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Tényállás és a dłintéstaľtalmának ľészletesismertetése

A Tisztelt Bizottság 201'4. november 17-i ülésén tźtrgya|ta ajelen előterjesaésben foglaltakat,
azonban döntést nem hozott. A Bizottság kérésénekeleget 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 ĺinkormiínyzatifeladatokhoz 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 célúhelyiség, amely az íngatIart-nyilvántaľtásban ĺľoda
besoľolású.

Az Inteľkultuľálĺs Párbeszéd Kiizhasznú Alapítvány

(1084 Budapest, Rakóczi téľ10.
képviseli: Molnaľ Miklós kuľatóľiumi elnĺik) bérleti szeruődés hosszabbítási kérelmet nyujtott
be a Kisfalu Kft.hez, az e|őzo béľletiszeruőđésbenszereplő feltételekkel, kedvezményes
bérleti díjon, mivel a fenti helyiségľe vonatkozóan 2012. augusztus 29-én kötött bérleti
szeruődése 20113. decembeľ 3I-énlejart. Az A|apítvźnya helyiséget iroda céljarahaszná|ja.
Kérelméhez a 2013 . évi szakmai beszámolót és a 20|4. évi szakmai tervét benyrijtotta.

Az Interkultuľálĺs PáľbeszédKiizhasznú Alapítvány kérelméta

HumánszolgáItatási
Bizottság 2014. maľcius 03-i tiléséntźlrgyalta, és a 3512014. (IIL 03.) számú hatáľozatában
javasolta a Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottságnak az Inteľkulturálĺs Páľbeszéd
Közhasznú Alapítvánnyal a bérleti szeruőđésmegkötését 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 béľletidíjon, 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 dĺintéskézhezvételétkövetően a Tiszelt Bizottság álláspontjĺának megváltoztatása
célj ából új abb kérelmet nyújtott be Taĺsaságunkhoz.

Levelében Leíqa, hogy a Humánszolgá|tatási Bizottság elfogadta az Alapíwźny2013. évte
vonatkozó beszámolój át és 20Ĺ4-es évi teruét, ennek ellenére a Tisztelt Bizottság anélkül
hoztameg elutasító döntését, hogy kérdéstvagy kifogástintézętt volna szervęzętükhĺjz. Kéľik
a döntésfü fe|iIvizsgáIatát.

A

34926t0tV5 hĺsz-úvízőrás helyiségre az onkormányzat közĺjs koltség fizetési

k<ĺtelezettsége : 6.060'- Ft/hó.

A 33 fił

alapteľĹiletű nem lakás célúhelyiségnek az Ingatlanvagyon-katasńerben
nyilvántaľtott becsült forgalmi éľtéke:5.635.000'. Ft. A bérleti díj meghatźrozása a forgalmi
éÍtékl}}%-nak frgyelembevételével keľül megállapításra. A helyiségben folytatott iroda
tevékenységhez tartozó bérleti díj a nyilvźntartási érték8 %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
tevékenységetvégzőszeľvezetek esetén az a|ap béľletidíj éves mértékea helyiség Afa nélküli
bekĺlltozhetĺĺforgalmi értékének6 %o-a, az igy szźtrĺitottkedvezményes bérleti ďíj: 28.175,F.t/hó,+ Áfa.

Jelenleg az A|apítvány altat ťĺzetetthaszná|ati đíj6.542,. Ft/hó +

kiizüzemĺ díjak.

ĺfa ł hozzá

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

A Taľsaság tevékenységévelkapcsolatos

paÍIasz bejelentés a

kapcsolódĺó

Ft bérleti és

Kisfalu Kft-hez nem érkezett.

A

bérlő á|ta| kért bérleti jogviszony meghosszabbitáséra nincs lehetőség, mivel a bérleti
jogviszony miĺľmegszíint, ezértújbérleti jogviszony létesítéséretesztink javaslatot.

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

A Humanszo|gźitatźsiBizottság

kĺĺltségĺisszegénjavasolta a bérleti díj összegének a
megáIlapításźú,azonban figyelemmel a 24812013. (VI. 19.) szźmÍlKépviselő-testĹilet
határozat 28. pontjáľa' tlj bérbeadás esetén az alap bérleti díj éves mértékea helyiség Áfa
nélkiili bekcjltözhető forgalmi értékéneka6oÁ-a, melyől aYáľosgazdálkodási és PénzĹigyi
Bízottság a kérelmezo bérleti díj aján|atźra ťlgye|emmel eltérhet a Ręndelet 14' $ (1)
bekezđéseértelmében.Az A|apíNźny6.542,- Ft-ra tett ajźnlatot.
a közös

il. A beteľjesztés indoka
A nem lakás célúhelyiségek bérbeadáshoz bérbeadói döntés
me ghozatalźra a T isztelt B izott ság

j o go

sztikséges, amely dĺjntés

sult.

III. A diintés céljao pénzĺigyĺhatása
Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részétet<ĺľténőtovábbi béfueadását' mivel a befolyó

bérleti díj fedezné az onkoľmanyzat kozos koltségét,továbbá
kaľbantartan á, annak á|Iaga nem ľomlana.

a bérlő a

helyiséget

Amennyiben nem ađjabérbe 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 onkoľmĺĺnyzatirendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) a Kt. - a renđeletbenmeghatározot1feladat- és hatáskör
megosztás szerint _ <inkormányzati bérbeaďói döntésre a Yárosgazdálkođási és Pénziigyi
Bizottságot j ogosítj a fel.

A lakások

és helyiségek bérletére,valamint az elidegenítésiikĺevonatkozó 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 méľtékéľőla bérlő kiválasztása soľĺĺnkell megállapodni. Amennyiben az

onkormanyzat részérőltörténik az ajźnLattétel,a helyiség bérleti díjának mértékéta
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 ajĺínlatottett.

A248120|3. (VI. 19.) szálmt Képviselő-testtilet hatźrozatźnakII. fejezet7. pontja éľtelmében
a helyiségbéralapjául a helyiségeknek a jelen hatáľozat és a Kt. más hatĺíĺozataszennt
aktua|izált beköltözhető forgalmi éľtékszolgá|. A Kt. hatfuozat 8. a) pontja értelmében
helyiségben végezni kívánt tevékenység figyelembevételével történik a béľletidíj
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 tészérętöľténő bérbeadásnál az onkormĺányzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakoľló bízottsága az illetékes szal<ĺľ,ĺlíbizottság javaslata alapjan kedvezményes
bérleti đíj
at hatar o zhat me g.

A 28, pont értelmében új bérbeadás esetén az alap béľletidíj éves mértékea helyiség Áfa
nélküli beköltözhető forgalmi értékéneka 6 %o-a. Amennyiben a szervezet a 27 . pont szerinti
első éves beszrámolój źú.a szak'rnaibizottságrészére benyújtotta, és aŻ. abizottság e|fogadta, az
jogokat gyakorló bizottságakérelemľe a béľletidíjat a
ÖnkoľmlínyzatTúajđonosi/Béľbeadói
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 értelmébena 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 béľletidíjat az adott évre is engedélyezi. Amennyiben a szewezet a
kĺitelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a béľletidíj az érintett év januĺĺľ1. napjától
visszamenőlegesen az aktuáIis forgalmi értékétalapul véve a 7. és 8. pont szerint kiszźrnitott a
nem civil szervezeteke meghatfuozott béľletidíjnak megfelelő összegre emelkedik.
Amennyiben a szakmai terve, beszámolója a|apjźn bizonyított, hogy tevékenységétcsak

részben végezte Józsefuáĺos éľdekében,ugyabéľletidíj a26. pontban szabá|yozott magasabb
kategőnába sorolt béľleti díjľaemelkedik.

A

Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapjĺĺna leenđőbér|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 célúhelyiség bérbeadásáva| kapcsolatban
7 9 I l 20 l 4 . (VII. 2 1 .) számí hatán o zatát vi s szavonj a.

ho zott

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 célúhelyiségľeúj bérleti szeruőđésmegkötéséhez,hatźrozoÍtidorc,2019. december
3l-ig az,Inteľkulturálĺs Páľbeszéd Kiizhasznú Alapítvánnyal, iľoda cé|jara 6.542,.
Ft/hó + Áfa béľletiłközuzemĹ és kĹilön szo|gttltatási díjak összegen. A bérleti szerződés
megkĺitésénekfeltétele, hogy a kéľelmező a bér|etíszerzőđésaláírásćig 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 évľevonatkozó szakmai teĺvét,
amelyből kiderĹil, hogy milyen eseményekettewęz az év sorźn megrendezni, illetve a
béľleménybenmilyen áIlandő tevékenységet végez, az mennyiben szoIgáIja
Józsefuaĺos és a józsefuárosi lakosok érdekeit.
c) minden év május 3|. napjáig az e|ozo éves tevékenységéľőlsző|ő, az onkoľmźnyzat
által meghat źrozott taľtalmú szak<rnaí beszámolój át.
d) a helyiségben az alapszabtiyában megjelĺjlt céloknak megfelelően a bérbeadáskor
engedéIy ezett tevékenységetfolyamatosan folytatni.

4.)

a

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

5.) amennyiben a szewezet a 3.) pont szeľinti első éves beszámolóját a szakmai bizottság
részétebenyújtotta, és ai. abizottság elfogadta, az onkormtnyzat Tulajdonosi/Bérbeadói
jogokat gyakorló bizottsága kéľelemľea béľletiđíjata helyiség Jőzsefvźnos, valamint a

józsefuĺĺľosilakosok érdekébenfolytatott tevékenységszerinti kihasználtsága

fiiggvényében a 24812013. 0/I.19 .) sztlmű Képviselő-testületi határozat 26. pont a.)' b.)
vagy c.) pontja szerinti mértékľemódosíthatja, abérleti szeruődés egyéb feltételeinek
v áIto zatlaĺlul hasvás a me l l ett.
4

6.) amennyiben a bérlő a fenti k<jtelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmai terve,
szal<ĺnai beszámolója alapjźn nem bizonyított, hogy tevékenységétlegalább részben
a bérleti ďíj az érintett év január 1. napjĺĺtól, azakkot
Józsefuaros érdekébeĺvégezi,tĺgy
érvényes szabź/ryok szeľint kiszámított bérleti díjnak megfelelő <isszeg + infláció értékĺe
emelkedik. Amennyiben a béľlő szakmai terve vagy beszĺĺmolój a a|apjźnbizonyított, hogy
tevékenységétcsak részben végezte Jőzsefvátos éľdekében,úgy a bérleti díjaa nem lakás
célúhelyiségek bérleti đijánakmegállapíttsań| szóló 248120|3. (VI.19.) szfurĺu
Képviselo-tesfiileti határozat 26. pontjában meghatátozoLL cggyel rrragasabb katcgóriába
sorolt béľletidíjra emelkedik.

7.) abéfleti szeruodés megkötésének feltétele, hogy az Önkoľmányzat tulajdonában á11ó nem
lakás céljaľaszoIgáIő 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 kĺjľétérintő dtjntések esetén javaslata a kozzététeImódjara
honlapon
hiľdetőtáblĺĺn
nem indokolt
Budapest, 20|4. novembeľ 1 8.
Tisztelettel:

Kovács Ottó
igyvezető igazgatő
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ELOTERJESZTES

a Humánszolgríltatási Bizottság 2014. maľcius 3.i tilésére

Taľgy: Javaslat

Előterjesző:

civil szeľvezetek kedvezményes helyiségbérletikérelménekiigyében

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. december 3l-én lejáľt és kezdeményezték szeruődésfü meghosszabbitasďt. a Kisfalu Kft.-nél. A Humĺĺnszolgáltatási Bizottság l43/20l3.(V[.15.) számú hatfuozatétval elfogadta a szewezetek2012,
évi beszámolóit, és 20t3. évi szakmai tervfüet.

Név:
Székhelv:
Inteľkulturális Pĺáľ- 1084 Bp.' Rákóczi
beszéd Kdzhasznú tér 10.
Alapítváľrv
Magyar Emteľi 1085 Bp., Baross u.
*
Jogvédő Központ
Alapítvánv

28.

Képvĺselő:
Molnrár

lós

Mik-

oberth József

Insatlan címe/m2
Bp.' VIII. Víg u.
28. /33m2

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 iilésénmegfaryya|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 megtrláIyazn. Részletes 20t3. évi beszámolójukat az előteľjesztés mellék|ete tarta|mazza.

Az lnterkultuľális PaľbeszéđKözhasznú Alapítvány a Budapest Józsefuáľosi onkormĺínyzat fulaj-

donában álló Budapest VIII. Víg u. 28. szźm alatti3492610/N5 hrsz-ú 33 m2 alapteľĹiletÍĺhelyiséget
kivénja kedvezményesen bérbe venni. A kérelemhez csatolásra kerĺilt a f0I3. évi beszámoló és

2014. éviterv.

Az Alapítvány a936/20Í2. CVII.l8.) szímúVárosgazdálkodrási

és Pénziigyi Bizottság által elfogadotthatźtrozat szerinti szerz(5désmódosítást megkötötte. Jelenlegi kedvezményes bérleti díja 6.433.Ft/hó + Á'fa. Azönkormłányzat közös költség Íizetésikotelezęttšége 6.060'. Fi/ho, aszámítottbéľleti đíj37.567.-Ft]hő + Áfa.

Magyaľ Embeľi Jogvédő Kiizpont Alapítvány tevékenysége:

Az Alapítvuty 2006. ĺ3tłrjogi segítő szeľvezet. 2013-barr lreti 6 óľa tigyfelfogadlási iđőtbiztosított.
Az tigyfelek 90Yo-a buđapesti,azon belül 85oÁ jőzsefvlárosi lakos. Alteľnatív tehetséggondozás és
családgondozźs szo|gźltatasuk esetszĺíma 2013-ban 8694 kontakt, melyből 90oÁ jőzsefvérosi. Kľízisdis4pécser szolgálatot mfüödtetnek, és fent taľtjak alőzanBabfü Klubot. Részletes szakmai beszĺímolójukat és teľvfüet a melléklet tat|amąz.z,a.

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

Az Alapítvrĺnya936l20t2. (vII.18.) szamú Vĺáľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság ĺíltď elfogadott hataľozat szeinti szeruődésmódosítrást megkötötte. Jelenlegi kedvezményes béľleti díja
40.746.. Fťhó + ĺłfa.Az önkormányzat közös kiiltség fizetési kötelezettsége 29.580.- Ft/hó, a szélmított bérlęti díj 70.47 5.- Ftlho + e.fa.

rV. Döntés taľtalmának ľészletesismeľtetése
Javasolom a helyiségbérletikérelmek pozitív elbírálását tekintettel a szervezetek szakmai munkájáta.

V. Dtintés céIja' pénzĺigyihatása

A

dcĺntéspénzĹigyi fedezetet nem igényel, bevételkiesést nem okoz.

VI. Jogszabályi ktiľnyezet ismeľtetése

A civil

szervezętek helyiségbértetérőla Vrírosgazdĺílkodási és PénzĹigyi Bizottság đönt a Humanszolgríltatási Bizottság javaslata alapjan. Az erce szóló felhatalmazást a Képviselő-testiilet és Szerönkormĺányzati ľendelet
vei Szervezeti és Működési Szabźiyzatánól szóló 2512013.
(SZMS Z) 4. melléklet ének 2.2.3 . pontj a taĺta|mazza.

N.f7.)

A Képviselő-testiilet

248/2013. (VI.t9.) számlihatźrozatźnakZ9. pont éľtelmébena szakmai terv és
és elfogađásétaaz onkormányzat hatáskörrel ľendelkező szakmai
a szakmai beszĺámoló értékeléséľe
jogosult.
Ameľľryiben
a
szakmai bizottsőęa szakmai tervet és beszámolót elfogađtąúgy
bizottsága
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 éľintettév januáľ
1. napjától visszamenőlegesen az alĺĺuálisforgalmi értékszeľint kiszĺámított' a nem civil szęrveze.

tekre meghatźrozott bérletídíjnak megfelelő összegre emelkedik. Amennyiben a szakmai teľve,
beszĺámolój a a|apján' bizonyított, hogy tevékenységétcsak részben végezte J.ózsefuaros érdekében,
,6w abérleti díj magasabb kategóriába soľolt bérleti díjĺaemelkedik.

Minđezeka|apjźn kérem a Humĺínszolgáltatási Bizottsétg javas|atźúaz ilj helyiségbérleti kéľelem
iigyében'

Határozatijavaslat
.

/ z0 |

4 év. (III.

03

.

). szĺĺmúhumánszol

g

tł|tatási bizottsági határ ozat:

A HumanszolgőLtatási Bizottság úgy đ'önt, hogy

1.

elfogadja az Interkultuľĺális PáľbeszéđKözhasznú 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 béľlętidíjon.
Felelős: polgiírmesteľ
Hatáľidő: 2014. marcius 3.

2.

elfogadja a Magyar Emberi JogvéđőKözpont Alapítvany (székhely: 1085 Bp., Baľoss u.

28.; képviseli: oberth József) 2013. évíbeszĺámolój át és 2O|4. évi szakmai tervét, valamint javasolja a Vaľosgazdálkodĺási és Pénziigyi Bizottságnak a Magyaľ Embeľi Jogvédő Központ Alapítványnyal béĺletiszeruł3dés megkötését kedvezményes bérleti díjpn a Bp. VIil. kerület Baross a.28. szźtm

ďatti (hľsz.36739ĺ0/N4) I74

11Ý

összegével egyező béľletidíjon.

alapteľĺiletű, helyiség iôkintetében a mindenkoń közös

költség

: polgĺĺľmester
Hataridő: 2014. marcius 3.

Felelős

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.
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3..ł l/";,,{y_.

dr. Bojsza Kľisztina

ügyosztályvezető
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1. szĺámli melléklet

Az INTERKULTURÁLIs PÁRBEszÉD rozna.szľĺtl ALAPÍTVÁI\rY GPA)
MUNKATERVENEK MEGvALósulÁsa.
Az IPA kuratóriuma}}I4.januáľ
20 1 4-es munkaterv módosítását.

14-i ülésénmegvitatta

af0|3.n év tapasztalatait

2013.as

és jóv éŕragytaa

A kuratórium pozitívaĺr éľtékęlteatava|yiévbęn

elért eredményeket annak ellenére, hogy objektív
okok miatt néhĺány tewezettprogľam csak részbęn valósult meg. Rugalmasan alkalmazko dva az
időközben felmeľĹilt igényekľeugyanakkoľ új twékenységeket is sikertilt beiktatlri, amelyek köziil a
legfontosabb az önkéntesek bęvonĺĺsaés szakmď gyakoľlahrkat az Alapíwĺĺnynĺáttöttő végzős egye.
temistfü fo glďkoztatása.

A teľvezett projektek részlętes értékelése:
esélyegyenlőség a munkaerő piacon
meg, mivel az érdeklődés csekélyebb volt, mint gondoltuk. Egy fő
azonban mind a hĺíromkonzultáción részt vett (Kapcďa Maĺgit) és aztigen hasznosnak találta.
1. Jobb

A program csak részben valósult

2. MenekĹiltek magyaľ, angol és német oktatása
A pľogram teljes méľtékbenés sikeľesen valósult meg, olyannyiľą hogy júniusban két rij magyar

nyelvet tanuló csoportot kellett inđítanunka felmeľĹilt igényeket kielégítendő.
A csopoľtok összetételében egy lényeges módosítĺást tettĹink, amennyiben a menekiiltek helyett csak
bevándoľlókkal foglďkozunk. A képzésbenaz év fotyamrĺn összesen 32 fó vettrészt. A szakmai
munkába két új onkéntest kapcsolhmk be, akik a Karoly Gáspĺĺľegyetem végzős magyar mint idegen nyelv szakos hallgatói (Füliip Katalin és Plausin Zsuzsa).Tapaszta|atainkat igyekszĹink megosztani más civil szeľvezetekkek. Ebből a megfontolásból a
A BEVÁNDoRLóK ESETE A NYELVTANULÁSSAL c. éľtékelőjelentést készítettĺikel és juttatfuk más civil szewezethez (lásd 2. sz melléklet).

Fontos eredménynek tartjuk, hogy sikeľĹilt jó munkakapcsolatot kiépítenia Budapest Esély Nonpľofit Kft.-vel, valamint bekapcsolódh}nk a Főváľosi Migrációs Kerekasztalmunkájába'
3. Zenéve| a rasszizmus ellen program

Azígéretes pľogľamot kidolgoztuk, több szpol:zorźtlźlsikísérletet tettiink, de sajnos nem jáľhrnk
eredménnyel.
4. Film és művészet az interkulturalis páľbeszéd elősegítésében

Az inteľkultuľális filnklub sikeľesen megvalósult

öt fő részvételével.A ľészvételilétszĺámkorlátją
hogy az onkoľmanyzattól bérelt helyiségĹink oktatótermének ennyi az ideflis befogadó kapacitasa.
A ľészvevőkkel értékelő kéľdőívęttölteth.ink ki, melynek eredményéta 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 sikeľĺiltmegújítaniés az oktatótermet komfoľtosan
berendezni. Anyagi erőfonás hianyában még nem sikenilt projektoľt beszerezni, de a wifi kiépítése
ľévéna tewezett oktatás sikeresen megvalósult.

+

mellék|et:

l.

AZ INTERKULTURÁLIS pÁn-epszÉo rozHe.SZNÚ ALAPÍTVÁNY
KATERVE
2. A BEVÁNDoRLóK ESETE A NYELVTANULÁssAL

3.

Inteľkulturĺílisfitmklub éľtékelése

INTERKtiŁĺu nÁus

.ĄZ

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*ytőm.'t.aľ,"l-',el..t

szeĺetrénekmegFál1łĺzni. 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 ľészíikletelepült ázsiai és afrikai
bevániloĺlók. A nragyar nyelvi és kulturá]is beilleszkedii í)rogÍalncśIjaŕmagyarny;ellĺi7sga
raegszeľzése és, a miľrdennapi éietben valo eligazodás, Emeilen két csopon algol és :egy'
csopon német n.l'elv.i képzésbeĺlĺészesül. A képzéscél.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

az eg}'ĹitiÍnűködés, kialakÍtása a Rajkó-Talcntum Tánc. és
A projekt iel3a i''og1,..a cigányság e]leni e.lőítéietessćgeĺ.a zenén
keręszĺtil csőkkeltstik. Szponzori táĺrogaĺássai nemzeiközi zene- és müvészeti táboĺt
Eí<jre'Iraladott stádiurnban valr

Zerremúvészeti lskolár'al'

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;raíndíľjukkorábban 'sikeres inteľkulturális filmk|ubunkaŁ
kibcĺr.ítve egýéb művészeĺifonniĺ'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 nśzeÍekĺitköztetéséĺe'A programhoz a
közcisségi médiában (első solban Facebook) fór.umot terelnľtińk. A. |ogialkożsok
eseményjeileýek. Telľezett alkatma]ĺ szánla: Ą. Víegr''alósítás iđeje:20ĺ3 április éĺmá1'us,
t alałjnt 20 L3. október és'rroven beĺ-

2013-as

MUN-

5. Kôzösségi

h el.r.íség muttifu n

kcionálís cé-Ira

Az

a(apiĺvźĺnynunkájának t.-rv'ezhetĺĺségélnagybalr segiĹĺ
-tózseíváĺos onkormán,vzatárak
|aĹározaźz, hogy- a lakossági igóny'eker kĺszolgátłĺhir,aĺoĺt\íIII. keŕ. Dé;ĺ:vÍiksa
4.bą lér.,ó telepheĺyet kédvezmén.ves céĺietidljja| 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.

aay.voa1í.v

Budapesĺ, 20l 3. febľuár 4'
ĺ

^
.'.!-1

l

(,t {{\}-''i
ĺ^*ľ.J'
i

,4..

i

MolnárMiklós
Zárađŕk

E

elnök

közhasznúsági' jelentést az Interkul'turális Paľbeszéd Ktzhąsznú Alapiľárry k<izgyrilése
2013. február 4-ei ĺilésérreifogada..

A BEVÁNDoRLoK ESETE A NYELWANULASSAL
MigránsokkaI foglalkozni nagyon hálás, ugyanakkor nagy türe|met és körültekintést igénylő feladat. Mivel alapítványunk fő profilja hátrányos helyzetűek nyetvi- kommunikációs képzése,a
MlGHELP migránsokat segítő a|apítvány megkeresésére örömme| vál|altuk menektiltek és bevándor|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 magunkat szemben, amikre e]őzetesen nem számítottunk, ezért a programban újra
és újra finom módosításokat 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 csoportbeosztásból áll, a migránsok esetében o|yan tényezőkke| kellett számo|ni, mint e|őzetes értesítés
nélkü|i felbukkanás, hétvégi időpontokra történő óraszervezés, tudásszint behatárolási nehézségek. A háttérműve|tség fe|méréseis sok gondot okozott, fő|eg a nye|vi nehézségekmiatt. 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 eredményesség sokka| gyengébb vo|t, mint vártuk, vagy mint az egv hagyományos magyar csoportná| je|lemző. A fő ok a hiányzás és a kurzus végéretörténő jelentős |emorzsolódás. Magánbeszélgetésekből 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|jesítménytikis szerényebb volt az elvártná|.
Ku|turá|is integráció

Az egy év nyelvoktatási tapasztalata arra is ráébresztett benntinket, hogy a nye|vtudáson tú| hasonlóan fontos |enne számukra olyan országismereti kurzus, aho| a mindennapi életben való boldoguláshoz 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. Végeredményben 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 révénvagy tiz|eti kapcsolaton keresztü| 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 migránsokka| fogla|kozó szervezetek ĺisszefogása révénnem aprózódna e| a szakmai munka és hatékonyabb 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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