának méľtékéľől a bérlő kiválasztása soľĺĺn kell megállapodni. Amennyiben az
onkormanyzat részéről történik az ajźnLattétel, a helyiség bérleti díjának mértékét a
Képviselő-testtilet hatźrozatźlban megállapított bérleti díjak a\apján kell meghatfuozłĺ. A
hatáskcirľel rendelkező bizottság a bérbeadói döntés meghozatalakor a képviselő-testületi
hatáľozatban foglaltaktól csak akkoľ térhet el, ha akérelmező bérleti díj ajĺínlatot tett.

A248120|3. (VI. 19.) szálmt Képviselő-testtilet hatźrozatźnak II. fejezet7. pontja éľtelmében
a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen hatáľozat és a Kt. más hatĺíĺozata szennt
aktua|izált beköltözhető forgalmi éľték szolgá|. A Kt. hatfuozat 8. a) pontja értelmében
helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a béľleti díj
meghatźrozása, amely a|apjźn a irodai, tevékenységheztartozo szotző 8 %o.

A 248/2013. (VI. I9.) számű Képviselő-testiileti hatáľozat VI. fejezet 26. pont a) b) c)
alpontja értelmében az onkoľményzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet
végzo szetvezet tészérę töľténő bérbeadásnál az onkormĺányzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakoľló bízottsága az illetékes szal<ĺľ,ĺlí bizottság javaslata alapjan kedvezményes
bérleti đíj at hatar o zhat me g.

A 28, pont értelmében új bérbeadás esetén az alap béľleti díj éves mértéke a helyiség Áfa
nélküli beköltözhető forgalmi értékének a 6 %o-a. Amennyiben a szervezet a 27 . pont szerinti
első éves beszrámolój źú. a szak'rnaibizottságrészére benyújtotta, és aŻ. abizottság e|fogadta, az
ÖnkoľmlínyzatTúajđonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottságakérelemľe a béľleti díjat a
helyiség Józsefuaĺos, valamint a józsefuĺáľosi lakosok érdekében folytatott tevékenység
szerinti kihasználtsága függvényében a 26, poĺt a.), b.) vagy c.) pontja szerinti méľtékre
módosíthatj a, abér|eti szerződés egyéb feltételeinekvźt|tozat|anul hagyása mellett.

A29. pont értelmében a szakmai terv és a szak'rnai beszámoló éľtékelésére és elfogadásfua az
onkoľmanyzathatásk<jrrel rende|kező bizottsága jogosult. Amennyiben a szakmaibizottság a
szal<rnai teľvet és beszámolót elfogadta,ugy az onkormźnyzatTulajdonosi/Béľbeadói jogokat
gyakorló bizottsága az önkoľmźnyzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez
kapcsolódó béľleti díjat az adott évre is engedélyezi. Amennyiben a szewezet a
kĺitelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a béľleti díj az érintett év januĺĺľ 1. napjától
visszamenőlegesen az aktuáIis forgalmi értékét alapul véve a 7. és 8. pont szerint kiszźrnitott a
nem civil szervezeteke meghatfuozott béľleti díjnak megfelelő összegre emelkedik.
Amennyiben a szakmai terve, beszámolója a|apjźn bizonyított, hogy tevékenységét csak



részben végezte Józsefuáĺos éľdekében,ugy abéľleti díj a26. pontban szabá|yozott magasabb
kategőnába sorolt béľleti díjľa emelkedik.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapjĺĺn a leenđő bér|ő a bérleti szetzóďés megkĺitését
megelőzően köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő osszeget óvadékként
megfizetni. A RendeIet 17. $ (4) bekezďése a|apján a bérlő kozjegyző előtt egyoldďú
kĺitelezettségvállalási nyilatkozat a|źirásár a kötelezett.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyiség bérbeadásával kapcsolatos
döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

........év. (...hó....nap) szźlműVarosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságihatározat..

AYźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy đönt, hogy

1.) a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Budapest vIII.o 34926l0lN5 helyraj"i
számon nyilvĺĺntaľtott, természetben a Budapest vIII.n Víg u. 28. szźm a|at1i, 33 m"
alapteľületii, utcai bejćratt, ftildszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásáva| kapcsolatban
ho zott 7 9 I l 20 l 4 . (VII. 2 1 .) számí hatán o zatát vi s szavonj a.

2.) hozzájórul aBadapest VIII., 34926l0lN5helyrajzi számon nyilváĺrtaľtott, természetben a
Budapest vlil., Víg u. 28. szttm a|aĹti' 33 m" alapteľĹilettí, utcai bejáratu' ftjldszinti nem
lakás célú helyiségľe új bérleti szeruőđés megkötéséhez,hatźrozoÍtidorc,2019. december
3l-ig az,Inteľkulturálĺs Páľbeszéd Kiizhasznú Alapítvánnyal, iľoda cé|jara 6.542,.
Ft/hó + Áfa béľleti łközuzemĹ és kĹilön szo|gttltatási díjak összegen. A bérleti szerződés
megkĺitésének feltétele, hogy a kéľelmező a bér|etí szerzőđés aláírásćig a fennálló
tartozását megfizesse.

3.) az2.) pontban megźilapított bérleti díjak feltétele, hogy abér|ó kcjteles a honlapján, sajtó
megjelenésein a Budapest Józsefuáĺosi onkotmźnyzatottámogatóként szeľepeltetni.
a) a legalább havi helyiséghasznáIatot igénylő eseményekľől (fogadóóľa, gyűlés,

rendezvéĺy'tanácskozás, tanácsadás) a Bérbeadót tajékonatni, meghívót küldeni.
b) minden év maľcius 15. napjáig benffitani az adott évľe vonatkozó szakmai teĺvét,

amelyből kiderĹil, hogy milyen eseményekettewęz az év sorźn megrendezni, illetve a
béľleményben milyen áIlandő tevékenységet végez, az mennyiben szoIgáIja
Józsefuaĺos és a józsefuárosi lakosok érdekeit.

c) minden év május 3|. napjáig az e|ozo éves tevékenységéľől sző|ő, az onkoľmźnyzat
által meghat źrozott taľtalmú szak<rnaí beszámolój át.

d) a helyiségben az alapszabtiyában megjelĺjlt céloknak megfelelően a bérbeadáskor
engedéIy ezett tevékenységet folyamatosan folytatni.

4.) a szakmai terv és a szakmai beszámoló éľtékelésére és elfogadásźra a hatásktjnel
ľendelkező bizottság (HumanszoIgáItatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatáskclnęl
ľendelkező bízottság a szakmaí tervet és beszĺĺmolót elfogadta, tgy a civil tevékenységhez
kapcsolódó bérleti díj az adott évre is érvényben marad.

5.) amennyiben a szewezet a 3.) pont szeľinti első éves beszámolóját a szakmai bizottság
részéte benyújtotta, és ai. abizottság elfogadta, az onkormtnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló bizottsága kéľelemľe a béľleti đíjat a helyiség Jőzsefvźnos, valamint a
józsefuĺĺľosi lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága
fiiggvényében a 24812013. 0/I.19 .) sztlmű Képviselő-testületi határozat 26. pont a.)' b.)

vagy c.) pontja szerinti mértékľe módosíthatja, abérleti szeruődés egyéb feltételeinek
v áIto zatlaĺlul hasvás a me l l ett.
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6.) amennyiben a bérlő a fenti k<jtelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmai terve,

szal<ĺnai beszámolója alapjźn nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább részben
Józsefuaros érdekébeĺvégezi,tĺgy a bérleti ďíj az érintett év január 1. napjĺĺtól, azakkot
érvényes szabź/ryok szeľint kiszámított bérleti díjnak megfelelő <isszeg + infláció értékĺe
emelkedik. Amennyiben a béľlő szakmai terve vagy beszĺĺmolój a a|apjźnbizonyított, hogy
tevékenységét csak részben végezte Jőzsefvátos éľdekében, úgy a bérleti díjaa nem lakás
célú helyiségek bérleti đijának megállapíttsań| szóló 248120|3. (VI.19.) szfurĺu
Képviselo-tesfiileti határozat 26. pontjában meghatátozoLL cggyel rrragasabb katcgóriába
sorolt béľleti díjra emelkedik.

7.) abéfleti szeruodés megkötésének feltétele, hogy az Önkoľmányzat tulajdonában á11ó nem
lakás céljaľa szoIgáIő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)

szźmlís' Budapest Józsefuarosi onkormźnyzati rendelet 14. $ (2) bekezdése aLapjźn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjan
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vźlllalja a leendő
bérlő.

Felelős : Kisfalu Kft , ügyve zető igazgatőja
Hataridő: 2014. đecember 1.

A döntés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kĺjľét érintő dtjntések esetén javaslata a kozzététeI módjara

nem indokolt hiľdetőtáblĺĺn honlapon

Budapest, 20|4. novembeľ 1 8.
Tisztelettel:

Kovács Ottó
igyvezető igazgatő

KÉszÍľBrrp: KlsparuKpr.

LpÍnr,q.: KusÁlrł-BpncHa,vľĺpn PprRe REFERENS Ą. "" \
PÉľzÜcu FEDEZETET lcÉNypI- / ľEM IGÉNYEL. IGAZoLÁS: \-'-
OGI KONTROLL:
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B-udapest Főváľos VIII. kęrület Józsefiliáľos Önkormĺányzat Képviselő-testĹileténęk
Humrínszolgfl tatási Bizottsága ' loelőterjesztő neve: dr. Bojsza Kľisztina Humánszolgáltatlísi Ügyosztályv.,"tő / 'b ,

...... ..i ....s2. napirend

ELOTERJESZTES
a Humánszolgríltatási Bizottság 2014. maľcius 3.i tilésére

Taľgy: Javaslat civil szeľvezetek kedvezményes helyiségbérleti kérelmének iigyében

Előterjesző: dr. Bojsza Krisztina tigyosztályvezeJő
Készítette: Rókusfatvy-Bodor Gergely HumĺánszolgáttatasíÜgyosztály

A napiľendet nyilvános iilésen lehet tĺáľgyďni.
Adöntéselfogadásáhozegyszeruszavazatilöbbségsziikséges.
Melléklet: 1 db

Tisztelt Humánszolgáltatásĺ Bizottság!

I. Előzmények

Az a|ábbi civil szervezetek kędvezményes bérleti sžerződése targyi helyiség tekintetében 2013. de-
cember 3l-én lejáľt és kezdeményezték szeruődésfü meghosszabbitasďt. a Kisfalu Kft.-nél. A Hu-
mĺĺnszolgáltatási Bizottság l43/20l3.(V[.15.) számú hatfuozatétval elfogadta a szewezetek2012,
évi beszámolóit, és 20t3. évi szakmai tervfüet.

Név: Székhelv: Képvĺselő: Insatlan címe/m2
Inteľkulturális Pĺáľ-
beszéd Kdzhasznú
Alapítváľrv

1084 Bp.' Rákóczi
tér 10.

Molnrár Mik-
lós

Bp.' VIII. Víg u.
28. /33m2

Magyar Emteľi
Jogvédő Központ
Alapítvánv

1085 Bp., Baross u.
28. *

oberth József Bp., VIII. Baross
u.28. /174m2

II. A beteľjesztés indoka

A Humĺínszolgáltatási Bizottság javaslatát követően a Városgazdĺálkodrási és PénzĹigyi Bizottság elé
kerĹil a kérelem döntéshozatalra, ezért szĹikséges, hogy a jelen előterjesztést a Bizottság a 2074.
februáľ 3-i iilésén megfaryya|ja.

III. Tényállási adatok

Az rnteľkultuľá|is Páľbeszéd Alapítvány tevékenysége :

Korábbi nyelvi tanácsadĺĺs szolgĺĺltatásukat továbbfejlesztve segítséget nyújtanak a VIII. keľtiletben
élő Roma és nem roma fiatďoknak, akik nyelvtudást igénylő munkďrelyeket szeretnének megtrlá-
Iyazn. Részletes 20t3. évi beszámolójukat az előteľjesztés mellék|ete tarta|mazza.

Az lnterkultuľális Paľbeszéđ Közhasznú Alapítvány a Budapest Józsefuáľosi onkormĺínyzat fulaj-
donában álló Budapest VIII. Víg u. 28. szźm alatti3492610/N5 hrsz-ú 33 m2 alapteľĹiletÍĺ helyiséget
kivénja kedvezményesen bérbe venni. A kérelemhez csatolásra kerĺilt a f0I3. évi beszámoló és
2014. éviterv.



Az Alapítvány a936/20Í2. CVII.l8.) szímú Városgazdálkodrási és Pénziigyi Bizottság által elfoga-
dotthatźtrozat szerinti szerz(5désmódosítást megkötötte. Jelenlegi kedvezményes bérleti díja 6.433.-
Ft/hó + Á'fa. Azönkormłányzat közös költség Íizetési kotelezęttšége 6.060'. Fi/ho, aszámítottbéľle-
ti đíj 37.567.-Ft]hő + Áfa.

Magyaľ Embeľi Jogvédő Kiizpont Alapítvány tevékenysége:

Az Alapítvuty 2006. ĺ3tłr jogi segítő szeľvezet. 2013-barr lreti 6 óľa tigyfelfogadlási iđőt biztosított.
Az tigyfelek 90Yo-a buđapesti, azon belül 85oÁ jőzsefvlárosi lakos. Alteľnatív tehetséggondozás és
családgondozźs szo|gźltatasuk esetszĺíma 2013-ban 8694 kontakt, melyből 90oÁ jőzsefvérosi. Kľí-
zisdis4pécser szolgálatot mfüödtetnek, és fent taľtjak alőzanBabfü Klubot. Részletes szakmai be-
szĺímolójukat és teľvfüet a melléklet tat|amąz.z,a.

AzMagyat Embeľi Jogvédő Központ Alapítvĺ{ny a Budapest Józsefuarosi onkormányzat fulajdo-
nában á11ó Budapest VIII. Baľoss u. 28. szźľĺĺ. aLatti 3673910l N4 hrsz-ú 17 4 m2 ďapterületiĺ helyisé.
get kívanja kedvezményesen bérbe venni. A kéľelemhez csatolásra kerĹilt a20|3. évi beszámoló és
2014. évi terv.

Az Alapítvrĺny a936l20t2. (vII.18.) szamú Vĺáľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság ĺíltď elfoga-
dott hataľozat szeinti szeruődésmódosítrást megkötötte. Jelenlegi kedvezményes béľleti díja
40.746.. Fťhó + ĺłfa. Az önkormányzat közös kiiltség fizetési kötelezettsége 29.580.- Ft/hó, a szél-
mított bérlęti díj 70.47 5.- Ftlho + e.fa.

rV. Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasolom a helyiségbérleti kérelmek pozitív elbírálását tekintettel a szervezetek szakmai munkájá-
ta.

V. Dtintés céIja' pénzĺigyi hatása

A dcĺntés pénzĹigyi fedezetet nem igényel, bevételkiesést nem okoz.

VI. Jogszabályi ktiľnyezet ismeľtetése

A civil szervezętek helyiségbértetéről a Vrírosgazdĺílkodási és PénzĹigyi Bizottság đönt a Human-
szolgríltatási Bizottság javaslata alapjan. Az erce szóló felhatalmazást a Képviselő-testiilet és Szer-

vei Szervezeti és Működési Szabźiyzatánól szóló 2512013. N.f7.) önkormĺányzati ľendelet
(SZMS Z) 4. melléklet ének 2.2.3 . pontj a taĺta|mazza.

A Képviselő-testiilet 248/2013. (VI.t9.) számlihatźrozatźnakZ9. pont éľtelmében a szakmai terv és

a szakmai beszĺámoló értékeléséľe és elfogađáséta az onkormányzat hatáskörrel ľendelkező szakmai

bizottsága jogosult. Ameľľryiben a szakmai bizottsőęa szakmai tervet és beszámolót elfogađtą úgy
az onkormźnyzat TulajdonosilBérbeadói jogokat gyakoľló bizoltsźrya az ónkormźnyzati feladatok.

hoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti dijat az adott éwe is engedélyezi.

Amennyiben a szeÍvezet a kdtelezettségeinek nem tesz eleget, űgy a bérleti dij az éľintett év januáľ

1. napjától visszamenőlegesen az alĺĺuális forgalmi érték szeľint kiszĺámított' a nem civil szęrveze.

tekre meghatźrozott bérletí díjnak megfelelő összegre emelkedik. Amennyiben a szakmai teľve,

beszĺámolój a a|apján' bizonyított, hogy tevékenységét csak részben végezte J.ózsefuaros érdekében,
,6w abérleti díj magasabb kategóriába soľolt bérleti díjĺa emelkedik.

Minđezek a|apjźn kérem a Humĺínszolgáltatási Bizottsétg javas|atźú az ilj helyiségbérleti kéľelem

iigyében'



Határozatijavaslat

. / z0 | 4 év. (III. 0 3 . ). szĺĺmú humánszol g tł|tatási bizottsági határ ozat:

A HumanszolgőLtatási Bizottság úgy đ'önt, hogy

1. elfogadja az Interkultuľĺális Páľbeszéđ Közhasznú Alapítvany (székhely: 1084 Bp.' Rákóczi
tér l0.; képviseli: Molnár.Miklós) 2013. évi beszámolóját és 2014. évi szakmai tervét, valamint
javasolja a Váľosgazđátkodási és Pénzügyi Bizottságnak az Inteľkultuľĺális PĺáľbeszéđKozhasznu
Alapífuĺánnyal bérleti szeĺzőďés megkötését kedvezményes bérleti díjon a Bp. VIII. keľĹilet Víg u'
28. szélm alatti ftľsz, 34926l0lN5) 33 ÍIÝ ďapteľiiletii, helýség tekintetébJn a mindenkoľi közös
kiiltség összegével egyező béľlęti díjon.

Felelős: polgiírmesteľ
Hatáľidő: 2014. marcius 3.

2. elfogadja a Magyar Emberi Jogvéđő Központ Alapítvany (székhely: 1085 Bp., Baľoss u.
28.; képviseli: oberth József) 2013. éví beszĺámolój át és 2O|4. évi szakmai tervét, valamint javasol-
ja a Vaľosgazdálkodĺási és Pénziigyi Bizottságnak a Magyaľ Embeľi Jogvédő Központ Alapítvány-
nyal béĺleti szeruł3dés megkötését kedvezményes bérleti díjpn a Bp. VIil. kerület Baross a.28. szźtm
ďatti (hľsz.36739ĺ0/N4) I74 11Ý alapteľĺiletű, helyiség iôkintetében a mindenkoń közös költség
összegével egyező béľleti díjon.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataridő: 2014. marcius 3.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjénekjavaslata a közzététe|
módjĺĺra: honlapon

A döntés végrehajtásźltvégzö szewezęti egység: Humánszolgĺáltatási Ügyosztály, Kisfalu Kft.

Budapest, 2014. februar 25.

,{ 3..ł l/";,,{y_.
dr. Bojsza Kľisztina
ügyosztályvezető
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1. szĺámli melléklet
Az INTERKULTURÁLIs PÁRBEszÉD rozna.szľĺtl ALAPÍTVÁI\rY GPA) 2013.as

MUNKATERVENEK MEGvALósulÁsa.

Az IPA kuratóriuma}}I4.januáľ 14-i ülésén megvitatta af0|3.n év tapasztalatait és jóv éŕragyta a
20 1 4-es munkaterv módosítását.

A kuratórium pozitívaĺr éľtékęlte atava|yiévbęn elért eredményeket annak ellenére, hogy objektív
okok miatt néhĺány tewezettprogľam csak részbęn valósult meg. Rugalmasan alkalmazko dva az
időközben felmeľĹilt igényekľe ugyanakkoľ új twékenységeket is sikertilt beiktatlri, amelyek köziil a
legfontosabb az önkéntesek bęvonĺĺsa és szakmď gyakoľlahrkat az Alapíwĺĺnynĺát töttő végzős egye.
temistfü fo glďkoztatása.

A teľvezett projektek részlętes értékelése:

1. Jobb esélyegyenlőség a munkaerő piacon
A program csak részben valósult meg, mivel az érdeklődés csekélyebb volt, mint gondoltuk. Egy fő
azonban mind a hĺírom konzultáción részt vett (Kapcďa Maĺgit) és aztigen hasznosnak találta.

2. MenekĹiltek magyaľ, angol és német oktatása
A pľogram teljes méľtékben és sikeľesen valósult meg, olyannyiľą hogy júniusban két rij magyar
nyelvet tanuló csoportot kellett inđítanunk a felmeľĹilt igényeket kielégítendő.
A csopoľtok összetételében egy lényeges módosítĺást tettĹink, amennyiben a menekiiltek helyett csak
bevándoľlókkal foglďkozunk. A képzésben az év fotyamrĺn összesen 32 fó vettrészt. A szakmai
munkába két új onkéntest kapcsolhmk be, akik a Karoly Gáspĺĺľ egyetem végzős magyar mint ide-
gen nyelv szakos hallgatói (Füliip Katalin és Plausin Zsuzsa).Tapaszta|atainkat igyekszĹink meg-
osztani más civil szeľvezetekkek. Ebből a megfontolásból a
A BEVÁNDoRLóK ESETE A NYELVTANULÁSSAL c. éľtékelő jelentést készítettĺik el és jut-
tatfuk más civil szewezethez (lásd 2. sz melléklet).

Fontos eredménynek tartjuk, hogy sikeľĹilt jó munkakapcsolatot kiépíteni a Budapest Esély Nonpľo-
fit Kft.-vel, valamint bekapcsolódh}nk a Főváľosi Migrációs Kerekasztalmunkájába'

3. Zenéve| a rasszizmus ellen program

Azígéretes pľogľamot kidolgoztuk, több szpol:zorźtlźlsi kísérletet tettiink, de sajnos nem jáľhrnk
eredménnyel.

4. Film és művészet az interkulturalis páľbeszéd elősegítésében

Az inteľkultuľális filnklub sikeľesen megvalósult öt fő részvételével. A ľészvételi létszĺám korlátją
hogy az onkoľmanyzattól bérelt helyiségĹink oktatótermének ennyi az ideflis befogadó kapacitasa.
A ľészvevőkkel értékelő kéľdőívęt tölteth.ink ki, melynek eredményét a 3. melléklettarta|mazza. A
vitźlval összekötött foglďkozások nagyobb csoportokban is megvalósíthatóak. Tewezziikfelvenni a
kapcsolatot a Hl3 Diák. és Yállalkozásfejlesztési Ktĺzponttal igény szeľint folytatni a klubte.
vékenységet.

5. Közösségi helyiség multifunkcionális célra

A helyiségetaz erędetíterveknek megfelelően sikeľĺilt megújítani és az oktatótermet komfoľtosan
berendezni. Anyagi erőfonás hianyában még nem sikenilt projektoľt beszerezni, de a wifi kiépítése
ľévén a tewezett oktatás sikeresen megvalósult.

+



mellék|et:
l. AZ INTERKULTURÁLIS pÁn-epszÉo rozHe.SZNÚ ALAPÍTVÁNY 2013-as MUN-

KATERVE
2. A BEVÁNDoRLóK ESETE A NYELVTANULÁssAL
3. Inteľkulturĺílis fitmklub éľtékelése

.ĄZ INTERKtiŁĺu nÁus pÁ nrrszÉo ľozľĺsz;rł. a'L.ąpÍTr'Áxy 20 l 3-as
llĺÜ}iKÁTERVE

(Elťogadva azlPA ?012 novelilber 30-i kuľatóriumi iilesén)

Afol.ra-matr.rsságjegyébcna2Üi3-asmturkareľv aze|ozoćr. lenen,záíprĺljektjeitfo|1,taĺ.ia,
illetve rij pľojektek kidolgozását és nregvaĺósĺiásár tĺizi ki cślul.

1. Jóbb esélyeg.r..en|őség a munkaeľ<i piacon

IÍegvalósítás ieĺr,ezett idôtart ama: 2013ĺnárcius - n:áius
Korábbi nyelľí ranácsadás szolgáĺtaľásunkat tov'ábbfäjlesav.e segítséget kÍvaĺlurk'nyrljtani a
VIII' kęrtĺletbęn éIó Roma' és nem ľoma Íiatalgicnak. a-tík nyelvđaást.-ĺe*ytő m.'t.aľ,"l-',el..t
szeĺetrének megFál1łĺzni. Tematika kidolgozása 2013 januáĺ-februáĺ..Tartalmi fókusz:
munĺcavállalasi elbeszéIgetésre való nyelvi felkśszítśs. Foglalkozísok száma: háĺom alkaiom.
Csoportok száma: .iélanťkezők Íiiggvén,rebeli.

2. }.Ieuekiiltek luag}aľ-. angol és nénret oktafása
2013 jan. l0 -2013 dec. 20

A 2oĺ2 októbeľéber. elkezdődött pÍograln kiTeřjĹ.sztése slÍuktBrált ke.retek kdzcjtt: A
ľésztvevók e-s)'réŚze a bicskeí menekülttáboť lakói. más ľészíik letelepült ázsiai és afrikai
bevániloĺlók. A nragyar nyelvi és kulturá]is beilleszkedii í)rogÍaln cśIja ŕmagyarny;ellĺi7sga
raegszeľzése és, a miľrdennapi éietben valo eligazodás, Emeilen két csopon algol és :egy'

csopon német n.l'elv.i képzésbeĺl ĺészesül. A képzés cél.ia, hogy az infonnatikai képzatseggjl
már rendelkező bevándorlók a munkaeľőiriacon nagyobb eséllycl in<ĺůftąssanak.
Ęg.i:ĺlntiködés kia]akítisa fol;:aľiaĺban van a tr,ĺenedék_alapĺtvránn,uĺ, Budagest Esćly
Nonproflt Kft.-vél és a Bicskei ýÍenekiilteket Beŕbgadó Állornássa!.

3. Zenével a ľasszizmus e|len progľam

Eí<jre'Iraladott stádiurnban valr az eg}'ĹitiÍnűködés, kialakÍtása a Rajkó-Talcntum Tánc. és
Zerremúvészeti lskolár'al' A projekt iel3a i''og1,..a cigányság e]leni e.lőítéietessćgeĺ.a zenén
keręszĺtil csőkkeltstik. Szponzori táĺrogaĺássai nemzeiközi zene- és müvészeti táboĺt
szęľvezünk. Progmm elókész-ítes 2013 jarrulíĺ.máľcius. lv{egvalósítás: 20l3 jťrlius.

4. Film és mrii.észet az inteľkulturáIis párbeszéd elős€gítésében

20l3-ba-é megújult fonnában ú;raíndíľjuk korábban 'sikeres inteľkulturális filmk|ubunkaŁ
kibcĺr.ítve egýéb művészeĺi fonniĺ'k bevóruásáva]. A program keľetében olya:r Íilĺueket lzgý
művészeÍi 'elkotásokat vitaiunk nreg. arnolyek r'a.lamilyen csopoľtok kőzclĺi konflikĺuśt'
dolgozrak fel A vita jó aikaimat ad előítéletes nśzeÍek ĺitköztetéséĺe' A programhoz a
közcisségi médiában (első solban Facebook) fór.umot terelnľtińk. A. |ogialkożsok
eseményjeileýek. Telľezett alkatma]ĺ szánla: Ą. Víegr''alósítás iđeje: 20ĺ3 április éĺ má1'us,
t alałjnt 20 L3. október és'rroven beĺ-



5. Kôzösségi h el.r.íség muttifu n kcionálís cé-Ira

Az a(apiĺvźĺny nunkájának t.-rv'ezhetĺĺségél nagybalr segiĹĺ -tózseíváĺos onkormán,vzatárak
aay.voa1í.v 

|aĹározaźz, hogy- a lakossági igóny'eker kĺszolgátłĺ hir,aĺoĺt \íIII. keŕ. Dé;ĺ :vÍiksa
} 4.bą lér.,ó telepheĺyet kédvezmén.ves céĺieti dljja| tocsat.!ĺt rendelkezésre hôsszú távon'
Szĺľe.trénk ą łleJyixfg pr6páljá| nlÉg vonzlbbá tennĺ. ,vąlaáiĺt az oktatótermet közósségi
foglalkozások;a és oktatásĺa 'ideáIissá fejlesztelii' \,Íegvalósítás ideje; 20l 3 nrárcius.

Budapesĺ, 20l 3. febľuár 4'

Zárađŕk
E közhasznúsági' jelentést az Interkul'turális Paľbeszéd
2013. február 4-ei ĺilésérr eifogada..
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A BEVÁNDoRLoK ESETE A NYELWANULASSAL

MigránsokkaI foglalkozni nagyon hálás, ugyanakkor nagy türe|met és körültekintést igénylő fela-
dat. Mivel alapítványunk fő profilja hátrányos helyzetűek nyetvi- kommunikációs képzése, a
MlGHELP migránsokat segítő a|apítvány megkeresésére örömme| vál|altuk menektiltek és beván-
dor|ók nyelvi képzését, elősegítendő társada|mi integrációjukat. Szakmai|ag fe|készültek voltunk,
azonban menet közben o|yan szervezési és speciá|is igényeket kie|égítő fe|adatokkal ta]á|tuk ma-
gunkat szemben, amikre e]őzetesen nem számítottunk, ezért a programban újra és újra finom mó-
dosításokat kel|ett végrehajtani. A több mint egy év alatt felhalmozott tapaszta|atokat szeretnénk
ezúton megosztani más civil szervezetekkel.

Csoportszervezés
Ellentétben a hagyományos csoportszervezésse|, ami jelentkezésbő|, szintfeImérőből és csoport-
beosztásból áll, a migránsok esetében o|yan tényezőkke| kellett számo|ni, mint e|őzetes értesítés
nélkü|i felbukkanás, hétvégi időpontokra történő óraszervezés, tudásszint behatárolási nehézsé-
gek. A háttérműve|tség fe|mérése is sok gondot okozott, fő|eg a nye|vi nehézségek miatt. A dari
nyelvet beszé|ő afgánok pé|dául egyá|ta|án nem tudtak angolul és a |atin betűket sem ismerték. Az
így kialakuló heterogén csoportokban az oktatás |eginkább a tanyasi isko|ai osztá|yokra hason|ított,
a mi kétségtelen ü ], módszertan i találékonyságra késztette ta n ára in kat.

Motiváció
E|vitathatatlan, hogy a migránsok korében nagy igény Van a magyar nyetvtanulásra, de sokan ango|
és német tanfolyamot is igénye|tek. Bár a nyo|c hónapos programot végigfuttattuk, az eredmé-
nyesség sokka| gyengébb vo|t, mint vártuk, vagy mint az egv hagyományos magyar csoportná| je|-
lemző. A fő ok a hiányzás és a kurzus végére történő jelentős |emorzsolódás. Magánbeszélgeté-
sekből azt szűrttik |e, hogy az ok, amiért nem tudnak kitartóan végigvinni egy i|yen programot, az
az, hogy bármennyire is szeretnék prioritásnak érezni a használható gyakorlati nye|Vtudást, sajátos
é|ethelyzetükben ezt nem tudják keze!ni. Türelmet|enségük és frusztráltságuk abbó| adódik, hogy a
két |egfontosabb dolog a megfe|e|ő okmányokhoz való hozzájutás és munkaIehetőség megtalá|ása
a másnap tú|éléséhez. A napi |étbizonytalanság és perspektívahiány végig rányomta bé|yegét az
órai munkára, így te|jesítménytik is szerényebb volt az elvártná|.

Ku|turá|is integráció

Az egy év nyelvoktatási tapasztalata arra is ráébresztett benntinket, hogy a nye|vtudáson tú| ha-
sonlóan fontos |enne számukra olyan országismereti kurzus, aho| a mindennapi életben való bol-
doguláshoz tesznek szert hasznos tudásra. Magyarországról és a magyar kultúráról hlhetet|enü|
keveset tudnak, és nagyon keveset értenek az őket körülvevő világbó|. Vonatkozik ez a vise|kedési
mintákra, kommunikációs é|ethe|yzetekre is. A kudarctó| és a va|ós vagy vélt elutasítástól va|ó fé|e-
|em arra készteti őket, hogy saját etnikai csoportjukon be|ül keressenek kapcsolatokat. Végered-
ményben legtöbbjük nem szeretĺ meg az országot, kényszernek érzi az itt tartózkodást.

A fentiek elsősorban a menekültekre és a frissen státuszt kapott táborelhagyókra vonatkoznak.
Üdítő kivéte| csupán azok a bevándorlót akik akár házasság révén vagy tiz|eti kapcsolaton keresz-
tü| már biztos egzisztenciávaI rende|keznek.

Bár a menekü|tekkel va|ó fog|alkozás jó része á|Iami feladat, a finomhangolásnál és különösen a

ku|turális integrációná| a civil szervezeteknek je|entős szerepe lenne. Úgy érzem, hogy a migrán-
sokka| fogla|kozó szervezetek ĺisszefogása révén nem aprózódna e| a szakmai munka és hatéko-
nyabb lenne a migránsokkal va|ó fog|a|kozás.

Mo|nár Mik|ós
lnterkulturá|is Párbeszéd Kh. Alapítvány
1084 Budapest, Rákóczi tér 10.
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osszerocLAń ÉnrÉrrÉs

ÉnĺÉrelÉsl szEMPoNToK
Érterctes 1ĺ01

1(gyenge) 2 3 4 5 6 (kivá|ó)

|\íennyiség 4 7

ľarta|om, minőség 2 3

E|érhetőség 2 3

Tarta|om&új info 5

{ázi feIadat 1 L ) 1

nteraktíV tevékenység 2 3

izakmai feI késziiltség 5

(ommunikáció 5

)roblémamego|dó ké pesség 5

iegÍtette a tartaImat 1 3 7

VlegfeIelt az eIvárásoknak 7 3 I

]iztosfrotta a max. átadást I 7 2 7

2 3



A Ma3yar Embeľi Jogvédő Körpont AfapÍhráĺy {MEtoK} 2sÍ3. évĺ besałmolóje

l" sttÍ,ĺł{łrt adätal

lĘ M*gyar Emberi Joaédö 16rpont Á.lapítvsq {Íěv;đ 
'reve: 

ľvl€Jox ÁlapÍtýänY} 1994.}en a|akuĺt {n$ĺvánt*ĺásĺ sĺárn:
4ř40'' Fövćĺosi tĺrósÍe}. Az aĺapfuányt a łĺróság i6'Pi(6Q.1:9,/199{'/18" stéľt.řoĺ!, 2006. febłiáĺ 22' napJáa jogeĺđĺe
ęm€|kedttt věgÍéšéve' t}ett€ . ĺ(öthłsrnÚ słeĺĺ'eretek nyiĺváotłrtásđba.

Áe Äl*pĺtvány célje. aĺapłtó okĺŕátł srerInti .Á bt'dłp€ĺti srékheĺyen műkłidő Magyłr řĺrbełi Jo€yfuđ KÜtÉÔńt
{ĺáÉ,oK} älapít'."éný irođa, vaĺałrint a $rcnŕ€fet nráś Ínaryőroľslátl €f kÜľfôidĺ tépvis€t€tęjneŁ lćt€'ĺtése, íeäntłŕtźsa
{s íejhsĺtése". ľnetynek{rde*ében a käYetkerő tev"{keĺysćge*'et végrř; 

"ĺ!ftiä!i5 
tśvé*énysś& ęsätád'tgít*s, łdőĺko.

rúat $onđorása; 6yermet. és iíjr}ságv&jEłeĺĺł; bátĺányo* htĘľłetó csopo*ok társädąlmř eséfoegyenĺóségének elésegĺ.
tér{; €mbé'i đs *t}+mpol6Éĺi jogok véđelme; a mł5yłľoĺszdgi 

'ieíĘueti 
df etnĺkBl k's{bbsé8elĺkeĺ. va|amĺnt ł hatáľon

t{li ĺ*agyaľsággar kepcsoĺäros teĺ,ét(ęnYsétj ktilha'zťlti sreľveletek cráŕiáľa bÍetosĺtoĺt csaÍ kölhłsrnú slełveretek
ál|äl iBÉńybe lléhětő 52ol8{ĺĺäráśo*".

Srékhelyel x085 8udapest \ĺtťl,,łcrí}leĺ, Błross utca f8.
Ügyféĺsro|6"élatł 1l8f 8udä!r3Í, Bäíoss utcř 118.
tGpvixlłÍle: Öbeĺth.ĺórgf Lł.ĺĺatóĺiumi oinétt'
EléÍh€tö9é8ei:

ł Postaf,ók 13&ą Budôpšít, Pf. 
'so.ł teteÍonĺ nascnta ĺ2.iđł 1s ćľáig {06.fÔi g1z.?1.6?i ĺtői ĺ.onol, !Ťäprnt$ ĺ2"ts| ls óráĺg: {06.701 3s9.2s.ĺ'8j Üty.

fékro|géĺłt, łeddtő| p€Öt€kĺ8 lź.tőĺ 16 óĺáĺ3: {s'1} 788"5ĺ"10.
l t.ĺnaíl; łnťo6mejoŁcom. iołanbäbakklÜblgľllłit.tom, ooca$3ę?anbabaŁ.hu'
l Hoo}ap: w.".łw'}ozaĺbaboiĺ.hu. w|vw.mejok.com.

|t' fngedélyköteleĺ teĺółenyxć8tk, páĐśätt pmjéktśk

to$se8tsly

A MĚlÜK 2006, sr€Pt€íttbéí &á éte äŁ1s15. srámti iogi rł8ĺtő sżÉÍvéreti 3 Jo8i seaítcgnyújłásĺÉE srôlć 20ô$. évj
ĐQfi" tŕirýéĺ'y (.|st;} łĺĺpjáĺt {"ľ{ép Úsl^'jźdjé'}-

?o!3.ban 8äros5 utcä tl8. száĺn alattl Ü8},íélszoĘćlatunkon heri rendsreĺesé88el tĐťtottunk ii8tĄ.éd| fć'fo8ôdłsl 2
{Ü ilswéđ réstvđtéíćťěl €ĺsdĺoÉen csatáđs'g} ćs'5yeĺľot*jsg* słakteĺÜleteken'

Ä cšôláďj.o€i é{ s/ťríBÉĘo8i íćlfogadá.sokre lelełtlĺezs űgýetek đöntöen gyermekeĺh*lyełćsĺel, szšlőĺ ťÉlü8yśteil
jog3al, Mota|nre#íĺel, srocĺátiś éývłgy eg'ésxégügyi éďľagy gy*rł-lokvédaimi e|tátésotĺ:ta| köpé$o|atos ii8}Ękb€ťt
xéľtęk se6ít'égét, vaĺamĺnt eaetĺkel szcros öĺsrefüggésben jelentetĺ'mę a hsjléktättttśággál ta5słlatcs pĺob|ěmák
{ÖĺtkénYgs |ałáshasĺnéřet, stÍvesĺful ĺakághłnłólłt}. đĺ ł be;rttaktsoĺ inĺérményi elhttyelés i*ntĺ igéĺry ípétďĺĺJ|
cqo|ĺdgk átnręneti otĺłona}' Kti|ěnöstľr e kĺ*of{tł*át ve$rć'ĺyeltętđ helyretekben, eleęedľretetĺen volt a päĺlrura.
í$o3 .rétínéĺI€dŽseĺéś é3 słoťíálĺs śł8hsć6nyüirćÍ'

zÜtrsb'aa árlł6.osłn lieteŔ(e 6 .óĺa íÉ'ľĺogadáĺ} ĺďőt birtšśítonĺroŁ tissręsłn ĺ.sc ôľłt.'iigyíeĺeink |akchrtY gt€řiÍĺt{

öĺĺzętćtel*;. }b.90$*$tdôp€5tteĘnęk8596ÝJózś€fuéíoś'
. s96pest íĘasyą
. 5sív!a8:1aroÍsĺásĘtá't€FBĺ{te}.

Ir.1.



|'.?. ÄÍéśonYl*stöbű $eo|gált*tások

t!'2.1. Attćrnätív Terhes6ondorás ěs Cĺłlád6onđo:ás

Átacsonýiisĺěbü słolE.ĺĺtatt5i.nk Jóżsefuáŕo3b€n. a - jeľenlegÍ nevén - Masdolas.negyedb€n lńdutt 2ooz.beĺ!. 2007.
ben - a szotiílĺś ióÍvény viĺĺta!ásä nyomán - a tórseÍľároĺĺ Őnkorĺnányrai tneeceŇáňe 

" '.olaiÍtntí'-*đk6,réá,amely ęngedéfu 200?' slepteńlb€í zl+.n leťt ioaeíđs. Ä seolgáltätćs sré&hetye 8vdapest vltl. keĺřlel a"'o'' il" ii.,
ĺÉlep$alye {ůgY.étfogłdás heýe} Bťdđpłst V|ti, t€iđľét, 3äfo5$ vtcä ĺá8,

Á 3łolgálÉtéś rĺs6dkges céksopoŔja; dŕceha$ř*áĺń vłĺĺandóĺ ĺrőt Eyeŕmeket ntveĺ6 droghasaráíó aľnbeĺe&, e csa.
lódok kĺskorł} tagjai, továbÚá hozrätanorólt. {A korábbi évtk e céĺęsoponľa von*tkotó s:akmal beĺ:{ĺrĺo|ói itt éĺhe.
töi e|: ňttF:/4Öfô$btbôktcrheśgoĺldoz+s.błąspot.łtu/p/bśsráŕnolok'htmt,)

7c13.bał az łĺacĺonykiäszöbü sżoĺ8áĺtćtś' ĺ{ęťetdbćn ar łlébtł ĺe*dsteres pľograĺnok voitaÍ< e!ér}retôk:

. TĺĺĺĺeĘołdoaási tafiá$ađńŚ. Młgyarursaágon e5yedÔ|ál!ó ttĺl{csedó szotgá||ą1$s, mgtynek }'eretébeo ĺzü'
téĺa.nőgyĘyára *ztkowos és véđőnÔi"mentćthigíéniląs ĺratembeľ Ío'gaÚ;a i;eĺentĺ<ę$ket"r Csalédĺ stłbadĺdÜs pľogľłlĺok. Haránkban Ügyáncĺét e$YedülL ho3y łđdikto}ó5ĺei śtclséłtatá$inłar'ggcr'. ĺnekĺęk}ke| Rözlĺľen ĺs {ehet *áto5'łtní' hĺś.e$ a tkĺĺk ĺésr{ĺe gyĺirmeksfobjt nyitottunŁ iĺ{tľe anrrrk ĺnľĺi-
tegv so ítéťyfcttttétěíílýi €tőtťĺében mołgćsigdĺryĺĺ $gyeĺségi jttéĺ(oküt l.gtsthatłat.ł csěĺádi ĺ<onru{rácló. [łsoĺoľban a vss:đlyottetttt gytÍ$lekęk é3 tĺa|ádok Írďyłęté$ek kÔr€|é3€. ahoĺ teb*tĺé.
5eĺ, a csa|ád e8y{ittéIéséĺrek m*gónése łľdeĺĺében, Íńiíté| $él€g€bb horčslaíto?ói křľ bevoításávö| ýée.ett
Łčnrł.'ltsťýóvűl.

. sY€ł'l.'ékdľám*. Jórsefuäĺost övodłkba jáľô ĺa€ľcgoponos gyełĺne.kekbőü kia!łkłtott tsopo*ban.. SaoeiélÍs sesítér. addikto|ógiôt lĺÜnl$ltáció, |töziga4atási tóíltcsäđćs és eľjdráĺi kóÉg|Ś*kĺ. Akár,e3yénĺ' aklľ
csaľád} $ggak keĺe!éĺébeĺ. ęs({Íne'ÍedtŚéłé'śet, $Ĺikśé8 sřeľ|Í}t, foť'nđ|it kÖusafđEtäsĺ łep**ułtćĺ|afás*.
vsl'

* Önsegĺtő csopoĺtok. Heti ľeod$IeÍess{5geł elđĺhctő vglt ą JÖzęrr Babák droghasanéló ĺrčlöĺ< önsrgilő cso.
pÔrtJB, 3 |.łaí(oťłc.s Anonyĺous iĺ{Ą Í.Iévtelen Đrogsü6i5t}, aĺ.Alcq'hoiics Aĺ}onYífious (Ä.ą; Anonlm Alkoholiľ.
!á*}, €t Äf.futan '[alkohqłĺĺák hoełátĺĺtaĺói}, ár Emottgrĺ$ Ä*oĺlyiťřous {tÁ; l{áĺfęšeł Ĺelĺd'sétét Keĺęsđk}
gy{tést.

'Ą Ślo}8tĺtatáś és*(słáma {kontłktok íIáńÜh

'(ĺici!3éiňt 
letóhłĺY szeř{ítt ö$ĺĺš{étč|€}

i 9Ü96jórsefiräĺos.
1896 gudapęst más í(€rÜletei.

|l.t'z. l{ĺírlĺđ]ĺł9ćcscľ"śroÍgátát

A Jórđ* sabák Klub 2013 stcptémbeľbęn veleite bť dŕoghäś&}átó váaĺrdós nô.ĺ<. srłilők {s gyeĺlĺxtešk elhitássa*ĺve.
2ÉŚćt tíégl6 e|eŁtrooikvs krírirdiĺrpécse*!:ÜľE'áhalé5át. EíťleÍ( f€tađä$. hogyał oĺĺłs6 báľĺretypontjárđ} ĺ té!ao.
FěÍ{ tsBłőí vasy łe ő šs8*6ík eYoi.san đs hatćkonYłn Łéľhessenek ęlđdte8€í töcácsÔt, keĺesłreĺĺsĺtěk ĺrakľĺa;.*ap-
csrlätokat' ľne6feletö srccíálĺĺ, egésľđgÜggi' jogi stb. sraknroí t}látásokat.

ć.ý Ž008. 2000. 201Ü. 2$r. 2012, e0$, 20'ł.
Ítew)

ĺĺgntak 73r,t 1077ě 7ö38 7608 82S1 8694 ffi
30Ü 3& ł24 2?.4 30Ú 3Đ0 xfr

nřpĺ ětła8 lofltaRt Ż4"4 35.9 $4.0 34.0 f7,ŻĄ 28,98 $0,00
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Ä kíĺiśdiś'*égs€ť.$.ô8ii|Btłłoć 2st3 deęeľĺbeIěbett $4tläkolott a Ma4płr Védđĺrđk fgyelgfetĚ tMAvE!. a septíĺta
5reretetsrot#$.*tt íŤ.Isłolci nöi fłĺróotthona, ĺĺĺ3 áĺ|łndó xĺŁľĺłl paĺtľeĺe ał }łyírĚ ôyula t<óĺírĺz]- lołt.ĺĺĺi*z-
sddĺkto!ógiłi gondorójł.

|ĺ'23. ÍÁťiłoPő'z.5/&tol1-2oto.oo99

fentl tevélce*ysé8ekhea kapcsotódott ítéhánytovábbt tłoĺgá{tatáš'

. [e|ki {sńášśadás váľsághc|yłetbeĺr Í{vő oők srárniĺĺa.
ł Seo<řoteľépiđĺ grogľaľno!ĺ,eten bet&|

. lnteÍsktlvł impľoviriÍcĺÖs srĺnhśzl esadások éś tíéĺ}ĺnt€ĺ9 íésłbęĺĺ disrocřá|ís seĺdfłtó* bevonásával;
SełYemfestéĺ; tettłlmühelY, filĺrt. đĺ viłÍeók|ubot{, csłřádÍ srgbadĺđôs ĺendezvéĺryek küls6 helyĺrÍ*ełl
{Gon.dozó ftrt és Udvaą 8odłpest v}lÍ. teľiłlct. vaj&fu{'nYgđ Ütcô 4J

KutátášcŁ

üaĺÔśs vtcł f8. íłénr alattł hesyiségben jeľenleg kót Łutąľáĺi pŕo*řčnlot bońyölitottunt ĺe, ľnefoe*, słociotcĺápĺćs
slínhárĺ píoírä ísjäiĺkhor kapęĺolóé.ĺo k

. łiseĺleđéses v{łtoláĺok vitsgđiara vřdeóanĺĺítiĺxt {0r. Kařó tĺulss; (Gľt&J Mŕtą v1dĺ léttĺ},
łľkötÉst íiěíetalkqtás vlrs8ót*ta t{oh|beĺ6 moréĺšs ditęmntłł hełyeeteineł hô$ná!ötđval {P''Üf' v{ŕiné srilđ6Yi
|bc|yą p1. !G!ó us$EŠä, Kęíté$t MĚté" ob€rth 

'órs€ü
KönYv

2ol'3' degembaľbtn j*bnt meg ĺłotĺoteľápiáĺ řmpĺovirécÍós słĺrthátí Íĺluĺ}Łśkat folđo!8oró ž58 oftÍtlłg ki5nyv{inĺł
łmęíy t*łĺ''aq* e ró6tsnĺéses słíľĺhár mřŕłját. alkłimszásł |efiątőség€B. A liötet €}ektíonik}Śan' ingľÉnes{n sŕÍ*i
szsĺnđľs eléĺĺrető ĺtľ http:y'ílť!řŕw.p|ayöacŁsĺíĺhar.bb8śprt.hu#oĺ3/1ďieljgs"tonw'htÍtl|, su€ŕrőŁéš sl€rłe$ätôi

r đĹ 8äkö,'ihaméĺ psłichoänalltĺkuĺ.kĺtéprő. pstĺchodľáma.kiképrô. sĺupeľvilor.
e 8$ĺkłĹásrllpgĺchotóguĺ,tłniácsađo,

. ł ťłĺs{łyKati$ksb{ĺÍcsćsąĺiörgł.rdsĺz,
ł Donéth Attĺ{e gĺ^ogrpeđłgó8rrl, sttlpěřviíÔr,
Ô EgŕÍľ.Éreö psłkŁa!ó5vł,psĺiciloďľámawĺetőŕelölł,
ł FoJ.' Jonáthło' po|iloló8uś, ar iĘpľsťiĺác'ós 

"p}aybacł.srřnhsri. 
módsreĺ ľnega|kotóJa,

ł dŕ" Jakab Julleĺ,ĺĺil ptĺicłloĺógłl$, tôř8ařďäsą sralveĺetfejlesltđ'
. dr. I(oposvdľĺ Anit* sĺorĺélpclltikus, medldtoĺ, psrÍcłĺođľ6*a'vezetđ,
o Kist GýóÍťyÁdáĺn kikćp:d pĺrichođrł*a'verctą seťperviĺ.$ťł
ł o$éfihJó'śęf úisásíĺĺá.' szociáłissęťtd
l dĺ PaľádĺJózsef'neuĺo|ógus. pśriĚbitt€Íjpsrĺ{äÔteřÉpéuts.
. f,'éżss sátilśl ĺłelwzetĺe!łes?t6.*ö*.śségépĺĺő trécler, řôśr.ęła-magyer srtkoĺ tanár,
r $źnÉorřĺgz$aBns ffiä8YaÍnvefués ĺíodłlom sr.ałĐ$ tänáí, dłáĺnapcdagógus, etno6ľéíoľ,
r simoí}P.GYöŕ3ľřsr€ĺtćsłtö,
+ Símon Péter Ínentá|hlsiÉńé$ seakeĺnbeĺ, pgałÉhodáľře.vežetĄ
r 5omo6yi 8čĺłtł tĺt5ryaľ.ŕaĺ:c!a.dľáĺĺ* gękos tan4ľ,
c 3ánta!. Äĺdĺ*s gsrłcłrolfuuĺ psrlcftodrćľnn.kłképrő, ĺrupeÍvíĺo E'

r dĺ. Zsenĺ Annamáľĺł psałchiáter, tĺiképrő ps:khodráma psrĺctiottľłpeuta,5rŁĺpeľv;!or.
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|L?c. Kotłpłex oktátás| pŕotrł}n

?ot3 óslétč| mü*'łdłk bcłlłesz*edésí ĺłvaľľal kúrđč gycł'ĺĺrekeket táĺrogaťó koínsle'{ o'Ctétfui pĺogľĺĺnuat łntełybe
e8y 6 főś' 1g ěÝes É!ńeíÍnekełből áĺtÖ xopořt }áptsolóđotł be {Łöĺütük łĺteĺ ł Ĺ'Ô$onci t€ri Ákł}snoĺ ĺs|ęoÍä 4. os'té-
t.1os tanulóii' A pfÚgÍambä'n ł gyeĺurełľtk dĺěmłcĺłpoĺtbłřt' śl{nháEi *épzésben. ?€dĘđB'aí éĺ kommuĺĺĺkációs ŕej.
Issaő ŕo8fa|kqeiíĺotc* gesmek ťészt.

Il|. 2013. évi íontoołbb köłÔĺsógi esemćnyek:

* lV' oľsrágos Ptayback.színházi TälálkÖtó ľncgľen<ierése {2ol3. jĺ,}lius 5.7.. FoBas łłi'z, }}nt:
ht{pýl$lĐybsck(ćlaĺkolo.bls85pot.hlď};

Gyeľrnełľářirĺás éĺ đĺoghłsłnéÍat * ż0t3- tĺmű *ĺĺłpórium ĺĺegĺendetése í2s13. decembeľ ź3., vt(l. koÍii.
|el. 8aĺo'r ficä 2s'h
Aplayback<łínhátňÁa3yłrorszá6onamütöľévb€ffinětójô{foĺ3'deeembeĺ z4,,Fę8asł1tz|.,
tmprovirációs s:ínhá:ř ęĺőidások a Káĺvdĺia téŕe$ {Bäíe$s utcä 1I8'} ä łvtágdolré.pľo8íaÍn í$in;.píojektje ke.
rętében, vaÍaĺĺiar } Goodsżó K{ńbeF, B Fogaĺ Hézban és Ítiáś i(i'íł5sgéťi teye*b*ĺt {tuĺópĺ| Un!ó /TÁMoP}.
Selyea*estđ - és ťśxtiĺ'$d}'ely a Goodoĺó (eľtben {1or qlkłtcřn';
$łYĺtott 8Yefftrckdľéłĺra.workshopok {Fogaĺ ĺłáą Gonđoró Ken}.

lv.20ĺ4' évt tervelatt prognmok

A łoĺábbi évetłek łnegfeĺelő jogsegéý. ćs alacoonykiisröb6 s:ol6cltłtŕsoĺĺ;
Väĺanđós nćk kĺÍrlsdlxpěcset*toĺ3áĺaia Íejbĺtésł;
(ompĺex oltatáśĺ prog.ťáň bđ\łĺtése;

ł!'ä8dolttä l||. píoje*t kerętébea a |(áfyáĺía tér ttíÚ}€tún nyúitoĺt szo|gśltatórct (kôeöśsé$Ĺ Śro{iote'íplÁý
pĺo6ĺoĺlrob lnfonrrdcíós poat. gyełmękiátsĺó, Łöłtsŕüĺétt sto<íálĺs'ttunR* stbJ.

2Ü13^ évĺtámqotök

r B$dôp€Śt JórĺaŕvárosÖĺlłoľnrdíryräta
+ tľrrbeľiEĺőforřásskMinĺsrtéľĺuma
t Európgĺ Vnĺó/ Ęurćpaĺ Srxi*łis Ä|ap
r Ma8ľaĺerĺrá$ körpoĺlti Ĺö|tsđ3;vetéĺ* {atłcsołryĺĺÜĺröbü srÓ|gá{tstás}
r F$onľć8 {fuiíTáĺ*o6łtáĺ| Ałep

ä(elĺ: Bt.ldaBest. 2o:'4. FnUáľ 28'

'.ď'.ĺ,ĺĺš;.\.

'$o-ffi'đĺ /?:Ł. ffi"ĺíffi;J Ĺ
.<ľilŤ*:1..-tťurnłr

Magyaiťĺňtł:ii Jęvédö xörptnt Äiapítvány

I

a

ł
a

ł
a

t

T2


