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Budapest Józsefvárosi Onko rmányzat
Kéoviselő.testülete számár a

Tisztelt Képviselő.testiilet!

I. Előzmények

A Tisĺelt Képviselő-testület tájékonatása megtörtént, hogy a Főváľosi Közgyrĺlés 2013. március f7-
én mega|kotta a Főváľosi Váľosrehabilitációs Keret felhaszná'|ásának..szabá|yairől szóló 2712013.
(IV.l8.) Fov. Kgy. ľendeletét, mely 2013. május 3-án jelent meg TER-KOZ cimen és lépett hatá|yba.

A péilyázati felhívás a|apjćłn kizárő|ag azon kerületi önkonnányzatok nyújthatnak be pá,|yázatot,
amelyek az 1993. évi LXXVIII. töľvény 63. s (l) és (2) bekezdése, valamint a 63lA'$-a szerinti
befizetési kĺjtelezettségtiket teljesítettek vagy ha|asztott teljesítésérol a Főváros onkormányzattal
megállapodtak.

A ptiyázati felhívás keretében az a|ábbi városrehabilitációs programokľa nyújtható be pá|yázat:

,,A'' progľam : Közterületek komplex meglij ítása

,,B'' program: Közösségi célú váľosrehabilitáció

ť':^ ) . T"j

Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármestet, Zentai Oszkár képviselő

A képviselő-testĺileti ĺi|és iclopontja: fO1j. jrilius 17. irend

Tárgy: Javaslat a TER-KOZ ,,B,, jelu pá|yázaton való részvételre a Népszínhća Kor a
Polsári Ertékekéĺt Esvestilet esvüttmfüödésével

A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni' a dontés elfogadásához minősített szavazattöbbség
sziikséges.

ElorÉszĺľo IZERvEZETI EGYSÉG: RÉv8 Zpl., VÁnosppĺI-ESZTÉSI És poÉpÍrÉszl
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A Képviselo-testület a153l20l3. (V.08.) száműhatározatźlban úgy dontött, hogy részt vesz a Fovárosi
Városrehabilitációs Keret TÉR KoZ e|nevezéSű ,,A'' jelű - Közterületek komplex megújítása
pźl|yázaton.

A Fővárosi VáľosrehabilitációS Keľet ľÉn-roz elnevezésű ,,B'' jelű - Közösségi célú
városľęhabilitáció pźiyćnata lehetőséget kínál olyan kisléptékű, innovatív pľojektek megvalósításáľa,
amelyek a helyi közösségek egylittműködésének erősítését szolgálják városmegrijítás eszközeivel.

A pá|yázat keretében támogatható továbbá az a|u|hasznosított területek, épületek és helyiségek
átmeneti hasznosítása, melynek célja, hogy lehetőséget teremtsen a spontán jelentkező városi
folyamatok számźra, a hely adottságainak kihasználására és a helyszín felétékelődéséľe.

A ,,B'' je|u páIyázat keľtében pľojektenként az e|nyerhetó támogatás legalacsonyabb összege 5 millió
foľint, a legmagasabb összege azonban nem haladhatja meg a 80 mi||ió forintot. A fővárosi
tulajdonban lévo ingatlanok esetén a munkák költségének 100 %-ig terjedhet a támogatás méľtéke. A
felújítási, źĺa|akításj, bővítési munkákhoz valamint a projekt előkészítéséhez és |ebonyolításához
(tervezési, projektmenedzsment és járulékos koltségek) is 100 oń-os támogatás nyerhető.

II. A beteľjesztés indokolása

A TÉR-KOZ e|nevezésű ,,B'' je|íj pá|yázaton való részvéte| és a ptiyźnati dokumentáció elfogadása,
valamint a f0l3. július 31-i Fővárosi Városľehabilitációs Keľet TÉR_K)Z pá|yázat benyújtási
határidej e irrdokolj a a j elen képviselő-testĺileti eloteľj esztést.

III. TényáIlás

A ptt\ytuat a Népszínház Köľ a Polgári Énékekén egyesület egyĹittműködési koncepciőja a Budapest
Fováros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzatta| a II. János Pál pápa tér játszóterének
funkcióbővíto megújítására, és a civil egyesület közösségépítő tevékenységének folytatására.

A pľojekt keretén be|ü| a pá|ytző partnerek a Fováľosi Önkoľmányzat tulajdonában á|1ő II. János Pál
pápa téľi játszőtér és a telken üresen, jelenleg kihasználatlanul álló ingatlan felújítása és átalakítása
valósuI meg.

A projekt két elemľe osztható egyrészt a játszőtér funkcióbővítő megújítására, másrészt a Népszínház
Kor a Polgári Eľtékekét Egyesület tita| szervezett közösségépítő pľogramok megvalósításáľa.

A felrijítás és átalakítás részét képezi a spoľtpályák felújítása, a játszőtér veszélyes tereptáľgyainak
megszüntetése, a játszóeszközök megújítása, cseréje és állományának bővítése, annak érdekében, hogy
minden korosztály - beleértve az időseket is - megta|áIja a számźra megfelelő téľĺ.ésú.. Az
infrastruktrira megújítása magábarr foglalja a keľítés javítását és a burkolatok kijavítását, cseréjét is.
A játszótéren található épi'ilet fe|űjításźtva| lehetőség nyílik játékkölcsönző üzemeltetésére. Ebben a kis
helyiségben keriilnek táro|ásra azok az eszközök' amelyek a közösségépítő tevékenység keretében
szervezett játék. és egyéb pľogramokhoz lehetnek szĹikségesek, igy a rendezvények kitelepĺilési
költségei jelentősen cs<jkkenthetoek' Mindemel|ett elsősegélynyújtó felszeľelések is táľolhatők itt. Az
egyesület által megrendezni tervezett kcizö'sségfoľmáló tevékenységek kiteľjednek kultuľális és
gyermekprogramok szervezésére, valamint szemléletformáló társadalmi akciókra, közosségteremtő,
önkéntesek bevonásával megrendezendo programokra, tájékoztatási eszkozök elkészítésére és
nyilvánosságrahozata|źlra, a koľnyékbe|i kulturális intézményekkel való együttműködésľe.

A beruházás teljes koltsége összességében kitcilti ä ,,B,, komponens esetén pá|yźvhato 80 milliós
keretö ssze get, me ly ös sze g 1 0 0oÁ -ban fővárosi támogatás.

A pľogram megvalósítását követőęn 3 évig a Kedvezményezetett fenntartási kotelezettség terheli.
Tekintettel arra, hogy a megvalósu|t programelemek - park, końéri játszóeszközok, épitmény _
fóváľosi tulajdonúak, azok fenntaľtását továbbľa is a Fővárosi onkormányzat|źÍja el. A Józsefuárosi
onkoľmányzat tu|ajďontlban maradnak a játékkolcsonzóbe vásárolt eszközök. A közösségépíto
progľamokat az Egyesület végzi, melynek rész|etei a pźúyázat sikeres elbíľálása után megkötendo
Együttműködési Megá|lapodásban keľtilnek kidolgozásra.

Tekintette| arra, hogy az tnkoľmányzat az,,A'' jelű pá|yázaton is részt vesz, amely szeľint nyeľtes
pályázat esetén a Rév8 Zrt. |tltia el a projektmenedzsmenti feladatokat, javasoljuk' hogy a ,,B'' jeliĺ
pá|yázathoz kapcsolódóan is a Rév8 Zľt. végezze ezen feladatokat az,,A'' jelű ptůyázathoz kapcsolódó
me gbízási d íj el lenében.



IV. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

A Képviselo-testiilet döntése a Magyaroľszág helyi önkormányzatairól szőlő f011. évi CLXXXIX.
töľvény a 43' $ (2) bekezdésén és a 1 07. $-án alapul.

V. Dłintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testület döntése szükséges az,,B,, jelllpá|ytnaton való ľészvételről és apá|yázati felhívás
szerinti vállalásokľó| az alźtbbiak szerint:

- aZ Önkormányzat az egyuttműködő paľtnert és progľamját befogadja,

- łyertes pá|yázat esetén a pźńyázat keretében befogadott programot a NépszínházKor a Polgári
Értékekét Egyesület egyĺittműködéséve| az onkormányzat ptt|yázati felhívás előírásai szerint
fenrrtartja az a|ábbiak figyelembe vételével:

o a berulrázás fóvárosi tulajdonban á||ő ingatlanon - II. János Pźi pápa tér - töľténik a felújított
park, játszőtér és építmény működtetése továbbra is a tulajdonos, Fővárosi tnkormányzat
feladata,

. aZ Önkormányzat á|ta| beszerzett játékok az onkormányzat tulajdona, azok fenntartźsa,
kaľbantartása ĺjnkoľmálr y zati fe|adat,

. a pľojekt során megvalósított közösségi pľogramok folytatása a Népszínház Kör a Polgári
Étékekéľt Egyesület feladata, az Önkormányzat és az EgyesüIet á|ta| megkötendő
Egytittműködési Megá| lapodás a|apján.

VI. A döntés célja' pénzügyĺ hatása

A cél a Il. János Pá| pápa tér egy részének és az ott |évő jźtszőtér fizikai megújítása. A felújítást
kövęto közösség építő programok megvalósításával a játszótér kihasználtságánakjavítása a lakosság
számára v onző környezet kialakítása.

A felújítási munkára, il|etve a kozosségi programok megvalósításáľa 100 oń-os támogatás nyerhető. A
támogatás utófinanszírozástl. A ,'B'' je|ĺi pá|yázat esetén az e|sztlmo|ás egyszeri, a projekt |ezárásakor
esedékes. A pźt|yázatban vál|a|tak önkormányzati forrást nem igényelnek, sem a megva|ósítási, sem a
fenntaItási idoszakban.

Kéťük az a|é.ŕbi határozati javaslat elfogadását.

H.łľÁnozłTI JAVASLAT

A Képvise|ő-testület úgy dönt' hogy

1. ľészt vesz a Főváľosi Váľosľehabilitációs Keľet ,,B'' jelű - Közösségi célú városrehabilitációs
pźiyázaton a NépszínházKor a Polgári Ertékekén Egyesület (székhely: 1087 Budapest, Berzsenyi
u. 4 . I l 1 8., adó szám : | 8f9 4028 1 4f) egyuttműködéséve l.

Felelős: Polgármester
Határido: 2013.július l7.

2. a ,,JÁTSzóľÁns,ą.r _ II. János Pá| pźrya téri jźľĺszőtér funkcióbővítő megújítása'' elnevezésű
pá|yázati adatlapot befogadja, az e|őterjesńés 1. számú mellékletét képező taftalommal, valamint
fe|hata|mazza a Po|gármestert annak a|áirásźra és a pályázati dokumentáció benytĄtására a
Fővárosi onkormány zat számára.
Egyben fe|hatalmazza aPo|gármestert a pźiyázati dokumentáció és annak esetleges rnódosításainak
a|áírására, amennyiben aZ nęm érint önkoľmélnyzati forľásbevonást, határido módosítást és az
e lfogadott progľam elemeinek taľtalmi módos ítását.

Fele|ős: Polgáľmesteľ
Határidő: 20l3. július 37., az esetleges módosításokat követoen azonna|.



1
J. fe|hata|mazza a Po|gáľmesteľt a ptilytnat benyújtása érdekében az a|ábbi tartalmú nyi|atkozat

a|áirására:

,,A Budapest Főváros VIII. keľi'ilet Józsefvárosi tnkormányzat az 1993, évi LXXVIII. törvény 63.

$ (1) és (2)bekezdése, valamint a 63lA.$-a szerinti befizetési kotelezettségét teljesítette.''

Felelős: Polgármesteľ
Határido: 2013. július 17.

vállalja a befogadott program 3 évig töľténo működtetését a NépszínházKor a Polgári Értékekéľt
EgyesĹilettel egyiitt, önkormányzati ťlnanszírozás nélkül és azza| a feltéteĺlel, hogy a támogatási
szerzodés megkotése e|ótt a Felek együttműködési megállapodásban rögzítik a fenntaľtási
idószakra vonatkozó koteIezettségeket.

Fe|elos: Polgáľmester
Határido: pályázatelbíľálását követően

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Váľosfej|esztési és Főépítészi Ugyosztály'
Pénzügyi Ügyosztá|y, Rév8 Zľt.

Budapest, 2013. július 15.

At.

/^ -Zí-Ĺ, /i,-/.Z--.-
Zentai oszkáľ

képvĺselő
dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Toľvényességi el lenőrzés :

Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízásábó|

*^fu'tL+
aljegyzo
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tęlepi'ilés: Budapest

FóváľosiVáľosíehábilitáciÓs Keret 20 1 3 '] éłípźłlyázata

,ĺ'.4'

A pľojektgazda

Név: Budapest Fováľos VIII. keriilet JÓzsęfuárosi onkormányzat

Honlapjának címe (ha' van):

I

.B: ] i elrÍ:. PálÝá żatí, Áďďtiao

.5

I. A oroiekt és aot vtző adatai

Név:

Beosztása:

Telefonszáma 1:

AdÓszáma:

Bankszálnlaszźlma:

T őrzs szárnJ ny ilvántartá s i
szám:

Statisztikai száma,.

E-mail címe:

Fax:

Pá'|vázo nęvę

Apá|yázó cime

Alapításának éve:

iĺsz: 1082

Név:

Beosztása:

Telefonszáma 1:

E-mail címe:

Fax:

rit/utca. Baross utca 63-67.

A pá|yázó hivatalos képviselóię

www.iozsefvaros.hu

14 100309- 1 02 13949-01 000006

15735715-2-42

KapcsolattartÓ. pĺoi ektmenedzseľ

r573s7 r5-8411-321-01

dr. Kocsis Máté

2010. év

polgármester

735715

Rév8 Zrt. igazgatősági tag, városfejlesztési fótanácsadÓ

polgarmester@j ozsefu aros. hu

0614592100

hsz:35235

l0

061333r591

hő l3 rLap

AlÍôldi Gy ĺgy

36ĺ20 98 28 958

alfoldĹgyorgy@rev8.hu



I.6.

I n
'rÁľszóľe.RSAK - II. János PáI oáoa téri iátszótér funkciÓbóvító mefliiítása ''

A proiekt tartalma. rcivid szakmai sszefoslalőia

A proiekt címę

I.8.
Pľoj ektelem megnevezése (kozteľiilet-rehabi1itáciÓ,

lakőéptilet-felujítáS, intézményi épiilet felríjítás, szoft
pľogľamok, stb.)

(max letitésszám 4000 karakter)

1. A II János Pá|pápat&i játszótér funkciÓbóvítö
meg jítása

A projekt ęlemęinęk bemutatása

A játszőtér és spoľtpályák
beszetzése, ntivénytelepítés
kialakítása)

A proiektelem ľ vid lęírása (500 letités)

felrijítása mellet minden korosztály igényeit kielégító rij játszÓeszkĺizok,
és a 20m,-es éptilet és az esóbeállÓ fel jítása (csöszház, játszoszer k lcs nzó



r.9.

2. K zÖsségépító progľamok megrendezése

I.10.

Lll

AFövárosionkormányzattulajdonábanálIÓIIJánosPźĺIpápatérentalálhato7350 rŕalapteriileajátszotér ésatęriilęténtalálhat.520m,-esépítmény

A Népszínház Kor a Polgári Értékekért a csoszflázban játszó- és spoľtszer k lcs nzót biztosít, és a tér
k zÖsségi k zponttá váIását elósegítendó pľogramok és a kiil nbozo ttrsada|mi rétegeket bevonÓ
szemlélęťformálő társadalmi akciők megĺendezés ét v á||a|ja'

A pľoiękt elöznénvei' indokoltsáea (max. leiitésszém2000 karakteľ)

II.1

Męgiegyzés a pľoiekt hęlyszínével kapcsolatban:

II. János Pźipápatér

Utca

II.2

A projekttel éĺintętt helyszín(ek) meghatátozäsa, leírása

Házszám

A proj ekttel érintett helyszíneinek felsorolása:

A proiekt célia és célcsopoľťiai (max. 1ęĺitésszám2000 karak

A bęruházási projektelem a 34705-ĺis helytajzi számri teriilet 7350 fiť alapter letrĺ részén valÓsul meg'

Hę|wajziszám

34105

II. A proiekt célkitiizései

A proiekt váľhatÓ eredménvęinek bęmutatása (

Tulaiđonos (ttibb tulaidonos esętén o/o-os aránv)

FŐváľosi onkormánvzat

ter)

max' leĺitésss zám 2000 karakter)



A projekt illęszkedése a helyi építési szabá|yzatés keľĺileti szabá|yozásiterv ręndszęrébe (max. leĺitésszám 1000 kaľakteľ)

A projekt illeszkedése a kertileti ágazatipĺogramok rendszerébe (pl.: IVS) (max. leiitésszám 1000 karakter)

illeszkedése

A projekt megvalÓsítás kezdetének teryezeÍt idópontja (év, hÓnap, nap):

A projekt megvalÓsítás befejezésének tervezett idópontja (év, hÓnap, nap):

és eľre a|apozva a fenntarthatÓ tizleti modell a mrĺkÖdtetésre. Az i'itemęzés és a proiektmenedzsment keretęinęk ęlókészítésę is męstÖrtént.

Ha a proiekt megvalÓsítása már

A proiekt elóľehaladásának ĺitęmterve:

IV. A proiekt ĺitemtervę

a le a munka ielenlesi á||ását (max' letitésszám 1000 karakter

2013.05.09.

201s.06.30.



IV.3.

A

FotődokumentáciÓval ellátott koncepciőterv a II János Pál pápa téľi j átszótér funkciÓbóvíto
mes iításáről

II János Pál pápa téri jáÍszótér meglévŐ és a tervezett állapot bemutatását és elemzo
értékelése. az éoítętt k rnvezet értékeinek ismertętése

A ,.lÁľsziľÁRS'' c. pźĺ|yázatipĺosľam indokol

A dokumentum. terv mesnevezése

A proi ektelemek tuladonviszonyainak bęmutatása

A proi ektelemek koltsésbecslésę. tervezett ťlnanszlĺozási konstrukciői a

v.l.

A program miĺk dtetési. iizemeltetési és tizleti konceociÓia

A lebonyolítÓ szerv ezet bemutatása. mesfelelósé eének ieazolása

A II. János P ź pźna tér he|vszil.raiza

A II. János Pál pápa térijátszÓtér funkciÓbĺĺvító
mes iítása -2014. év

A pľoiękt elókészítettséeének állása

K z sségépíto programok szervezése -20|4' év

Proj ektelem megnevezése

Osszesen

K z sségépító pľogramok szervezése -2015. év

v.2.

tsása

Szab á|v ozási terv kivonata

A pĺojekt megvalÓsításának becsiilt k ltségei éves bontásb an (ezeĺ Ft-ban megadva)

A projekt megvalősításának kÖltségei - a ktiltségfajták megnevezése

tu

Projektmenedzsment (bérek, bédellegĺi k ltségek, megbízási díjak, járulékok)

Megjegyzés:

Más embeľi eľófoľrásokkal kapcsolatos projektk ltségek (bérek, bérjellegiĺ kÖltségek,
mesbízási díiak" iárulékok)

laidoni laoia

A projekt célcsopoľtja számáta biztosított kÖzvetett támogatások

V. A oroiekt k ltsésvetése

Becsĺilt nettő kÖltségek

Egyéb szolgáltatások igénybevétele (pl' tájékoztatás, ktinyvvizsgá|at, mĹiszaki ellenór)

Szakmai szolgáltatások igénybevétele (pl' tanulmányok készítése)

Ieen,/Nęm

41.244

lsen

8.999

lsen

6.149

62.992

Isen

EszkÖzbeszętzés

Epítés

A proiekt kłiltségeinęk bontása

Isen

Isęn

Isen

Isen

Isen

Igen

Becsiilt koltségek AFA-ja

Becsiilt nettÓ k ltsée (ezer Ft)

12;756

2.430

1.822
17.008

45.669

1.57 5

t5.148

AFA (ezer Ft)

T2,337

425

Á "|<,j



V .J

Egyéb kĺiltségfaita megnevezésę :

.( további sorokkal bovíthetó)

Adminiszhatív kcjltsé sek

v.4

FÖldvásárlás

Osszesen

II. a tźlmogatási konstľukciÓ kerętében igényelt támogatás

I. saiát forrás

A proj

A proiekt tęrvęzelt ťlnanszirozási fonásai (

ekt megvalÓsítását kcivetóen milyen

VI .1.

osszęsen

Il |. a támogatást igényló
hozzáiáru|ása

I/2. p arbrerek hozzáj źlru|ása

VII.I

2. A|étrehozott ríj vagy fel jított koz sségi célokat szolgálő helyiségek alapteriiletének
nagvsasa

fonásbÓl biztosíthatÓ a proiekt

V3' banlÍritel

AFA nélktil. ezer Foľintban)

62.992

Adat megnęvezése (pélđákkal)

1. Mezuiulő kijzterĹiletek nasvsása

Paľtnęr szeÍy ęzęÍ, me gĺręvezése

ezer Ft

ĺizęmeltetése' pénztisvi fenntarthatÓsása

0

0

0

62.992

62.992

VI. A proiekt fóbb adatai

A pľoiekt iellemzŐ méroszámai

A projekt ęlókészítésébe és megvalÓsításába bęvonni kívánt paľtnerek

17.008

%

VII. Proiektmenedzsment és par|neľek

0

(max. kaľakterszám 1 000)

0

0

A projekt elókészítésében, megvalÓsításában bet lt tt szęrepe és bevonásának indoka

100

100

Mértékesysée

,,ł

tr?

Célérték

1350

20



Népszínház Ktir a Polgáľi Értékekért

A pľojekt a Népszínház Kor a Polgári Ertékekért egyĺittmĺĺk désével indult el. A projektotlet kidolgozása, a
teľvezés, a kapcsolattaľtás és a szoros egytittmĺĺk dés Jőzsefuáľossal a páIyázati anyag elókészítésében és
az Ílzemę|tętési mođell kidolgozásában valÓ aktív részvétel jellemezte a pźiyázati dokumentáciő
elkészítésének munkafázisát. NépszínházKor a Polgáľi Ertékekért Egyestilet tagjai ktiztitt számos a vállalt
feladatok e|7átásához sztikséges szakmában jártas személy található: kommunikáciÓs szakember,
rendezvényszervezö, andragÓgus, mrĺvelódésszervezö, informatikus és, pľojektmenedzser. E személyek, a
pľojekt teljesítéséhez sziikséges felađatokat egymás kÖz tt felosztják, s a kĺĺľnyék polgáľai kĺiztil további
személyek bevonását tęrvezik.

A proiektmenedzsment bemutatása (max. leĺitésszám 2000 karakter

A projekt hosszu táw mrĺk dtetését a NépszíĺházKir a Polgári Értékeken vállali



- kihasználatlan fe|ťiletek 2. Ĺires, fe| jĺtásra szorulo épÜlet és esobeá|li 3.balesetveszélyes terep-

4.rossz á||apotíl 
oamfi" 5' nem ke|lÔképpen tisztántartott mobi| wc-k (haj|éktalanok, drogfog.

k álta| hátrahagyottszemét) 6. rossz á||apotti spoľtpá|yák 7. kitaposott, kiégett valaha gyepes

y burkolt felÜletek 8. rossz ál|apotti burkolatok 9' ľossz ál|apot , ĺizemen kĺvli|i vizes térjáték 10.

ításra szoru|Ö kerĺtés, 11. játsziszerek biztonságos használatához sztikséges burkolatok |e.

ott á||apota 13. sporttér kerítése rossz ál|apot , |abdafogo há|Ó hiányzik.
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Dátum:

2013.07.ĺ5.

Hslyszln:

||. János Pá| pápa ĺér
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Rév8 ZrÍ

ĺ082' Budapest
Baross u. 63-67

Épltész vezelő teľezó:

A|fÖ|diGyÖrgy DLA

vezető tervezÓ

É1 01-0905/í2

Épil6sz munkatárs:

Hegyi Nlra
tájépítészméĺnÖk

RéW
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ĺ082' Budapest
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Hegyi Nlĺa
tájépÍtészmémÖk
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Hslyszin:

|l' János Pá| pápa téĺ

Teľozó:

Rév8 Zrt

1082, Budapest
Baĺoss u.63.67

Épĺtésavezelö teÍvozí:

A|fÖ|di GyÓrgy DLA

vezeťl teľezÖ
É1 01.0905/12

ĚpltÓsz munkaÉno:

Hegyi NÓĺa

tájépÍtészméínÖk
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Népszíĺ.ĺ|lźĺ'ĺ ź{Óľ a Po}gári ŁrLókekért Eg.v*siilat
Aú:őszá.lĺl: 1829 4{:,,f Í} 1 42

ALAPADATOK

Szervezet neve

Szervezet székhelye (iľsz)

Szervezet székhelye (telepüIés)

Szervezet székhelye (utca, hsz)

Képviselő(k)

Típus

Cél szerinti besorolás

Cél leíľása

Allapot

Megyei nyilvántartási szám

országos nyilvántaľtásbeli azonosító

Eljríľt bÍróság neve

Határozat száma

Jogerőľe emelkedés dátuma

Népszínház Köľ a Polgáľi Eľtékekéľt

1.087

Budapest

Berzsenyi utca 4. I./18.

Lináľt Péteľ

Társadalmi szeľVezet

kultuľá]is tevékenység

Az egyesüIet célja, hogy Budapest Józsefuáľos
Népszínház-negyedének és környékének:
- a polgáľi éľtékrendjét megerősítse, s
polgáľainak éľdekeit védelmezze, a polgáľi
erkölcsön alapuló közösségi együttélést
elősegítse'
- a polgári értékľenddel osszeegyeztethető
kulniľáját közvetítse, s a kultuľá]is éIetét
fe]lendítse, a polgári értékeken alapuló
miívészetet támo gassa,
- a teľületén kĹizdjön a kozosségellenes, a
táľsadalmi szabályokat áthágó magataľtások
ellen,
- az előző nemzedékek iíltď emelt értékes,
megőrzésľe éľdemes építrnényeinek az
ápolásáľa, iállagiának a megóvásáľa, továbbá a

váľosľész teľmészetes környezetének a
gondozására ösztłinözzon,
- a polgári értékľend alapján ďkotó míívészeti
támogassa, emlékeit ápolja.

Bejegyzett

1.4847 12012

1212 I 20L2

Főváľosi Törvényszék

60044 I 20L2 .3

20Í2.06' 20.
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