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Képviselő.testiilete számár a

Tisztelet Képviselő-testůi|et!

I. Tényá|lás és diintés taľta|mának részletes ismertetése

A Józsefuárosi onkormányzat ollként vállalt feladat elĺátas érdekében gazdasáryi társaságot alapított

Józsefrłírosi Gyermekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a

továbbiakban: ĺiGYpRlĺ) néven' e ĺocygRM feladat az Önkormányzat fenntaľtásában miĺködő

oktatásĹnevelési intézmények tanulóinak erdei iskola jellegű furnusokban tiiľténő tźtboroztatása

Magyarkúton, valamint Káptalanfiireden, hétvégi csopoľtos kirándulások fogadása, a józsefuárosi

intézmények köztisztviselőinek, közalkalmazottainak családi üdültetése.

Az üdültetés szervezéssel kapcsolatos feladatokat a Képviselő-testtilet 168/20L4. CvIIĺ'.f7.) sz,źtmlŕt

hatáĺozatának 5. pontja szerint a Józsefuárosi KözösségiHázakNonprofĺt Kft. látja e|f0l4. októbeľ

01. napjától, melynek indoka azegységes feladat ellátas volt.

ÉR KEZETT

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti ĺilés idöpontja: 2015. május 14. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a JőyseÍválľosi Gyermekek Üdĺiltetésééľt Közhasznr'i NonpľoÍit Kft.-vel
kapcsolatos tulaidonosi diintések meghozataláľa

A napiľendet lyĺ|tlzźrt ülésen kell tárgya|ni, a határozat és a rendelet elfogadĺásához
egyszenÍ/qinl0qítę]Ltszavazattobbségsztikséges'
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VáľosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottság vé|eményezi x
Embeľi Eľőfoľrás Bizottság véleményezi X

Határozatí javaslat a bizottsźry szźlmźlr a:

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és az Embeľi Erőfonás Bizottság javasolja a

Képvi selő.testtiletnek az e|őterjesztés megtárgy a|ását.
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Az onkoľmányzat időkĺizben vizsgtůta a pźiyźuati lehetőségeket, és ennek következtében dönt<jtt

úgy a Képviselő-testĹilet a 43ĺf0|5 . (II. l9.) szźtmű hatźrozatźtban, hogy a JóHír Józsefuárosi Média,
Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. és a Józsefuárosi Ktiztisségi Házak Nonprofit Kft.
2015. augusztus 1. napjáva| olvad össze, és zźtrtkijriĺen működő nonprofit ľészvénýársaság
formában mĺĺködik tovább.

Az étta|aku|ással érintett társaságok ĺigyvezetőivel folytatott _ apźiyźuati lehetőségekre is kiterjedő

- egyeztetések eredményeképpen a lócyBnnĺ nem voĺt ĺésze az átalakulásnak, ugyanis az
egyestilési jogľól, a kozhrczn,ri jogállásról, valamint a civi| szervezetek működéséről és

tĺímogatásáról szóló f0||' évi CLxxV. törvény 32. $-a szabá|yozza a közhasznúság

megszerzésénęk feltételeit. A torvény 75. $ (5) bekezdése értelmében 2014. június 1. napjától csak

az e törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szęrvezetjogosult a közhasznli megjelölés

haszntiatára és a köńasmú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére. Mindeľre
tekintettet céIszeĺu, hogy az onkormányzat |OO%o-os tulajdonában álló társasága, a lócypRlr,ĺ
Iássa el a létesítő okirataban megjeltilt ktjzfeladat telesítésére irányuló tevékenységet, így
megtarthatja a közhasznú besorolasát a20|6. évben is. Ezen túlmenően a lócypRlr,ĺ székhelye és

fiókte|epe Pest megyében illetve Veszprém megyében ta|álható, igy az iinálló táľsaságként történő

megtaľtásával szélesedh etnek az Önkoľmány zat páLyźaati lehetőségei.

Javaslom' hogy fent ismertetett a tźtboroztatási és üdüItetési és az ezek'ke| kapcsolatos szervezési

feladatokat, mint ĺĺnként vźi|a|tfe|adatokat 201 5. június l -jétől a ĺicypnľĺ Éssa eI.

Mindezekhez módosítani sztikséges a Jőzsefvárosi Kĺizösségi Hźlzak Nonprofit Kft-vel megkötött

közszolgáltatrísi szerzĺődést, és annak 2. számű mellékletét is. A módosított szerződés az

előterjesztés |. szźtmű mellékletét képezi.

Ezze| egyidejiĺleg közszo|gźitatási szerződést kell kötni az onkormányzatnak és a lócypRľĺ
gazdasáryi társasággal 2015. június l-jétől az e|oterjesiltés szeľinti feladatok folyamatos ellátasa

érdekében. Aközszo|gźt|tatási szerződés az előteľjesĺés 2. szźmű mellékletét képezi.

A Józsefuáľosi KözösségiHázak Nonpľofit Kft. 2015. évi üzleti tervének módosítása is sziikséges'

me|y az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

A JóGYERM f0I5. éví ĺizleti tervét a Ĺársaság af0|4. évi mérlegbeszámoló előterjesĺéséve|
egyidejűleg készíti el a Tisztelt Bizottság ü|ésére.

A Budapest Józsefuárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáró| szóló 66lf0|f. (XII.I3.) ĺĺnkormányzati rendelet 3. melléklete taľtalmazza a

kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságokat és az ál|ta|uk által ellátott feladatokat.

Javaslom a rendelet 3. mellékletét is módosítani a feladat źúadás miatt. (4. szamú melléklet)

il. A beteľjesztés indoka

A feladatel|átłással kapcsolatos a|apítói döntés a legfóbb szew' a Képviselő-testtilet döntését igényli,
valamint az önkormányzati rendelet alkotása a Képviselő-testtilet át nem ruhźvhatő haüáskörébe

tartozik.

m. A dtintés céIja' pénzügyi hatása
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A döntés célja, hogy az üdü|tetésben, táboroztatásban nagy tapasztalatokkal rendelkező társaság
lássa el az e|őterjesztés I. fejezetében megjelölt feladatokat, és ezze| a közhasznr]l fokozatát is meg
tudja tartani a gazdasági taľsaság.

A döntésnek pénztigyi hatiása van. A Józsefuárosi Kĺĺzĺĺsségi Hźaak Nonpľofit Kft. részére eITe e
feladatra biztosított 64.|34.862 Ft ö'sszegű önkoľmányzati költségtérítésből2015. mĺíjus 31. napjłíig
3f.399.500,- Ft összeget használ fe|, az erľe vonatkoző e|szźtmolás jelen előterjesztés 5. számú
mellékletét képezi.

2015. június 0l-jétő| az tidültetés szervezésre adott kĺiltségtérítést át kell csoportosítani a
rocyBnľĺ-hez, mely összeg 20l5. június 01.jétől 2015. december 3l-ig 53.435.63l,- Ft-ot jelent,
mely magában foglalja a bét" járulékokat és dologi jellegÍĺ kiadĺísokat is. A feladat e||átźshoz a
2015. évre 64.|34.86f Ft lett teľvez'Ie, melyből a JKH 3f.399.53l,- Ft tisszeget használ fel' a
rocyBnu pedig 53.435.63|'- Ft összeget je|ölt meg a fęladat e||átásához. A kĺizponti irányítrás

költségeit a fe|adatźttadás miatt a JKH átcsoportosította a megmaradt feladataira, továbbá honlap és

rendezvények ktiltségtérítésénél módosította az osszeget. A JKH kompenzációjďkĺiltségtérítése az
előzőekben leírüakat követően mindössze |6.6|9,9 e Ft-tal cs<jkken. A ĺócyľ,nu
kompenzáciőjźthozl koltségtérítéséhez a |6.6|9,9 e Ft-on kívĺ'il 36.8l5,7 eFt kiegészítés szĹikséges.
Javasolt a kiegészítést a műkĺĺdési általános taľtalékról biztosítani' A JKH belső átcsoportosításai
miaÍt a kötelezo és az ĺjnként vái|a|t feladatok e|őirźnyzatainak módosítása is indokoltta vá|t a
költségvetési rendeletben. . A többletköItség okaként a ĺócypnu ii5rvezetője a megemelkedett
felladatel.|átźtst jelöIte meg' ugyanis a 2015. évi kiiltségek tervezésekor még a káptalanfi'iredi és

magyarkúti üdiilő zárva taĺásáva| számoltak. Időközben a Képviselő-testĹilet dontott a
káptalanfüľedi üdülő felújíĺásáról, melyet pá|yźnati fonásból kíván megoldani' melyre tekintettel az
adminisztľatív feladatok ellátása igényel több|et fedezetet igényel. Továbbá az üdültetés szeľvezése
és koordinźitsa két helyszínen, Magyarkúton és Káptalanfüreden (a kispesti onkormányzat
táborában) zaj|ik. Emellett az onkormányzattu|ajdonában álIó káptalanfiiredi üdtilő őľzés-védése is
költségetjelent.

A fenti költségigények részletezése: A nyáľi üdüItetési feladatok e||átására a ĺócyBRľĺ
együttműködési megállapodást köt a kispesti önkormányzatta| az á|ta|uk üzęme|tetett káptalanfiiľedi
tźłbor szabad kapacitlísainak feltoltéséről. A szezon folyamán az e|óreje|zések atapján l.055 diák
i|Ietve nyugdíjas mintegy 6.500 vendégéjszakáĄźnak biztosíĺáséra és kĺ'rülbelül l50 pedagógus

kiserői dijának kifizetéséľe nyílik lehetőség'
A megállapodás részeként illetve a gyermekek költségtakarékos es élményekben gazdag
üdĹiltetésének érdekében, valamint a Jőzsefvarosi onkormányzat tulajdonáhan źi|ő strand źú|agának
megőrzése érdekében a ĺócypnn,ĺ a szezonra felkészíti es kinyitja azonkormźtnyzat tulajdonában
álló strandot.

Ehhez sziikséges az adminisz1ráciős szemé|yzet bővítése egy ťo kapcsolattartóval és egy
üdtilésszervezőve|. A strand üzemeltetéséhez szükséges egy fü kaľbantaľtó és egy vízi mentő
jelenléte.

Továbbá kiadást jelentenek az ljzeme|tetési, karbantartási, hatósági vizsgá|ati dfiak es egyéb
felmerülő dologi k<iltségek.

A szükséges többlet forľás taľtalmazzt a fe|adat áttadźsa miatti, a társaság mĺĺködéséhez sztikséges
kö,ltségeket, úgymint könyvelö, kĺinywizsgáIó, ügyvéd dijakat.

A következő évekre tekintettel ana,hogy a miĺködtetés több szemé|yzetet és szolgáltatrási k<iltséget

igényel tartós kötelezettséget jelent melynek köItsége évenként (félévre 53,435,6 e Ft, akkor éves



szinten |06.87I,f eFt) az előző évek 75.800,0 e Ft-os támogatásához viszonyítva3|.071.,f e Ft,
továbbá a JKH-nál további l5.l15,6 e Ft, összesen az évenkénti taľtós kĺitelezettségvállalás összege

megközelÍtoleg 46.|87,8 e Ft., melynek fedezetéül az onkormányzat adóbevételeit és

vagyonhasznosítĺĺsi bevételeit javasoljuk megjelölni.

A Józsefuárosi KiizösségiHázakNonproťlt Kft. miĺködésében bekö'vetkezett változások indokolttá
tették 1 db személygépjármĺĺ beszerzését, me|y az irányítasi egység hasznáiatában van' ugyanakkor

a cég valamennyi divízió működéséhez szükséges feladatainak ellátĺásához biztosítunk. A fedezetet

belső átcsoportosítással a kommunikációs költségek csiikkentésével kívánják megoldani (6 millió
Ft). A rendezvények divízió költségei 3 980 988 Ft-l, 1 fó adminisztrźltor éves béréveĺ keri'ilt

átcsopoľtosításra, mivel az ő fe|adata részben az iidĺiltetéshez részben pedig központi feladatok

e||źttźsáthozkapcsolódott, munkájára a továbbiakban a központi feladatokban számítanak.

fV. Jogszabá|yi kiĺľnyezet

A Képviselő.testület döntése a Magyarország helyi onkormányzatairól szóló 2011. évi cLxxxx.
törvény 41. $ 1. pon$án és a |07. $-án alapul.

Fentieknek megfe|elően kérem a Képviselő-testület döntését és a mellékelt önkoľmányzati ľendelet

teÍvezet elfogadását.

HATÁRoZATI JAVASLAT

A KépvÍselő-testĺilet, mint a Józsefváľosi Ktiztisségi lJázak Nonpľofit l(ft. és a Józsefoáľosi
Gyeľmekek Üaĺltetésééľt Kiizhasznú Nonpľofit Kft. alapító szerve rúgy diint, hogy

l. elfogadja ahattrozat 1. számű mellékletét képező, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi

onkormányzat és a Józsefuárosi KtizösségiHázakNonprofit Kft. között 20|5. március 05. napján

megkötött közszo|gáitatási szeľződés módosítrísát, és felkéri a polgrármestert a szerződés módosítás

a|áirására'

Felelős: polgármester
Határidó: 20 1 5. máj us | 4., a szerződés aláírása 20 1 5 . mźĄus 22.

2. e|fogadjaahatározatf ' számű mellékletét képező, a Budapest Főváros VIII' kerĹilet Józsefuárosi

onkormányzat és a Jőzsefvárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Közľrasznú Nonprofit Kft. között

kötendő 2015. június l-jén hatáiyba lépő közszolgáltatási szerződést, és fe|kéri a polgármesteľt a

szerződés alźúĺźsźra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május |4., a szerződés aláírása 20|5 . mźýus 22.

3. elfogadja az előteľjesztés 3. szźmí melléklete szerinti tartalommal a Józsefválrosi Közösségi

HánakNonprofit Kft. 2015. évi módosított lizlbti tervét.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20 1 5. május l 4.

4. felkéri a Józsefoárosi KözösségilFrázak Nonproťlt Kft. ĺig;ľezetőjét az iidültetés szeľvezéssel

kapcsolďos a fe|adatáttadást érintő ęszközök és a források leltározásźnak, a vagyon źtadásának



előkészítéséľe és felkéri ahatźrozatban szereplő gazdasági társaságok ugyvezetoitazźLtadás źfuéteł
lebonyolítlísára.

Felelős: Józsefuárosi Közisségi Házak Nonprofit Kft. üg1rvezetője, Józsefoárosi Gyermekek
Üdtiltetésééľt Közhasznú Nonprofit Kft. ĺigyvezetője

Határidő: eszközök és forrĺások |e|tározásźnak hatlárideje 20|5. mźĄus22.
vagyonátadás lebonyolításának hatáľideje 20 1 5. jťlnius 0 t .

5. a |30f/2 ttsz., 90/3 Ívsz.,9016 hrsz',91/| hrsz.-ú, továbbá a 27f|l|6 hĺsz.'Balatonalmádi
Siľály u. 8. és a ||4/5 hrsz. Balatonalmádi Somfa u. 1. ingatlanokat ingyenes használatba adjaa
Józsefuárosi Gyermekek Üdtiltetésééľt K<izhasznú Nonprofit Kft. részéľe 20 l 5. június 0 1 . naptól.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 2015. május 14.

6. az l. pontban foglaltak miatt
a) az onkormányzat kiadás 11805 cím - önként válla|t feladat _ mtĺködési célú támogatás
źil|amhtztartáson kívülre előirányzatźtt 16.619,9 e Ft-tot átcsoportosít a kiadás l 1801 cím - önként
vállalt fe ladat - működés i célú támogatások államh ártaftáson kívü lre e|oirány zatár a.

b) az onkormányzat kiadás l1805 cím _ mĺĺködési célú trámogatások államhánaftáson kívĺilre -
tinként vállalt feladat _ e|őirálnyzatźrő| 42.440,4 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím míĺködési célú
támogatások á||amháztartáson kívülre - kötęlező fe|adat _ e|őírźnyzatára.
c) az Önkormányzat kiadás ll805 cím - önként vál|alt feladat műkĺjdési célri támogatások
á||amhźztartáson kívtilľe e|ĺĺirányzatáről4.800,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím - önként vállalt
feladat _ fe|halmozźtsi célú támogaĹások á|lamhźztartáson kívĹilre etőirźnyzatára.
d) az onkormányzat kiadás tl805 cím - kĺjtelező feladat _ miĺködési cé|ú támogatások
á||amhánartáson kívülre e|őfuálnyzatźłrő| |.200,0 e Ft-ot átcsoportosít a 1t805 cím - kötelezó
feladat _ felhalmoási célú támogatások á||amháztartźlson kívülre e|őirányzatára.

Felelős: Po|gármester

Határidő: 2015. május 14.

7. af. pontban foglaltak miattazÖnkormányzat kiadás 11l07-0l cím mĺĺködési céI és általános
tartalékon belül az általános tartalék _ kötelező feladat _ előirányzatźrő| 36'815,7 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás l l801 cím _ önként vállalt feladat _ műkĺidési célú

Felelős: Polgármesteľ

Határidő: 2015. május 14.

8. az Önkormányzat a határozatban foglaltak miatt tartós működési ktĺtelezettséget vállal,
melynek összege megkĺizelítőleg évenként bruttó 46.|87,8 e Ft, melynek fedezetéiil a következő
években az Onkormányzatadőbevéte|eit és vagyonhasmosítási bevételeit je|öli meg.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő: mindenkori kdltségvetés tervezése és elfogadrása



9. felkéri a Polgrĺrmestert, hory a f0ĺ5' évi költségvetésrőI szóló rendelet kĺjvetkezó

módo s ításán źtI a hatfu ozat 6 -7 . p ontj ában fo glaltak at v egy e f i gyelemb e.

Felelős: Polgármesteľ

Határidő: 20 15. december 3 1 .

A döntést végľehajtásńt vĘző szervezeti egység: GazdáIkodásĺ Ugyosztály' Pénzĺigyi

tlgyosztá|y, Józsefuárosi Köziisségi lJlá,zak NonpľoÍit Kft., Józsefváľosi Gyermekek

Üaĺiltetésééľt Kiizhasznú Nonpľofit Kft.

Budapest, 2015. május 4.

,ł r\ l/-4/t \\/- (
dľ. Kocsis Máté

polgáľmesteľ 7
ŕ1(-

ť/1 ,
Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rĺmán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásából:

a|yegyző

2015 MÁJ 01.



előteľjesztés 1. számú mellék|ete

K,ö ZsZoL GÁLTAľÁsr S ZERZŐDEs

o ľ xo n vrĺľv za.i i i 
"-'T$T,ŕäL " " "ĺľ 

Ás Ána.

amely létľejött egyrészrol a

Budapest Főváros VIII. keľůilet Jĺízsefuáľosi onkormányzat (székhelye:lO82 Budapest,
Baľoss u.63-67; aďőszttma: |5735715-2-42;törzsszźlln:735715; bankszámlaszáĺn: l4100309-
10213949-01000006; statisztikai szám: 15735715-84|I-321-01; képviseli: dr. Kocsis Máté
polgármester), mint KozfeladatGazda, - a továbbiakban: ,,Megbíző,,

másrészről a

Józsefvárosi Kiizösségi Házak Nonpľofit Kft. (székhelye:l084 Bp., Mátyás tér 15.,
cégegyzékszźlma: 01 09 942622; adőszćtrrla: 22766117-2-42 képviseli: Kovács Barbaľa
ügyvezető), a továbbiakban: Közfeladat Ellátó,

atovábbiakban egyĹittesen ,,Szerzł5dő Felek'', kozĺjtt azaIábbi feltételek a|apjźn:

ELOZMENYEK

1.1 Az onkoľmányzat 2015. máľcius 05. nappal kozszolgá|tatási szerződést kötött a
Ko zfelađat El látó val (a to vábbi akb an s zeľző dé s).

|.2 Az onkormźnyzat ..,l20l5. (V.07.) számu hatźrozatában úgy dĺint<ltt, hogy az
onkormányzat fenrÍartásában műk<jdő olĺ:tatási-nevelési intézmények tanulóinak eľdei iskola
jellegiĺ turnusokban töľténő táboroztatttsa Magyarkúton valamint Káptalanfiireden, hétvégi
csoportos kirándulások fogadása, a józsefuaľosi intézmények köztisztviselőinek,
közalkalmazottainak családi iidültetése' mint önként vállalt feladatot a Józsefuarosi
Gyermekek Üdĺiltetéséért Ktjzhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Táľsaság lássa el 2015.
június 01. napjától.
Emiatt sziikséges a szeruođés módosítása.

1'.3' A szerződés 2.1. pontját a Felek az a|ábbiakszerint módosítjfü:

,,Felekrögzítik, hogy a jelenszerződés tórgya ąz MÔn. 23. s (5) bekezdés II. pont, l3. pont,
17. pont és 19. pontjóban szabályozott, a Feladatgazda onkormányzatra irányadó, alábbi
kÓzfeladat ellótásą..
- szociális és gyermekjóléti szolgáltątások és ellótások,
- helyi kozművelőd,ćsi tevékenység támogatósa, ą kulturóĺis helyi orÓlcség védelme,
- kerületi sport és szabadidőspoľt támogatósa, lfiúsdgi ügyek,
- nemzetiségi tigyek
(a tov ább iakb an, e gyütt : KozÍeladat ellátós),,

1.4. A szerzőďés 2.2 pontjźú a Felek az a|ábbíak szerint módosídák:



,,Felek rögzítik, hogy Megbízó rcľvényben rogzített feladatainak teljes kaľĺĺ megvąlósítósa
érdekében, KÓzfeladat Elĺótót bízza meg a jelen szerződés 2.I pontja szerinti szolgáltatási

feladatolcrlak kizárólag harmadik személyek részére történő teljesítésével, melyre Közíeladat
Szol gáIt ató ąz alóbbiak szer int vóllal kc)telezetts é get :

l. Józsefvárosi ohatási-nevelési intézmények tanulói részére nyári szabadidő foglalkozás
s zerv ezé s e étkezé s bizt o sítás ával.

2. Szociáĺis gondoskodás
a) adományok g1,,íÍjtése, fogadása, osztása
b) foglalkozás eĺősegítésével kapcsolatosfeladatokellátósa

3. kulturális, kazm{ivelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátásą
a) szabadidőfoglalkozás, készségfejlesztés
b) közösségi színtér
c) zászlógyíÍjtemény
d) Józsefiórosi Galéria műkodtetése
e) rendemények szervezése

4. kerĹileti kazéleti lap, önkormányzati honĺap míikłdtetése
a) kerületi kazéleti lap m{Íkaüetése
b) onkormányzati honlap műkÖdtetése
c) PR tevékenység, kommuniknció
5. helyivállalkozásfejlesztéssegítése

6. sporttal és szabadidős rendeményekkel knpcsolatos feladatok ellátása
a) helyszín biztosítása

7. nemzetiségiĹig,,ekkel kapcsolatosfeladatokellátása
a) nemzetiségi rendezvények, ünnepekrészére helyszínbiztosítósa',

1.5. Aszetződés 2.3. pontját a Felek aza|źhbíak szerint módosítjfü:

,,Köďeladat ellótási helye, és ellótási területe

Felek rogzítik, hog,, Közfeladąt Ellótó a fenti Koďeladatok ellátását Budapest Főváros VIII.

kerület kozigazgatási területén végzi'
A közfeladat nyújtása nem kizárólag a VIII. kerĹilet lakosaiľa terjed ki. ''

1.6. Aszeruődés 12.1. pontját aFelek azalabbiak szerintmódosítjĺák:

,,Jelen Szerződésseĺ, illene annak teljesítésével asszefi;ggésben Felek nyilatkozataiknt rtjvid
úton kézbesíNe vagy postai úton írásban, illetve a Szerződésben meghatórozott esetekben
elektronikus úton, e-mail foľmájában karclesek kazalni. A Szerződéssel kapcsoĺatos
nyilatkozatokat Felek az alábbi képviseleti címre katelesek eljuttatni:

Megbízó részéľől:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvaros onkormányzatának címezve, a Polgármesteri
Hivatal G azdálkodás i Ü gyo szt ályához
1082 Budapest, Baross u. 63-67.



gaz dal ko das @i o z s efv aľ o s. hu

. Kozfeladat Ellátó részéről:
i Józsefvárosi Kozosségi Házak Nonprofit Kft-nek címeme
|' ]084 Budapest, Mátyás tér ]5.
: info@kesztyug/ar.hu"

: 
I.7 . A szerződ,és 12.2. pontját a Felek az a|ábbiakszerint módosítják:

i.. ,,Kapcsolattartásra kijelölt személyek:
.

.. Megbízó részéről: Gazdátkodási Ügyosztály vezetője
: €lehronikus elérhetőség: gazdalkodas@jozsefvaros.hu1. tel.szám: 459-2567

il Szolgáltató részérőI: ElIĺźtó ügyvezetője
: elehronikus elérhetőség: info@kesztyugłar'hu

' tel.szóm: 788-] 344,'

| 2. A szerződés a jelen módosítással nem érintett pontjait a Felek váItozat|anformában és
tartalommal hatálvban lévőnek tekintik.

3. Felek jelen szęrzóđés módosítást elolvastfü, s mint akaratukkal mindenben
me ge gy ezőt j óváhagyó |ag irtźk. a|á 5 e gy más s al e gyező p éldanyb an.

Budapest,20L5. május......' Budapest,2015. május.......

Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi KözösségiHázak
Józsefuaľosi onkormányzat Nonproťrt Kft.

képviseletében képviseletében
dr. Kocsis Máté polgármester Kovács Barbaľa igyvezeto

Megbiző részérőI Ktjzfeladat Szolgá|tatő ńszérő|

Fedęzet: Dátum: Budapest, 2015. május.....

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paľis Gyulané
p énzügy i ugy o sńźiyv ezeto

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina jegyzó

nevében és megbízásából

dr. Kovács Gabriella



a|j9gy7ő
A SZERZODES MELLEKLETEI

1. sz. melléklet: SzolgáIÍatźtsi leírás
2. sz. melléklet: Költséstérítés számítási móđszeľe Gülön dokumentumban excel
táb|ázatban\



I. szźtrrnmelléklet
SZOLGALTATÁSI rBÍnÁs

1. Józsefuárosi oktatási-nevelési intézmények tanulói részéte rryári szabadidő foglalkozás
szęrvezése étkezés biztosításával (önként vállalt feladat)
- nyári szabadidó foglalkozás szervezése, bonyolítása étkeztętéssel: anytĺi időszakban
(iskolazaľástól 10 héten keresztiil) minden munkanapon józsefuarosi oktatásĹnevelési
intézmények tanulói részérę szetvezett fogl'alkozéts, a ľészvételi díj ingyenes.
Részvételi aŔny: atábor teljes idejére minimum 150 fő

2. Szociális gondoskodás
a). adományok gffitése, fogadása, osaiź.sa (önként vállalt feladat)
LELEK programhoz kapcsolódó adomány gffités' raktźrozás. A szolgáltatás felajánlás
a|apjtn folyamatosan biztosított.
b) fog|alkozźls elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátása(kcitelező feladat)
- foglalkoztatáselősegítésétcé|zőprogľamok:
Számítástechnikai képzések, Hátľányos helyzetű nők integľácĺőját cé|ző ptogram, tréningek
heti rendszerességgel, alkalmanként min. 6 fo
- áI|ásbörze szervezése:
éviŻ alkaIom, alkalmanként min. t20 fő részvételével biztosított ľendezvény
- áI|áskeľesői klub miĺködtetése:
heti minimum 1 alkalommal, álláskereséshez sztikséges eszközök biaosítása szakmai
tanácsadással, alkalmanként min. 6 fo
- mentor pľogÍam:
hétköznapokon naponta feIzárkőztatő, valaĺrĺint magántanulói státuszban lévő gyermekek
mentorálasa, min. 6 fő
- kozfog|a|końatásban va|ő részvétel (külön megállapodás alapján)
- kozérdekrĺ munka fogadása (folyamatos, a felmerült igénynek megfelelően)

3. kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása
a) szabadidőfoglalkozás,készségfejlesztés (önkéntvállaltfeladat):
minden hétköznap délután a lakosság számfua biztosított kézműves, spoľt és közösségi
programok biztosítása, min. 6 fő
b) közösségi színtér(önkéntvállaltfeladat):
heti egy alkalommal ľendezvények, nyitott programok biztosítása a Kesztlĺgyáľ Közösségi
házban, min. 30 fő
c) zász|ógyĘtemény (önként váI|alt feladat):
ingyenes, bźtrki számára nyitott kiállítás, Kozszo|gáltató feladata a kiá||itás népszerĹĺsítése,
iskolai csopoľtok szervezése (évi 10 csopoľt)
d) Józsefuárosi Galéria működtetése (kötelező feladat):
kiállítások szervezése lebonyolítása évi minimum 5 alkalommal,
egyéb lakossági közösségi rendezvények szervezése (például gyeľmeknap, karácsony)
alkalmanként minimum 30 fő
rendezvények szervezése (önként vállalt feladat): lakossági nagyrenđezvények kerületi
központi ľendezvények biztosítása minimum 2 alkalommal.
e) onkoľmányzatircnđęzvények szervezése: (kotelezőfeladat)
állami ünnepek, 8 alkalommal
önkormányzati ünnepek: l4 alkalom
ágazati tinnepek 14 alkalommal,



kitüntetéshez kapcsolódó rendezvények szerv ezése : 4 alkalom

4. keľÍileti kĺjzéleti lap, önkormźnyzatí honlap működtetése
a) keriileti közéleti lap működtetése (önként vállalt feladat)
évi legalább 42 alkalommal, 16 oldal terjedelemben,52 000 db újság kenilteľjesztésre
b) önkormányzati honlap múködtetése (kötelező feladat)
j ozsefu aľo s.hu honlap folyamato s üzemeltetése, fej le sztése
c) PR tevékenység, kommunikáció (cinként vállalt feladat)
központi kommunikáció' lakossági tájékoztatő ťuzetek, online tájékoztatők, facebook, online
egyéb fęlületek, plakátok' molinók (a felmeľült igényeknek megfelelően)

5. helyi vállalkozásfejlesztés segítése (önként vállalt feladat)
Yá|Ia|kozásoknak a vźilal.kozźts elindításával összefliggésben rendezvények, progľamok
szervezése, helyszín biztosítása a rendezv ényekhez.
Inkubációs pľogramok, évi 10 rendezvény, min 30 fő
közösségi programok évi 10 alkalom, min 30 fő

6. sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása (ktitelező
feladat)
a) helyszín biztosítása Mátyás téľ 15., Dankó utca 18., Sport udvar nyitva 1artása

7. nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok e||tĺása (kötelező felađat)
a) nemzetiségi rendezvények, ünnepek részére helyszín biztosítása
Jelentkezés a|apján folyamatosan biztosított
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előteľjesztés 2. számú melléklete

Ko ZsZoLGÁLTAľÁsr S ZERZoDES
oľronvrÁľyza.ľI FELADATo K ELLÁTÁsÁna'

amely létrejött egyrészro| a

Budapest Főváros VIII. keľület Jĺízsefváľosi Onkormźnyzat (székhelye:|O82 Budapest,
Baľoss l' 63-67; adőszźlma: 15735715-2-42; totzsszźm:735715; bankszámlaszán: 14100309-
10213949-01000006; statisztikai szźnrl: 157357I5-84II-321-01; képviseli: dr' Kocsis Máté
polgáľmester), mint Kĺjzfeladat Gazda, - a továbbiakban: ,,Megbíző,,

másrészľőla

Józsefuáľosi Gyeľmeket Üaĺiltetésééľt Közhasznú Nonpľofit Kft. (székhelye: 262I
Verőce, orgonás u. 7., cégjegyzékszźlma: 13 09 129657; ađőszáma:21364932.2-13 képviseli:
Kis István igyvezető)' a továbbiakban: Kiizfeladat Ellátó,

a továbbiakban együttesen ,,Szerződő Felek'', között az alábbi feltételek a|apjan:

ELOZI/IF,NYEK

1 .1 . Az onkoľm ányzat Képviselő-testiilete alapítói jogktirében e|járva úgy döntött, hogy a
Józsefuárosi Gyermekek Üdtiltętéséért Kozhasznu Nonprofit Kft. és a JóHír Józsefuaľosi
Média, Rendęzvény és Galéľia Központ Kozhasznű Nonprofit Kft által ellátott, a helyi
önkormanyzatok'rő| sző|ő 201' 1. évi CLXXXIX. töľvényben foglalt önkormányzati fe|adatokat
a j<lvőben Kozfe|ađat Szolgáltató lássa el 2014. októbeľ 01. ĺapjátő|. A Kĺizfeladat
Szolgáltató akozszo|gáItattsi feladatokat a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonárő|
és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló 66lf0l2. (XII.13.) önkormányzati
rendelet 3. melléklet 2.-4. pontja a|apjźln kizźlrőIagos joggal |átja e|. Ezen tulmenően a
K<jzfeladat Szolgáltató az önkoľmányzat közmúvelődési feladatairól szóló 81l201I. (XII.22.)
önkormányzati renđe|et l. melléklete alapján közművęlődési feladatokat ellátó gazdaséryi
tĺírsaság.

|.2 Az onkormányzat .,.l2O15. (V.14.) sztnnu határozatźhan úgy dönt<!tt, hogy az
onkormányzat fenntartásában mĹĺködő oktatásĹnevelési intézmények tanulóinak erdei iskola
jellegű turnusokban történő tźtboroztatélsa Magyarkúton valamint Káptalanfiireden' hétvégi
csoportos kirándulások fogadása, a józsefuárosi intézmények köztisztviselőinek,
közalkalmazotÍainak családi üdiiltetése, mint cinként vállalt feladat éľdekében gazdaséryi társaságot
alapított Józsefuárosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság lássa el.

1.3 E közszolgá|tatási feladatok általános gazdasági érdekű szol'gáLtatásnak minősülnek.
Felek rogzítĺk, hogy jelen megállapodásukat az Eurőpai Unió mfüödéséről sző|ő szerzodés
106. cikke (2) bekezdésében foglalt rendelkezések f,rgyelembe vétele mellett kötik meg, úgy,
hogy jelen Szerződés megfeleljen az abban előírt kĺjvetelményeknek.



I.4 Felek rcgzítik, hogy a jelen szerződés tartalma és tfugya megfelel a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tĺirvény (a továbbiakban: Motv.), a
kozbeszerzésekľől sző|ő 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) az áIIanlhétńaľtásról
sző|ő 2011. évi CXCV. törvény, az egyesilési jogról, akozhaszn,űjogállásľól, valamint a civil
szęwezetek működéséről és támogatásáról szóló 20II. évi CLXXV tv, és a Polgári
Töľvénykönyvľol szőIo 2013. évi V. töľvény előírásainak.

1.5. Felek e jogszabáLyok ľendelkezéseivel tisszhangban kötik meg a Szerződést.

sZEF.vőDÉs ľÁncy.Ą

2.1. Felek rogzítlk, hogy a je|enszerződés tĺáľgya azMow.23. $ (5) bekezđés 7.pontjábarl
szabźiyozo|t, a Feladatgazdaonkormányzafuairányađő, alábbi közfeladat ellátása:
- turizmussal kapcsolatos feladatok,
(a továbbiakban, együtt: Kozfe|adat ellátás)

2.2.Fę|ękrcgzítik, hogy Megbiző towénybenrogzített feladatainak teljes köľű megvalósítása
érdekében, K<jzfeladat Szolgáltatót bízza meg a jelen szerzóďés 2.I pontja szerinti
szo|gá|tattlsi feladatoknakkizfuőIag haľmadik személyek részére történő teljesítésével, melyľe
Kozf e|aďatSzolgáltatóazalábbíakszerintvá|Ia|k<ite1ezettséget:

1. Üdiiltetés szeľvezés, eľdei iskola
A Magyarkúton található ingatlan-együttesekben az onkormanyzat fenrfiartásában mfüĺjdő
oktatási-nevelési intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegű turnusokban történő
táborcztatása, a hétvégi csoportos kirándulások fogadása, a józsefuárosi intézmények
kĺjáisztviselőinek és k<jzalkalmazoltainak tidültetése.
A káptalanfĹiredi gyeľmektáboľban idény jelleggel, a jőzsefvárosi oktatási iĺtézményekben
tanuló gyermekek csopoľtos és turnusos üdültetése, a jőzsefvárosi közalkalmazottak és
köztisztviselők családí és felnőtt üdültetése.

f.3.Kozfe|adat ellátási helye, és ellátási tertilete

Felek rogzitik,hogy az erdei iskola, iidültetés elnevezésű tevékenységvégzésének helyszíne
Balatonalmádi-Káptalanflired illetve Vęrőce-Magyarkút helység területéľe terjed ki'
A közfeladat nyújtása nemkízárőlag a VIII. keľület lakosaira teľjed ki.

2.4. A Közfęladat Szo|gźitatő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt
Közfeladat e||źĺásához haszná|attlba vett vagyonnal a Megbiző onkormányzat mindenkori
vagyonĺendelete alapján megkötött hasznáIati szerzőđésben és vagyonkezelési szerződésben
meghatár ozott j o gok illetik, illetve kĺjtelezettségek terhelik.

A kozfeladat ellátásához szükséges vagyonelemeket Megbíző külĺjn haszná|ati szerződéssel
adj a a Közfeladat S zolgáltató hasznáIatába.

3. Felek rogzít1k, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodásuk a Kbt. 9.$ (1) bekezdés k)
pont ka) / kb) alpontjában ťog|alt rendelkezések alapján nem minősiil közbeszerzési eljĺáľás
köteles tigyletkötésnek.



rozszoĺcÁlľ.ł.ľÁsl FELADAToK n'r,ĺ,ÁľÁsÁľĺ.r
ľrľłľszÍRozÁsa.

4.I Az onkoľmányzat a2.2 poĺttbanmeghatározottfeladat ęIlttásźů:loz sziikséges pénzngyi
feďezetet költségtérítés (fonásátadás) foľmájtban biztosítja K<jzfeladat Szolgáltató részéte az
alábbi feltételekkel:

4.2. A szęrzőđés 2. sztlm,ű mellékletében elfogadott feladatok kozcjtt nincs
keretfinanszírozás. A feladatokra jóváhagyott költségtérítés módosítása a i|ĺ4:egbíző döntését

igényli.

4.3. A Közfeladat Szolgáltató Közfeladat ellátása ellenében a Megbiző áItaI ťlzetett
k<ittségtérítést úgy kell meghatáĺozní, hogy az nyújtson fedezetęt a Kĺizfeladat Szolgáltató
je|enszeruodéstárgyźúképezo feladatainak e||źtása során felmerülő ĺjsszes indokolt közvetlen
és megfelelően aľányosított kĺjzvetett költségeire, a szo|gáltatás folyamatos e||źiásához
szfüséges és indokolt beruházási koltségeire (továbbiakban: Kozfę|adata ellátás Költsége),
továbbá a Közfeladat Szolgáltatő saját eszkozei után elszámolt értékcsökkenésre.

4.4 A Költségtérítés méľtékét je|en szerződés 2. Számú Mellékletében (Költségtéľítés
szźlmításí módszere) foglaltak szerint, forintban kell meghatźnozni. A költségtéľítés összege
2016. évtóI 12 havi egyenlő összegű utalással tĺjľténik targyhő 05. napjáig a Kozfeladat
Szolgáltató Sberbankná| vezetetÍ 1410012716573249-01000008 bankszámlaszámára. 2015.
évben _ tekintettel a 2015. januĺír, február hónap idejére kötött megállapodásta _ a
koltségtérítés éves összeg a januźr, februar hónapokĺa átutalt összeggel csökkentve l0 havi
egyenlő <isszegű utalással tĺiľténik tar gyhő 05. napj ái g.

4.5. Kĺizfeladat Szo|gá|tatő a Ktiltségtéľítést kizáĺő|ag a Közfeladat ellátás költségének
ťĺnanszít ozásara j o go sult é s köte le s fe lhasználni .

5.1. A nem a Közfeladat e|Iátás Költségének finanszírozására felhasznált, a Megbíző
költségvetése terhéľe kifizetett Kĺiltségtérítés tekintetében a Közfeladat Szolgáltatót
visszafizetési kötelezettség teľheli (olyan mértékig, amilyen méĺtékben a Kifizetett
Költség1éľítés nem aKozfęIadat e||átás Költségének finanszírozásźtrakerĹĺlt felhasználásra).

5.2. A nem szerződésszeruen felhasznált ĺisszeget Kozfeladat Szolgáltató aMegbíző źitali
tényleges kiÍizetés és a Közfeladat SzolgáItaÍő általi tényleges visszaťlzetés köZött eltelt
ídősza|<rafelszámított jegybanki alapkamattalnöveltęn köteles visszaťlzetní.

5.3. A tárgyévben fel nem használt költségtérítés összegét a Közfeladat Szolgáltató kötęles
visszautalni aMegbízó bankszám|aszám|ájára, atttrgyévet kcjvető év februaľ 28. napjáig.

6.1. Felek a Közfeladat Szolgáltató javaslata a|apjttn a jelen szeruođés 1. szźĺrn mellékletét
képező ,,SzolgáItatási Leírás,, elfogadása érdekében folyamatosan kötelesek egyeztetru.

Megbíző - a javaslat ismeretében és annak kézhezvéte|étó| szźrnított 30 napon belül _
jogosult kiegészítő adatokat, ĺjsszehasonlító adatokat kéľni, független szakértőket, illetve
könywizsgálót igénybe venni.



6.2 Megbiző kĺjteles aKozfelađat Szolgáltatő 6.1. pontban rogzített írásbeli javaslatának
elfogadásaról, és a költségtérítés összegérőI legkésőbb a ttlrgyévet megelőző év december 31.
napjáig dönteni - a mindenkor hatályos vagyonÍendeletében szabźiyozotí hatásköľi
szabáIyo|<ra Íigyelemmel -, és döntéséľőlkcjteles a KözfeladatSzo|gźitatőt.tájékoztatni.

6.3 AmennyibenMegbíző a jelen szerzőďés 6.2 pontjában meghatźrozotthatárĺapig nem
dönt, illetvę a döntésről elmulasztja a Közfelađat Szo|gáItatőt íľásban tájékoztatru, űgy
Kcjzfeladat Szolgáltató jogosult a tárgyévben a tźlrgyévet mege|őzo Szolgálrtatási Leíľások
aIapjźn a közfeladat ellátást folytatni azza|, hogy az időarányos teljesítést feltételezve a
konigált Költségtérítésre j ogosult.

FELEK ro zoľľI ELSZÁMoLÁS, r ĺĺÉll<ozTATÁsI KoTELEZETTSÉG

7 .I. Megbízo a tulajdonostól elvárható gondossággal aZ alábbiakban szabtiyozza a
Kĺjzfeladat Szolgáltatóval kapcsolatos tulajdonosi joggyakoľlás rendjét, megkövetelve a
feladatellátás folyamatos biztosítását.

7.2. A Kozfeladat Szolgáltatő tźrgyévet mege|oző év november 30. napjáig előzetes üzleti
tervet k<jteles készíteni, mely tájékońatő infoľmációkat tartalmaz az átmeneti gazďá|kodás
idejére. A Megbíző tárgyévi költségvetésének készítéséhez az ađatokat tátgyév januĺĺľ 05.
napjaig köteles megadni aMegbiző önkormányzat részére. A végleges üzleti tervet tźlrgyév
februĺáľ 28. napjáig késziti el, melynek elfogadásáľól a Megbiző onkormányzat legkésőbb
március 31. napjáig dont. A Kozfeladat Szolgétltatő az uz|ętí tervének pénzljgyi ľészét jelen
szerzőđés 3. számú mellékletében foglalt taľtalommal , az íjzIeti terv szövegęs részét a jelen
szęrződés 4, számí mellékletét képező éves jelentés taľtalmi elemeivel ĺisszhangban kĺjteles
elkészíteni.

7.3. A Kĺjzfeladat Szolgáltató félévente, a felévet követő hónap 25. napjáig az uz|eti
terwel azonos taľtalomma|, a tewezett adatok és a tźlrgyévi tényadatok összehasonlításával
köteles beszámolót készíteni a jelen szeruődés2.2 pontjában foglalt feladatok teljesítéséľől.

7.4. A Közfeladat Szolgáltató köteles a szánvitelében elkülönített nyi|vźntartást vęzetĺi a
jelen szerzőďésben foglalt, źl|ta|a teljesített szolgá|tatáshoz kapcsolódó eszközĺikľől és
forľásokľól, bevételekľől és ľáfordításokĺól, a számviteli törvény a|apján meghatfuozott
számviteli politika szerint. A számviteli nyilvántaľtásában az egyéb fe|ađatait elkülönítetten
köteles nyi lvántartani.
Az elkülönített nyilvántaľtásban biztosítani kötelęs:

a jelen szeľződésben foglaltfe|adat elIćĺttls költségeinek és bevételeinek feladatonkénti
bemutatását,

a költségtérítésnek a feladatonkénti felhasznáIásźú.,

A Kĺjzfeladat Szolgáltató fentiek figyelembevételével köteles a szźlmviteli szabáLyzatait a
je|en szerződéssel ĺisszhangban és szükség szerint folyamatosan aktualizźini.

7.5' A Közfeladat Szolgáltató félévente, a félévet követő hónap 25. napjźigtájékoztatja
Me gbízőt az a|źtbbiakĺ ő|:
- 60 napon túli, lejáľt követelésekĺől,
- 60 napon túli, lejĺírt kötelezettségekĺől, kiemelve a Nav és az alka|mazotlak felé
fennálló, Iejárt taĺozásokat,
- atźtrgyi eszközĺik állomanyárő|, az analitikus nyilvántartás alapján,



- foglalkoztatottaklétszáma,
- folyamatban lévő peres eljaľásokĺól, a per értékéro|.

7.6. A Közfeladat Szolgáltatő a jeleĺ szerződésben foglalt feladatokkal összefuggésben
éven tuli kĺjtelezettséget csak aMegbíző előzetes dĺ'ntése a|apjánvállalhat.

xoznBľĺuxon o IGÉI\-YBEvnľBln

8.1. A Kĺjzfeladat Szolgáltató jogosu|t arra, hogy a je|en szerződésben foglalt k<jzfeladat
ellátási kötelezettségek teljesítése érdekében egy vagy több közreműkĺidőt (továbbiakban:
Kcjzľemfüödő) vegyen igénybe, ha ezá|ta| a szo|gáItatási kötelezettségek teljesítésének
hatékonysága, illetve minősége javul és/vagy költségei csökkęnnek.

8.2. Közfeladat Szolgáltató a Kĺjzľemfücidő teljesítéséért úgy felel, mintha sď1źń maga
teljesített volna.

8.3. Kĺjzfeladat Szolgáltató és a Közremfüödők közötti szerzódések rendelkezései nem
lehetnek ellentétesek a j elen szerződésben fo glaltakkal.

8.4' Közreműködő igénybevétele nem nĺjvelheti a támogatást.

8.5. A Közfeladat Szolgá|tatő a Kĺjzľemfücjdőt a Kbt. ľendelkezéseinek megfelelően,
B e szerzé s i S zab á|y zata szerint köte l e s kiválasztani.

Évns JELENTÉS

9.I. Közfeladat Szolgáltató minden tźlrgyévet kövętő május utolsó napjáig köteles a jelen
szęrződés tátgyát képező Kozfeladat el|átásźtrő|, teljesítéséľől jelen Szerződés 4. Számil
Mellékleteként csatolt éves jelentést (továbbiakban: Eves Jelentés) készíteni, melyet a
számviteli beszámolóval egyidejrĺleg nyújt be Megbízőhoz.

g.2. Az Évęs Jelęntésnek tartalmaznia kell különĺjsen a fęlek közott atfugyévre vonatkozó
írásbeli kozfeladat meghatiíľozźshoz képest tcjrténő tényleges teljesítés adatait (tényleges

költségeket, teljesített vagy folyamatban lévő beľuházásokat, fejlesztéseket), az attól való
eltérések bemutatását, különös tekintettel az eset|eges hiányokľa.

KoZFELADAT SZoLGÁLTATó roľn'r,EZETTsÉGEI

10.1. A K<jzfeladat Szolgźĺ|tató köteles gazđálkodását a tőle elvárható gondossággal, a
költsé ghatékonys ágot szem előtt tartv a fo lytatni.

|0'2. A Közfęladat Szolgáltató nem folýathat összességében veszteséges egyéb, nem a
Kozfeladat e||átása k<jrébe tartoző egyéb tevékenységet (továbbiakban: Egyéb Tevékenység).

10.3. A Közfeladat Szolgáltató Egyéb Tevékenysége nem veszélyeztetheti a Kozťe|adat
eI|átását, ugyanakkor Közszolgá|tatő törekszik a ľendelkezésérę á||ő személyi állomány és

eszközök minél teljesebb és hatékony klhaszná|ásfua;



10.4. A Közfeladat ellátásbóI származő bevételek tervezett szintnél alacsonyabb realízá|ása
esetén Közfeladat Szolgáltató kĺjteles az ésszerĹien lehetséges legrövidebb időn belül
íntézkedési tervet készíteni és aztMesbíző részére átadni.

ELLENoRZÉS

11.1. Megbiző jogosult (illetve jogszabá|yban meghatározott esetekben köteles) Közfeladat
Szolgáltató jelen Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését _ sajźt maga vagy szakérto
bevonásával _ ellenőrizni.

1I.2. A Kcizfeladat Szolgáltató kĺiteles az ellenőľzés soľĺín }degbíző képviselőivel (ideéľfve
Megbíző által Megbízott szakértőket is) egyĹittműködni, szĺímukľa mindęn az e|Ienórzés
elvégzéséhez ésszęruen szfüséges illetve jogszabáIyokban előírt jogok és kötelezettségek
e|Iátás áho z szük sé ge s inform áci ót é s támo gatást me g adni.

1 1.3. Az e|Ienórzéstvégzo személy köteles:
- a helyszíni ellenőrzést annak megkezdése előtt legalább 3 nappal szóban vagy íľásban
bejelenteni a KozfeIadat Szolgáltatő vezetojének, kivéve, ha az értęsités veszé|yeńeti az
ellenőrzés eredményességét,
- amegbízó levelet bemutatni,
- megállapításait tźrgyszeruen, a valóságnak megfelelően ellenőľzési jelentésbe foglalni és a
jelentéstervezetet' valamint - a Közfeladat Szolgźitató vezetője áItaI, ajelentéstervezetre tett
észrevételeinek egyeztetését követően _ a végleges jelentést a Megbizónak és a Kozfe|adat
Szolgáltató v ezetójének megküldeni,

Az ellenőľzést végző személy jogosult:
- az ę||enorzés ttrgyához kapcsolódó iľatokba és más dokumentumokba, elektľonikus
adathordozón tárolt adatokba - külön jogszabáLyokban meghatározott adatvédelmi előírások
betartásával - betekinteni, azokľól másolatot, kivonatot készíteni,
- a Kĺjzfeladat Szolgáltatő vezetójéto| éslvagy báľmely alka|mazottjától íľásban vagy szőban
felvilágosítást, infoľmációt kérni.

II.4. A Kĺjzfeladat Szolgáltatő vezetője, illetve dolgozója jogosult:
- az ellenőr megbíző levelének bemutatását kérni, ennek hiányában az egyittmfüödést
megtagadni.
- aZ ellenőľzési tevékenységnéljelen lenni,
- az ellenőrzés megáIlapításait megismerni, a jelentéstervezette a helyszínen vagy
írásban 8 (nyolc) napon belül észrevételt tenni.
köteles:
- az ellenőľzést végzo kérésére, a rendelkezésére bocsátott dokumentáció teljességéről
nyilatkozni,
- az ellenőrzés megá|Iapitásai, javaslataí alapján köteles intézkedési tervet készíteni,
me lynek vé grehaj tás fu őI a Me gbízót tti1 ékoztatni.

1 1.5. A Megbízót közvetlenül, a Kĺjzfeladat Szolgá|tatőt közvetetten érintő külső ellenőľzés
esetére a Közfeladat Szolgáltató kĺjtelezettséget vá||al a jelen szeruődés ttltgyával ĺĺsszefüggő
aďatszo|gáItatásra, információnyújtásra. Tudomásu] veszi, hogy külső ellenőrzés során általa
szolgáItatanďő adatok, információk nyújtásáért, az áIta|a szolgáltatott adatok, információk
va|őđiságáéľt, teljes köľiĺségééľt a felelőssége aMegbizó mellett fennáll.



KAPCSoLATTARTÁs

|2.I. IeLen Szerződéssel, illetve annak teljesítésével összefiiggésben Felek nyi|atkozataíkat
rĺjvid úton kézbesítve vagy postai úton írásban, illetve a Szęrződésben meghatátozott
esetekben elektronikus úton, e-mail foľmájában kötelesek kĺjzölni. A Szerződéssel
kapcsolatos nyilatkozatokat Felek az a|ábbi képviseleti címľe kötelesek eljuttatni:

l|ĺ4egbíző részéró|:
Budapest Fővaĺos VIII. keriilet Józsefuaros onkormtnyzatźnak címezve, a Polgáľmesteri
Hivatal Gazdálkodási Ügyoszt áIy źhoz
1082 Budapest, Baross u.63-67.
gazdalko das @j ozs efu aro s. hu

Közfeladat Szol gáltató r észér ő|:
Józsefuaľosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kĺjzh asznuNonproÍit Kft-nęk címezve
262I Yęróce, orgonás u. 7.
ugyvezeto@jogyeľm.hu

12.2. Kapcsolattartásta kij elölt személyek:

Megbízo részérő|: Gazdálkodási Ü gyo szt á|y v ezetój e
elektronikus eléľhetőség: gazda|kođas@jozsefvaros.hu
tel.szám: 459-2567

Szolgáltató részérő|: Szolgáltató igyvezetóje
elektronikus eléľhetőség: lgyvezeto@jogyerm.hu
te|.szám: 20/34I-0079

13. Szerződő Felek telefonon, ílletve szóban közĺjlt ĺyi|atkozatokat csak kivételes,
indokolt esetben tekintik szerződésszeťllnek. A szóban közcilt nyilatkozatok közlésének tényét
any1latkozattevőkĺĺtelessziikségeseténbizonyítani,igazo|ni.

sZ'F,RJ'oDns ro oľľLI HATÁLYA, MoD o sÍľÁs

14.I. Felek jelen Szerzođést (szo|gźl|tatás időtartama) hatfuozott időtaľtamĺahozzák |étrę,
20|9 . máj us 3 | . napj áig. A szolgáltatás kezdő napja: 20 | 5 . június 1 .

I4.2. A Szerzőđés kizaľólag Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

I4.3. Ha jogszabźtlyvá|tozás miatt a Szerződés valamely rendęlkezésének vagy
renđe|kezéseinek módosítása válik sziikségessé, akkor Felek kotelesek arról késedelem nélktil
targyalásokat kezdeni.

ĺZE,ľ.ZDDÉ s vrn c s zuľľBľÉ sB

15. A Szetzőđést bármelyik Fél jogosult legalább 60 napos felmondási idő tűzésével
rendkívüli felmondás útjan felmondani, ha a másik Fél a jelen szerződésben vállalt
kötelezettségét súlyosan sérti (szerződésszegés). Súlyos szeľződésszegésnek tekintendo:
- a Kozfe\adat Szolgáltató a szerzođésben vállalt kĺjtelezettségét nem teljesíti, és e
mulasztását aMegbiző felszólításátő| számított 30 napon belül nem oľvosolja



- a Közfeladat Szolgáltató nem a szerződés 2.2. pontjában foglaltak e||átásárahasznćija
fel a költségtérítést
- harmadik személy kérelmére a bíľóság előtt a Kozfe|adat Szolgáltató ellen csőd-,
fe|szétmolźlsi vagy cé gtörlési elj aľás indul,
- a l|ĺ4egbíző a szerződésben vállalt ťlzetési kötelezettségét annak esedékességekoľ nem
teljesíti, és ez aKözfęladat Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését ellehetetleníti.

Tekintettel a szo|gá|tatások folyamatos fenntartásźiloz fílzőđő taľsadalmi érdekekľe' a
Közfeladat Szo|gźitatő kĺjtelezettséget váIIaI ana, hogy a ľendkívtĺli felmondás jogának
bármely fél részérő| való gyakoľlása esetén tárgyalásokat folýat, és megállapodik a
Megbízóval a minimálisan elégséges szo|gáLtatások nýjtásáról, annak feltételeiľől. A
minimálisan elégséges szoIgźitatásokat olyan ésszerű hatáľidőn keresztül teljesíti, mely
el e gendő a Me gbíző számár a a me gszuĺlt szer ző dés he lyette s íté sére.

vEGYEs RE,NDELKEzÉsnx

16. Egyik Fél sem jogosult a másik Fél előzetes íľásbeli hozzájáru|ása nélkül a
Szerződésből eredő jogait engedményezni vagy a Szerződésből eredő jogait és
ktitel ezett s é geit átruházni.

|7. ASzerződésľe, valamintazazzaIkapcsolatos jognyilatkozatoka és egyéb közlésekre a
magyar jog az iľanyadó. Felek megállapodnak abban, hogy a je|en szerződésből eredő vitás
kérdések rendezésében közvet|en egyeńetést kísérelnek meg elsőként, majd fiiggetlen
szakértő véleményét fogadják el, amely szak&tő kijelölését együttesen teszik meg.

18. Felek ajelen szerződésben nem szabźiyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szől.ő 2013, évi V. törvény, Magyarország helyi ĺinkoľmányzatairő| szóló 20||. évi
CLXxXx törvény, az egyesülési jogról, akozhaszn,Újogállásľól, valamint a civil szervezetek
mfüödéséről szóló 2011,. évi CLXXV. tcĺrvény és az á||arrlhźlnartásrőI szo|ő 2011 . évi CXCV.
tĺĺrvény ľendelkezéseit tekintik iľanyadónak.

t9. Felek jelen szerzodést elolvastfü, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jővźhagyőIag irták aIá 5 egymással egyező példányban.

Budapest Főváros VIII' kerület
Józsefu áľosi onkormányzat

képviseletében
dr. Kocsis Máté polgármester

Megbiző tészéro|

Fedezet: ....... Dátum: Budapest,2015. május.....

Pénzügyileg ellenj egyzem :

Józsefuĺíľosi Gyermekek Üdtiltetéséért
Ktjzhasznú Nonpľofit Kft .

képviseletében
Kis István ugyvezető

Közfę|adat Szo|sáItatő r észér o|

Paľis Gvuláné



pénzügyi ugy o sztáIyv ezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina j e gy zĺ5

nevében és megbízásából

dr. Kovács Gabľiella
aLj9gy7ő

A SZERZODES MELLEKLETEI

1. sz' melléklet: Szo|gá|tatźlsi leíľás
2. sz. melléklet: Kĺiltséglérítés szźlmítási módszeľe (kül<ln dokumentumban excel
táblázatbar)
3. sz. melléklet: Űz\etiteľv (kül<in dokumentumban)
4' sz. melléklet Eves jelentés



1. számú mellék|et

SZOLGÁLTATÁSI LEÍRÁS

1. tjdĺĺltetés szervezés, eľdei iskola (önként vállalt feladat)
A Magyaľkúton található ingatlan-egytittesekben az onkormányzaL Íerlriartásában mfütjdő
oktatási-nevelési intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegű tuľnusokban történő
tźtboroztatása, a hétvégi csoportos kiľándulások fogadása, a józsefuárosi intézmények
köztiszrviseloinek és közalkal mazoÍtainak üdültetése.

A káptalanfiiredi gyermektáboľ felújítása alatt az onkormányzat fenntartásában működő
oktatási-nevelési iĺtézméĺyek tanulóinak tészére üdülési lehetőségek keľesése, közvetítés és
kapcsolattaľtás az intézmények és a tábort üzemeltető kĺjzött, az ehhęz kapcsolódó
adminisztr ativ fe|ađatok elvé szése.
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t.
z.

5.

Ą

Megnevezés

5

6.

7

Kiĺzvetlen kiiltséeek

Fng|alkoŕaf ottak szemelvi illffafásai

Kiadás

8

személvi iuttiltlisok

Eryéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, ktnyvelési díj, ktinywizsgátat,
postaktg. egyéb igénybevett szolgáltatas' bérleti díi. esvéb dologi kiadás. stb.)

9.

Kĺilsó személvi iuttatások

t0.

M u nkdltatőt te r h eliÍ Í áru lé ko k

11

ReprezentáciÓ

Tf,

Anvapbeszerzés. készletbeszerzés

Dolosi kiildrisok

IJ

AdlÓk (bdrmilven ioscímen ĺizetett nem bćri ruléknak miniísiiliĺ adő)

1-4.

KÖztizemi dĺiak

15

2. szám,ű me||ékIet

Reklám és propaganda kiadasok

17.

18.

Kdplalantiiĺed

Kłizvetett kłiltsések ( fe|osztott kfi|tsések)

19.

Karbantartĺási kt'ltsések

fo.
ZI,

BeruháztÍs (kis és nasvéĺékíí tárgvi eszkłiz vltsárlás)

f2.
25.

MunkáltatÓt terheló iáru|ékok

Szemé|vi iuttatás

L4.

Maglark t

z),

| 149't41

f6.

Dolosi kiadások

5 869 220

Fel iítlźsÍ kÍaĺIások
I,'rté kas ii kkcn csi l 

"ilis
Kiaďáśok łiśśżcścn

f8.

283 500

29.

!..i.:,:...:-,.::..:1.1 ,,:,. 1. , l l

.,,t I : :

14'.755 269

Összesen

910 000

S ai dt b evétele k ôsszes en

Bevételek

I 20 000

Saidt bevételek

t5 875 000

' ' .:.'': ':1 :: ::i''::':'. : Beŕétélélł irtindiiśsześen

3 342 049

Bértetidíi
Belép díi

1 610 000

Hirdetés

l5 905 012

Térítési
Szolgáltatás

Mindiisszesen

475 000

5 869 220

Pltlv znti nénzesz.kłjzij k

díi

t-t:-:.i:-tt :: tt. . r

:...r..;.Mitidłĺssźcsen,

Atmeneti gazdä||(odas mIatt| kompenzácios eIl|es

EIvárt és komDenzá|t te|ĺesítménv

9 105 850

3 625 549

iak

Komoenzdcili

díiak

0

2 520 000

Betłi|t.itt |étszám

s9s 000

0

0

l5 905 012

E b böl: K te lezći ÍeI ad al

500 000

0

24 980 850

5 869 220

0

z4zo7 463

3 625 549

0

0

2 s20 000

500 000

,r::t.r.: 
:t,:,.::i:i:i::::j:::::a::

(1

s9s 000

0

49::788i:x68

EbböI: onként vállaIt
folndnl

24 980 850

0

{)

0

0

0

s60 000

0

0

0

0

5399s.63.1

0

0

500 000

0

0

560000 l

0

0

0

0

0

l5 905 012

U

s60 000

0

0

0

1,0c

0

5 869 f20

0

0

U

0

0

3 625 s49

0

;::.':..;iíl560i0o0: j i

0

0

0

0

U

0

2 520 000

0

0

0

0

7,OC

0

595 000

s60 000

0

0

0

:':'.t :: :::-': ,j "i, .i;

24 980 850

' r 560 000:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000

0

0

0

0
:r'.fl:0

0

0

U

0

0

U

0

0

0

0

0

53:,995::63,1

0

0

0

0

0

0

s60 000

0

560 000

0

0

0

0





4. számű Melléklet

nvns JELENTÉS MINTÁJA

I. Altalános bevezetés
Tartalmazza azokat a piaci hatásokat (ptozitiv és negatív egyaránt), amelyek hatással
voltak a tevékenységre.

II. Natu rál iák b e m utatá s a (e|v é gzett szo| gá|tatás ok számának b emutatás a)
E|őzo év azonos időszaka vs. tény adatok illetve időaranyos terv vs. tény adatok
viszonylatában. Gľafikonokkal, tźtb|ázato|<ka| és ľövid szöveges ismeľtetéssel,
indoklással.

III. Eľedmények bemutatása (az e|őzőekben |ęirtbázís adatok figyelembe vételével)
TábIázatokłkaI, gľafikonokkal, sztiveges elemzéssel, ahol számszerűsíthető a
tevékenységre ható pozitív és negatív tényezők számszeru bemutatásával.

IV. Eľtékelés és várható adatok pľognosztwáůása.

V. Ktivetkező évre vonatkozĺí uz|eti teľv előiľányzat.

VI. Függelékeko amelyek ľészletesen bemutatják a tevékenység számszeľű adatait.
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e|őterjesztés 3. számú me||ék|ete







I. A Társaság alapadatai

1. A Társaság cégneve, székhelye, telephelyei

1.1. A társaság cégneve: Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kor|átolt FeIe|ősségű

Tá rsaság



A társaság rövidített cégneve: Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofít Kft.

t.2. 
^ 

társaság székhe|ye: 1.084 Budapest Mátyás tér 15., me|y egyben a központĺ ügyĺntézés

helye is.

1.3. A társaság telephelyeĺ:

1084 Budapest, Szigony u. t6/8.

1.081 Budapest, Horánszky u. 13.

1086 Budapest, Dankó u. 18.

1081 Budapest, Homok u. 7.

1085 Budapest, József krt. 68.

1085 Budapest, József krt. 70.

1085 Budapest, József krt. 59-61.

1082 Budapest, Harminckettesek tere 2.

8220 Ba latona Imádi-Kápta |anfüred, Tábor u. 1.

26fL Verőce- Magyarkút, orgonás u. 7.

2. ATársaság alapítója

Név: Budapest, V|||. kerü|et Józsefuárosi onkormányzat

Cégjegyzékszá m ( nyi|vá nta rtási szá m ) : 7 357 75

Székhe|y: 1082 Budapest, Baross utca 63-67

Képvĺse|etre jogosu|t neve: dr. Kocsis Máté, po|gármester

Lakcím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

3. A Társaság jogállása

3.1-.A Társaság tevékenységét a Civĺl törvény szerinti közhasznú nonprofit kor|áto|t feIe|ősségű

társaságként |átja e|.

3.2.A Társaság nem folytat közhasznú tevékenységként o|yan tevékenységet, amely a Civi| tv.

rendeIkezéseĺbe ütközĺk.

3.3'A Társaság közvet|en po|itikai tevékenységet nem fo|ytat, szervezete pártoktó| fÜggetlen

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt'

3.4.A Társaság a gazdá|kodása során elért eredményét nem osztja fe|, azt a |étesítő okiratában

meghatá rozott közhaszn ú tevéke nységre ford Ítja.

3.5.A Társaság tevékenységének és gazdá|kodásának legfontosabb adatait a Cégköz|önyben

teszi közzé, továbbá a kerületiönkormányzati újságban is nyi|vánosságra hozza.

3'6.A Társaság vá||a|ja a CiviI tv. szerinti kozhasznúsági fe|téteIek te|jesítését.



4. ATársaság célja
a) a |akosság szociá|is eIlátásának bővítését szo|gá|ó tevékenységek eIlátása,

b) időskorúak gondozása,

c) segítő há|ózatok működtetése

d) az óvodáró|, az a|apfokú neve|ésről, oktatásról szó|ó fe|adatok eIlátása

e) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai

a Magyarország helyĺ önkormányzatairó| sző|ó fot7. évi CLXXX|X. tov. 13. s-ban és 23. s (5)

bekezdésében meghatározott fe|adatkörökbő| fakadó egyes társadaImĺ kozos szĹikség|etek

kie|égítésére, a Budapest JóZsefuáros onkormányzatának az e célbó| a jelen nonprofit

tá rsaságga I kötött megá | |a podá sba n fog|a |ta k te|jesítése.

5. A Társaság tevékenységi körei

A Társaság tevékenységĺ kĺjrének tagozódása a CiviI tv. 34. s (1) bekezdése a|apján:

. közhasznútevékenységek

. TEÁoR szerint megje|ö|t cé| szerintĺ kozhasznú tevékenységek

. a kozhasznú tevékenységekhez kapcsolódó gazdaságĺ-válIalkozásĺ tevékenységek

5.]..A Társaság közhasznú tevékenységei:

. közösségĺ,társadaImitevékenység

' ku|turá|is képzés

. egyéb oktatási tevékenység

. szociá|istevékenység, ĺdőskorúak gondozása

. oktatást kiegészítő tevékenység

. egyéb szociá|is e||átás

' vá||aIkozásfejIesztés

A Társaság e tevékenységeket a Magyarország he|yi önkormányzatairó| sző|ő fo17. évi

CLXXX|X. tv. ]-3. S-ban és 23. s (5) bekezdésének 1.1. és 19. pontjában fog|a|t ,,szociá|is és

gyermekjó|éti szo|gáltatások és el|átások,, va|amint ,,nemzetiségi ügyek,, kozfeladat e|látása

érdekében végzĺ. Ezen feladatok megva|ósítására az A|apítóvaI kĺizszo|gá|tatási szerződést köt.

A Társaság e tevékenységeket a szociá|is és gyermekjó|étĺ szo|gáltatásokhoz, mint

közfeIadathoz kapcsolódóan végzi (a szociá|ĺs igazgatásról és szociá|is eIlátásokró| szó|ó 1993.

lll. tv.).

A Társaság közhasznú szo|gá|tatásaibó| bárki részesÜlhet.



5.2.A Társaság cé| szerinti közhasznú tevékenységei:

Főtevékenység: 9499 M.n.s. egyéb közösségĺ, társada|mitevékenység,

k<jzhaszn ú tevékenység

Tevékenységi kiiľiik: 8552 |(u|turálĺs képzés

8559 M.n.s. egyéb oktatás

8899 M.n.s. egyéb szociá|is ellátás bent|akás né|kü|

A Társaság e tevékenységeket a szocĺá|is és gyermekjó|éti szo|gáltatásokhoz, mint

közfeIadathoz kapcso|ódóan végzi (a szociá|is igazgatásról és szociá|is e||átásokró| szó|ó 1993.

lll. tv.).

5. 3. A Tá rsaság gazdaságĺ-vá| |a Ikozási tevékenységei

4761,08 Könyv.kiskereskedeIem

4762,o8 Újság-, papíráru-kiskereskede|em

4764'OB Sportszer-kiskereskedelem

4765'08 Játék-kiskereskedelem

4778,o8 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

479I,o8 CsomagkÜ|dő, ĺnternetes kiskereskedelem

4799,o8 Egyéb nem bo|ti, piaci kiskereskedelem

5520'o8 Üdü|ésĺ,egyébátmenetiszá||áshely-szolgá|tatás

5530'08 Kempingszo|gá|tatás

5590'08 Egyébszá|láshely-szo|gá|tatás

5610 'o8 Éttermi, mozgó vendéglátás

562].'08 Rendezvényiétkeztetés

5629 '08 Egyéb vendég|átás

5630'08 |talszo|gá|tatás

5811 '08 Konyvkiadás

5812 '08 Címtárak, leve|ezőjegyzékek kiadása

5814 .08 Folyóirat, ĺdőszaki kĺadvány kĺadása

5819'08 Egyéb kiadóĺ tevékenység

5821 '08 Számítógépes játék kiadása

5911'08 FiIm-,video-,televízióműsor-gyártás

5912'08 Film-, vĺdeogyártás, te|evíziós műsorfe|véteI utómunká|atai



5913 '08 Fĺ|m-, video- és televízióprogram terjesztése

5914'08 Fĺ|mvetítés

5920 ,08 Hangfe|véte| készítése, kiadása

6010 .08 Rádióműsor-szo|gá|tatás

6020.08 Te|evízĺóműsorösszeál|ítása, szo|gá|tatása

6201'08 Számítógépesprogramozás

63L2,o8 Vĺ|ághá|ó-portál szo|gá|tatás

6399 .08 M.n.s. egyéb ĺnformációs szo|gá|tatás

6820 '08 saját tu|ajdonú, bére|t ingatĺan bérbeadása, üzeme|tetése

6832'08 |ngat|ankeze|és

702L,o8 PR,kommunikáció

7022,o8 Üz|etvite|i, egyébvezetési tanácsadás

7IL1-,o8 Építészmérnokĺtevékenység

7LLz,o8 Mérncjki tevékenység, műszaki tanácsadás

73].1'08 Rek|ámĹigynökitevékenység

73L2,o8 Médiarek|ám

7320,o8 Piac-, kozvélemény-kutatás

7490,08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszakĺ tevékenység

7740,08 |mmateriá|isjavakko|csönzése

7810 ,08 Munkak<jzvetítés

782o,08 Munkaerőkö|csönzés

7830'08 Egyébemberierőforrás-e||átás,-gazdá|kodás

8110'o8 Építményüzeme|tetés

8130'08 Zöldterü|et-kezelés

82].1 .o8 osszetett adminisztratív szo|gá|tatás

8230 .08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8291 '08 Követe|ésbehajtás

8299'08 M.n.s.egyéb kiegészítőlizletiszolgá|tatás

8532 '08 Szakmai középfokú oktatás

8551 '08 Sport, szabadidős képzés

8560'08 oktatástkiegészítőtevékenység

9001 '08 Előadó-művészet

9002'08 Előadó.művészetet kiegészítőtevékenység

9003'08 A|kotóművészet

9004'08 Művészeti létesítményekműködtetése



9101 '08 Könyvtári, |evé|tári tevékenység

91-02'08 Múzeumitevékenység

91"03'08 Történe|mi he|y, építmény, egyéb |átványosság működtetése

93].1'08 Sport|étesítményműködtetése

9312'08 SportegyesÜ|etitevékenység

9319'08 Egyébsporttevékenység

9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

4399 '08 Egyéb speciá|is szaképítés m.n.s.

4741-,o8 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskede|me

4742,o8 TeIekommunikációs termék kiskereskedeIme

A Társaság gazdasági-vá||a|kozási tevékenységet kĺegészítő jel|egge|, csak közhasznú, vagy a

létesítő okiratban meghatározott a|apcé| szerinti tevékenységek e|érése érdekében, azok

megva|ósítását nem veszé|yeztetve végez.

A Társaság befektetési tevékenységet nem végez.

Az a|apító tudomásu| veszi, hogy a Társaság az engedé|yhez kötott tevékenységeket csak a

sziikséges engedé|y, iIletve munkavá||a|ója útján biztosítható szakképzettség birtokában

fo|ytathat. A vonatozó engedé|y megszerzését a Cégbíróságná| ĺs be ke|| je|enteni, annak

kiadását követő 30 napon be|ü|.

6. ATársaság alaptőkéje

A társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz hárommi||ió forĺnt, ame|y kĺzáró|ag pénzbelĺ

hozzájáru|ásbó| á||.

Az A|apító törzsbetétjének mértéke, és annak a törzstőke hányadában va|ó kĺfejezése:

egyedü!itag törzsbetét összege hányada a törzstőkéből

Budapest Vlll. kerület

Józsefváros önkormányzata 3.000.000,- HUF LOO%

Az Alapító a vagyoni hozzájáru|ást te|jes egészében a társaság rende|kezésére bocsátotta, az

teljes egészében a társaság rendeIkezésére ál|.

A társaság tevékenységét az Ĺizleti terv alapján végzi, a Képvise|ő TestĹ]|et á|tal jóváhagyott

koltségvetés aIapján.



II. Kesztyiigyár Közössé giHáz

L. Kötelező feladatellátás

1.].. Rendszeres Szociális Segélyben részesülők (RSZS)

A rendszeres szociá|ĺs segély megá||apításának és fo|yósításának fe|tételeként a segé|yben

részesÜĺt köte|es egyÜttműkodni a Kesztyűgyár Közösségĺ Házza|. Az együttműködésre kote|ezett

szemé|y köte|es: a rendszeres szociá|ĺs segé|yt megá||apító határozat jogerőre eme|kedését

követő 15 napon be|ü| a Közösségi Házná| megjeIenni, nyi|vántartásba vetetni magát, a

beil|eszkedését segítő programró| írásban megá||apodni a Közösségi Házza|, és te|jesíteni a

program ban fogla ltakat.

A Közösségi Ház feIadataĺ közé tartozik:

. nyi|vántartásba venni a rendszeres szociá|is segé|yben részesĹi|őt a jogerős

határozat alapján,

. figye|emmel kísérni a határozatban megál|apított határĺdő betartását, és annak

megszegése esetén megvĺzsgá|ni a muIasztás okát,

. tájékoztatni a rendszeres szociá|is segé|yben részesĹi|őt a Program eIkészítésének

menetérő|, a Programok típusairó|, és az egyĹittműkodés szabá|yairó|,

. a nyi|vántartásba Véte|tő| számított 60 napon be|Ü| az egyi.ittműködésre köte|ezett

szemé|y bevonásávaI kido|gozni az egyénre szabott Programot, és arró| a szemé|lyeI

írásos megá|lapodást kötni,

r a megá||apodást a megkötésétő| számított 15 napon belü| megkü|deni a

PoIgármesteri HivataInak,

. fo|yamatosan kapcsoIatot tartani az együttműködésre koteIezett szemé||ye|,

figye|emme| kísérni a Programban e|őírt köte|ezettségek betartását |ega|ább három

havonkénti szemé|yes ta|á|kozás útján,

. legalább évente írásos értéke|ést készíteni a program végrehajtásáró| és

amennyiben szükséges - az érintett szemé|y bevonásáva| - azt módosítani,

. az éves énékelés megkĹiIdéséveI tájékoztatni a jegyzőt a Program végrehajtásáró|,

. 5 munkanapon be|ü| je|zésse| é|ni a jegyző fe|é, amennyiben az egyiittműködésre

köteIezett szemé|y az együttműkodési köte|ezettségének nem tesz eleget.

Az önkormányzat az egyĹittműködésre kote|ezett szemé|yek részére szociá|is he|yzeti.ikhöz és

mentá|is á|lapotukhoz igazodóan az a|ábbi programtípusokat bĺztosÍtja a KozösségiHáz keretében:

. egyéni képességeketfej|esztő foglalkozások,

r csoportos, egyénĺ onsegítő fog|aIkozások,

10



. é|etmódotformálófog|aIkozások,

. oktatások, átképzések, kü|önös tekintetteI az á|ta|ános iskolai végzettség és e|ső

sza kképesítés megszerzésére.

A Kesztyűgyár Közösségi Ház rendszeres szocíá|is segélyben részesülők e||átásának feladatkörét

heti három a|kalomma|, Ĺigyfélfogadási időben |átja e| a szakember 2oI5. február f8-ig. Ezt

követően a Munkaügyĺ Központ he|yi kirende|tségén történik a kapcso|attartás.

1.2. Nyári napközis táboľ

A Kesztyűgyár KozösségiHáz2oI2 óta szervez nyári napkozis tábort a Józsefuárosban é|ő 6 és 1-4

év közötti gyermekek részére. A megva|ósítás he|yszíne a közösségi ház terü|ete, va|amĺnt a

közosségi házhoztartozó sportudvarok (Homok utcai sportudvar, Dankó utcai sportudvar)'

20]'5-ben 4 á||andó munkatárs, va|amĺnt 12 gyermekfe|Ĺigye|ő és animátor 10 héten keresztli|

bĺztosítja a színvonalas programokat a tábor ideje a|att. A fog|aIkozásokat tekintve a kovetkező

programokbó| vá|ogathatnak a gyerekek: sport játékok (foci, kosár|abda, sorversenyek, to|las,

Iabdajátékok, stb.), kézműves fogIaIkozások, hagyományőrző játékok, egészségvédeIem,

kirándu|ások.

A 201.4-es évben 21.9 gyermek je|entkezett a nyári táborba, me|y naponta 100-120 gyermek

részvéte|ét je|entette a Közosségi Ház terü|etén, va|amĺnt a táborhoz kapcso|ódó he|yszíneken.

Ebben az évben is napi 80 gyerek részyéte|ét vá||a|juk. A je|entkezett gyerekek többsége

hátrányos he|yzetben él, és egy részük szocia|ĺzációs problémákkaI is kÜzd. A KKH o|yan

programokat ĺgyekszik megva|ósítani, ami a|ka|mat ad arra, hogy megtanulják a társas viseIkedésĺ

formákat, me|yek segítik későbbi bei||eszkedésüket. A viseIkedési szabá|yok eIsajátítását egyszerű,

vĺ|ágos szabá|yok megaIkotásával segítetik a KKH do|gozói.

2015-ben heti két kirándu|ást tervezünk (Fővárosi Á||atkert, Budakeszi Vadaspark, Medveotthon,

Mĺnĺversum, ka|andpark, Seho| Sziget É|ménypark, stb.), va|amint o|yan kreatív és mozgásos

tevékenységekkeI kívánjuk felépíteni, me|y egy em|ékezetes nyári é|ménnyé teszi ezt a programot'

1.3. Mentor pľogram

A program két alapvető képzésforma együttműködésén alapszik, ahoI egyaránt a fej|esztésen van

a hangsú|y, de mĘ az egyikben az oktatásra és tantárgyi fe|készítésre összpontosítunk, addĺg a

másĺk fejIesztés a mentá|higiénĺás és fĺnom motorikus fe|zárkóztatást teszi a középpontba.

Ezen oktatásĺ program hatékonyságának a kuIcsa, o|yan cisszefogás kiaIakítása, aminek e|ső és

legfontosabb e|emeĺ a tanuló, a szak-mentor és a szü|ő. E|engedhetet|en, hogy a mentor
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programban résztvevő gyerekek szüleikkeI rendszeresen ta|á|kozzunk. Másodĺk kĺjrben a

kapcso|atot ki ke|| terjeszteni az isko|a, azon be|ü| is az osztá|yfőnok és a szaktáborok közti nyí|t és

rendszeres kommunikációra. Harmadĺk e|eme a rendszeres kapcsolattartásnak a szociá|is

e|látórendszerre| ke||, hogy kiegészÜ|jön, azaz a csa|ádgondozó, gyermek jólétisekke| va|ó

hatékony együttm űködés.

Ta ntárgyi felkészítés miÍkij dési elve i
Tanu|ópárok kia|akítása minden esetben a tanár és a diák kölcsönös megegyezésén ke|l, hogy

aIapu|jon. A tanárok 3-5 diák kozt ke||, hogy válasszanak, akikkel szorosabb kapcsoIatot tartanak

fe|, mint a többi á|taluk tanított tanulóva|. Ez a kapcsoIat eIsődlegesen szak-mentori aspektusú,

amijelenti:

. a tanu|ó isko|ai szaktanárávaI va|ó egész éves kapcsolattartást,

. isko|ai órák |átogatását (2 - 4 a|aka|om évente),

. egyéni tantárgy fejlesztés kido|gozását,

. témazáró do|gozatokra való feIkészítést.

Lehetőség szerint 7.8 osztá|yos tanu|ók esetében szaktanárok nyújthatnak tantárgyi feIkészítést.

Ettő| mentortanárok esetében |ehet e|térni, amennyiben a tanár szeretné.

7-8 osztá|yban pá|yavá|asztási tanácsadássaI bőVítjÜk fog|aIkozásainkat, ahoI egyéni kompetencia

feImérésse|, és csoportos pá|yaorientácĺós képzésseI segítĹink a diákoknak a (tovább)tanu|ásban.

M entdlhig i éni d s fej l e szté s

Egyfajta előkészítője a mentorprogramban való részvéteInek, ahoI a tanu|ó olyan je||egű

hiányosságait póto|juk, amík az intézményes keretek kĺjzti szabá|ykövetést, kozösségi vise|kedés

normáĺnak eIsajátítását cé|ozzák meg'

Két |épcsőben történĺk a megvalósítás, egyik kis csoportos fog|aIkozások keretében, ami egyaránt

vonatkozik a mentorprogramban résztvevő tanu|ókra is. A másik az egyéni fej|esztés és az ebben

résztvevő, az addig nem kap szaktantárgyi fe|készítést, i||etve csak külon órák keretében a szociá|ĺs

pedagógus álta| megtervezett keretek közt. Az egyéni fej|esztésben résztvevő tanuló esetében

pszĺcho|ógĺai szaktanácsadás is része a programnak, aho| a pszicho|ógus a szociá|pedagógussa| és

a csa|ádsegítőve| együttműködve a tanu|ó |egelmaradottabb készségeit fej|eszti, hogy mĺnél

hamarabb te|jes tagja legyen az oktatási programnak. A mentá|higiéniás képzés részét a|kotja, a

pszicho|ógiaĺ szakvé|emény elkészítése, aminek a|apján a képzésĹinkbe integrá|ódni nem tudó

ta n u|óna k más i ntézményes fo rmát javasolju n k.
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Alternatív pe dag ógiai mó dszereh drdmapedagógia, míivészetpedag óg ia

Az a|ternatív tanu|ási módszerekkel azokat a lehetőségeket próbáljuk fe|tárni, amive| az egyéni

tanu|ás hatékonyságát tudjuk fokozni.

E|sősorban drámafog|a|kozásokka|, derítünk fényt azokra a szemé|yes kompetenciákra, amik a

tanu|ásban segítők, vagy hátráltatók |ehetnek.

I sko l ókkal v aló egy íittmíÍkij d é s

A kerü|eti isko|ákka| va|ó egyĹittműködésnek, rendszeresebbnek és következetesebbnek ke||

Iennie, ami egyaránt lehetőséget kíná| a magántanu|ók nappaIi képzésbe va|ó |ehetséges

visszaintegrá|ásához, másrészt az e||enőrző és értéke|ő fe|adatot az adott intézmények kel|

e|látnia, hiszen a vizsgáztatás is az ő fe|adatuk.

Szaktanároktó|, osztá|yfőnököktő| szükséges:

. egész éves tanterv,

. témazáró do|gozatok időpontjai, gyakorisága,

. intézményünkben va|ó óra|átogatás (2 - 4 alka|om évente)

t a tanuló negyedévenkénti számonkérése

Szo ciáIis ellútórendszerrel való együttmíÍkii dés

Nagyon fontos, hogy a szociá|is e||átórendszer tagjaiva| mind a szaktanár, mind a szak-mentor

kapcsoIatot tartson. EIengedhetet|en a tanu|ó támogató megítéléséhez, hogy tisztában |együnk az

otthoni körÜlményeive|.

A csa|ádgondozó rendszeresen ke|l, hogy informá|ja a mentorprogram szakmai stábját az adott

tanu|ó, csa|ádĺ hátterérő|. Ez e|sősorban a szak-mentor és a mentorá|t tanu|ó közti kapcso|at

segítését jeIenti'

2, onként vállalt feladatok

2.1. Magdolna Negyed Program III.

A 2015-ös évben a Kesztyűgyár Közosségĺ Ház továbbra is részt Vesz a Magdolna Negyed Program

Il|. megva|ósításában. A program várható befejezése: 201.5. augusztus 30.

A kovetkező programok valósuInak meg ebben a pá|yázati keretben: nyitott ház, felnőtt internet,

Csámpai Rozi festőműhe|y, Kézműves szakkör, Csa|ádi nap a Kesztyűgyárban, Kesztyűgyári

Bo|hapĺac, Hangolj rá!, mentor program, nőĺtorna, irodalmi kör, sporttárs, á||ásborze, á||áskereső

k|ub, á||áskereső tréning, pá|yám felé, Üdv a k|ubban|, női csoport, aktív csoport, Webre NagyĺI,

1-0 osztá|yos fe|zárkóztató program.
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2015. augusztus 31-től, az MNP Ill. program megszűnése után az a!ábbi új foglalkozásokat vezeti

be a Kiizösségi Ház, va|amint a |akosság körében népszerűvé vált programokat tarja meg a

programkínáIatában:

2.2. Gy ermekfo gI alkozások

Nyitottház
A Nyitott ház program az elmú|t évek egyik |egnépszerűbb gyermekfog|a|kozása. A program

továbbra is megtartaná nyitott je||egét hetĺ egyszer három órás időtartamban. A fog|a|kozáson

minimum 6 fő részt vesz' Természetesen bárkĺ igénybe vehetné a fog|a|kozás nyújtotta

szo|gá|tatásokat, amennyĺben betartja a Kesztyűgyár Közösségĺ Ház á|taI fe|ál|ított szabá|yokat,

ame|yek a részvevők testi épségét, és a ház értékeĺt hivatottak védenĺ.

A program egy része megújításra kerü|, a ,,Tedd hozzá magad,, e|v a|apján. Ennek az a|apöt|ete,

hogy a gyermekek tesznek hozzá további elemeket a program során teruezett fe|adatokhoz. Ők

fej|esztik tovább az adott játékokat a KKH programkoordinátorainak a segítségéve|. Cé|ja, hogy a

fiata|ok kreatív énje felszínre kerü|jön; megmozgassuk őket, mĺnd fizĺkaĺ, mind szel|emi szinten,

ezá|taI a résztvevők aktív csoporttagokká vá|hatnak. Továbbá fontosnak tartjuk, hogy a

szabá|yrendszerek kĺépítésében is részt vegyenek a hozzánk betérők, hogy ezt később a

mindennapjaikban is tudják a|ka|mazni. Arra tĺjrekszünk, hogy a játékok egyszerűek |egyenek,

viszont figye|müket te|jes mértékben |ekosse. Cé|unk, hogy ezek az alka|mak lehetőséget

teremtsenek az é|mények intenzív áté|éséhez, és egymás fokozottabb megĺsmeréséhez.

Kieme|kedő szerepet szánunk az értékrendre nevelésnek, mĺvel az esetek többségében a hozzánk

betérő fĺata|ok e|é a család, tapaszta|ataink szerint nem közvetíti a társada|om á|ta| e|várt

normákat. Ez azért fontos, hogy a gyerekek a mĺndennapjaĺkat konnyebben tudják megé|ni,

kevesebb konf|iktusba kerü|jenek, a problémákat megbeszé|jék és ne rögtön az agresszív fe||épés

legyen az e|ső meggondolat|an tettük.

A|kaImazott technikáĺnk között szerepeIne a kötetIen és ĺrányított beszélgetés; fejlesztő játékok és

fe|adatok aIkaImazása. Programjainkkal erősíteni kívánjuk a kreativitást, finommotorikát, szem és

kézkoordinácĺójukat, önbizaImukat, kitartásukat. Az interaktív feIadatok során azt szeretnénk

e|érni, hogy a KKH-n kívü|i domináns szerepek eltűnjenek és képesek |egyenek egyen|ő és nyugodt

légkörben együtt játszani. Prob|émáikon úgy próbá|unk segíteni, hogy spontán egyéni vagy

csoportos segítő beszé|getéseket alakítunk ki.
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Kreatív Kiilytik
A program egy kézműves foglalkozást takar, új e|nevezésse| és új, kreatív e|emekke|. Cé|ja,

nemcsak a gyermekek kézügyességének, kreativitásának, fej|esztése, hanem a szórakoztató

szabad-időe|to|tést is megcé|ozza.

Fontosnak tartjuk, hogy az iskolás gyermekekben rej|ő tehetség és fantázia kibontakozzon,

va|amint minĺmá|is ismeretet kapjon a művészetek, a ku|turá|ĺs hagyományok iránt. A programok

során arra torekszünk, hogy az e|kezdett a|kotást a gyermek be ĺs fejezze. Ezért ösztönözzük,

motivá|juk őket kü|onböző kommunĺkációs technikákka| (verbá|ĺs, non-verbá|is,

metakommunikáció), hogy kitartóvá vá|janak. A sok kozös fe|adat elősegíti továbbá a gyermekek

együttműködési készségének, szociá|is érzékenységének fejlődését is, amĺ a fiata|ok esetében

egyébként sokszor prob|émát jelent.

Sokfé|e új technĺkát szeretnénk megmutatni, hogy ezzeI is növe|jék információ bázisukat és

fej|ődjön a kézügyességük. Az alábbĺ új módszerek bemutatására készü|ünk: Üvegfestés,

decoupage, stencĺ|ezés, scrapbook készítés, batiko|ás. Természetesen a hagyományos formák,

mint pé|dául a ragasztási-, vágási-, festésĺ technikák, megmaradnak. A fogla|kozás hetente

egyszer, két órában |esz e|érhető, me|yen minĺmum 6 fő vesz majd részt.

FÍlmklub
A Kesztyűgyár Közosségi Ház programkíná|atában számta|an esemény szerepe|t már:

gyermekrendezvények, szomszédsági ünnepek, évente megrendezett koncert és sportesemények.

A közösségfej|esztés azonban csak hosszútávon érte|mezhető fo|yamat, ame|y során mér|egelni

ke||, hogy mi|yen módszereket aIkaImazunk, a he|yi közösség aktivĺzá|ására, a cse|ekvők

bevonására. A kezdetiszakaszban a kisebb csoportok, alacsony |étszámú programok is jó tápta|ajt

biztosíthatnak egy szé|esebb körhöz va|ó eljutáshoz.

A kozösségfej|esztés fo|yamata egy kezdeményezésseI indul útjára, ame|yet egy szociá|is munkás,

vagy egyéb szociá|is teriileten do|gozó indít e|' Azonban a cé| az, hogy a kozĺisség önál|óan is

képes legyen szerueződésekre, képessé tegye a közösség tagjait arra, hogy megszervezzenek,

tervezzenek, fo|yamatokat, i||etve később ápo|ják ezeket. A V|||. kerü|et, és szűkebb érte|emben a

Magdo|na negyed számára ezek az értékek, a he|yi identitás megerősítése még mĺndig

gyerekcipőben jár, de a fo|yamat e|kezdődött, hiszen a közösségĺ terek rendszeres használata, a

közösségi ház á|ta| é|etre hívott programokon va|ó részvéte|, mind azt bizonyítják, hogy az első

|épéseket megtették a he|yi lakosok.

Napjainkban egyre nagyobb szerepe van a vizuá|is kultúrának. A képek vĺ|ága áthatja é|etÜnket, s

lehet eImarasztalni vagy dĺcsérni a fiImeket, a tényt nem tagadhatjuk: a fiImeknek, meséknek

szemé|yĺséget formá|ó hatása van. Kortó|, nemtő|, ku|túrátó| fÜggően van, amit a nézőkjobban
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értenek, s Van, amĺt kevésbé. S éppen ez adja meg e|sősorban a fi|mklubok szervezésének

|étjogosu|tságát. R szemé|yes élményeik, tapasztalataik már egy o|yan többletet adnak, amĺrő|

érdemes beszé|ni. Egy számunkra érdekes fi|m nézése során olyan személyes bevonódás jön |étre,

me|y megadja annak a |ehetőségét, hogy átgondo|junk, mér|ege|jÜnk va|amit, ané|kül, hogy

valóban át ke||ene azt é|nünk. Rengeteg o|yan kihívás éri az embereket, ame|yre va|ami|yen

módon mego|dást ke|| ta|á|nunk, ehhez azonban e|őbb meg ke|| keresnĺ a közös pontokat, a

mú|tban talá|ható közos ismereteket, közös é|ményeket, és erre támaszkodva együtt kereshetÜnk

m ego Idáso kat. Egy-egy vetítés ebben segítséget je lenthet.

A fog|a|kozás heti 3 órában, minimum 6 fővel va|ósu| meg.

C s úmp a i Roz i fe stő míÍh ely
A fog|a|kozásokon a gyerekek Csámpaĺ Rozi roma festőnő vezetéséve| a képzőművészet, számos

technikai formáját kipróbá|hatták, akvareIl, szén, grafit, oIaj, paszte||, zsírkréta rajzok

eIkészítéséve|. Kozben tradicioná|is cigány zenét haIlgatnak, és a szijnetekben táncoktatás fo|yik. A

foglaIkozás heti három aIkalomma| (szerda, csĹjtörtök, péntek), a|ka|manként négy órában, 6 főveI

va|ósuImeg.

Mozogj velünk! - sportfoglalkozús kicsÍknek és nagyoknak
Tapaszta|ataĺnk a|apján Józsefuárosban, i||etve a Magdo|na negyedben é|ő gyermekek és fiata|ok

|egjel|emzőbb érdek|ődési kore a sportok vi|ágához á|| köze|. A foci, ping-pong, csocsó, to||as

|abda, mind o|yan tevékenység, amit nagyon kedveInek, s a mozgásfej|ődésükben is nagy szerepet

játszik.

KÜ|önböző kutatások azt jegyzĺk, hogy egyre kevesebbet mozognak a fiata|ok. Az új Közneve|ési

torvény egészségesebb társada|om megteremtésének cé|ját szem e|őtt tartava nagy hangsú|lyaI

keze|i a testneve|és és az egyéb isko|ai sporttevékenységek szervezését. A heti öt testneve|és óra

bevezetésévelje|entős, |épést tesz a minden napos testmozgás tény|eges megva|ósu|ása fe|é.

A Kozösségĺ Ház cé|kitűzései közott is szerepe|nek a fent meghatározott gondo|atok, ezért egy

te|jes dé|utánt a sport tevékenységekre, témakörére kívánunk fordítani. A Homok utcai

sportudvar számos Iehetőséget rejt magában: foci bajnokságok, kosárIabda mérkőzések,

sorve rsenye k, veté| kedők.

A sport ame||ett, hogy egészséges remek építő je||egge| bír, segít a fegye|em koordiná|ásában, a

szabá|yok betartásában, megtanít csoportban vagy egyénĺ|eg is do|gozni. E|ősegíti a logikai

gondoIkodást. A csoportos sporttevékenységek nagy szerepet játszanak abban, hogy az eset|eges,

domináns vé|emények, me|yek kint érvényesü|nek, azok a Házon be|ü| ne jelenjenek meg.

Fontosnak tarjuk, hogy a negyedben élők feIismerjék, fe|e|ősségge| tartoznak a környezetĹjkért, és

ezért tehetnek érte. Ebben a Közösségi Ház ĺs segítséget tud nyújtani, mégpedig azálta|, hogy
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o|yan szabadidős tevékenységeket teremtünk meg, aho| új kapcso|atok a|aku|hatnak, meg

tanulhatnak kozösen kĹjzdeni va|amiért. Terveink közcjtt szerepel az is, hogy akik á||andó je||eggel

|átogatják a Ház programjaĺt, azok részt vehessenek kisebb-nagyobb bajnokságokban. A sikeres

mozgósítás a|apja, ha a he|yi közosséget mozgósÍtjuk, és minél több résztvevőt be tudunk vonni a

programokba. A programot hetente egy a|ka|ommal, három órás időtartamban rendezzük meg,

me|yen a minimá|is |étszám 6 fő.

PÍncestlidió - zeneszoba
A Magdolna Negyed Program |||. keretében kĺa|akításra kerü|t egy pincehe|yiség, me|y töké|etes

|ehetőséget teremt zenei anyagok fe|véte|ére, és a hangszeres munkák elvégzésére, va|amint egy

on|ine rádió |étrehozására. A zene pozĺtív hatása kieme|kedő erőve| bír, ebben a programban

kié|hetik, és megé|hetik a zeneszerzés és alkotás irántivágyukat.

A fog|aIkozás cé|ja nemcsak a tehetséges gyerekek kibontakoztatása, hanem egy o|yan közosségi

színtér megteremtése, ahova akárcsak egy kotetlen beszélgetés ereéig betérnek a fiata|ok.

Az i|yen adottságokkaI rende|kező terem adhat he|yet egy o|yan nagyszabású programnak, ahoI a

hangszeres zene é|etre kelhet, és aho| ehhez megvannak a megfe|elő anyagi, tárgyi fe|téte|ei a

programnak.

A fog|a|kozás Ügye|ne arra, hogy a roma ku|túrába be|ei||ő produkciók készi.iljenek, me|y erősíti a

hagyományok és értékek szerepének fontosságát. R résztvevők minden a|ka|omma| va|ami újat

tanu|hatnak, egy-egy fe|adatot a saját öt|eteik a|apján fej|eszthetnek tovább, így a gyerekek

örömmel végzik a fe|adatot, s ez számos onkifejezésĺ |ehetőséget rejt magában. A fog|a|kozás

hetente egysze r, há rom órá ba n ke rÜ | ne megva |ósítá sra, 6 f ő részvéte|éve|.

Lyukas óra (zdrt csoport)
A 2014-es tanév szeptemberében e|indu|t zárt csoport program a Kesztyűgyár Közösségĺ Ház, és a

V|||' kerü|etben ta|á|ható á|ta|ános |sko|ák együttműködésének eredménye. Az

együttműködésben részt vevő isko|ák a Mo|nár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nye|vű

Á|ta|ános |sko|a, a Losonczi Téri Á|ta|ános |skola, és a Németh Lász|ó Á|ta|ános |sko|a. A program

során két témakörben (egészséges é|etmód, környezetünk) e|őadás je||egű fog|alkozásokat

tartunk, ame|y körü|belü| egy órát vesz igénybe. Mĺndkét fog|aIkozás cé|ja, hogy érzékenyítsĹik a

gyerekeket, hogy o|yan tényeket, információkat kapjanak meg adott témakörben, ami egyrészt

könnyen emészthető, érdekes, meghökkentő, figyelemfe|ke|tő. A célcsoport az a|só tagozatos

gyerekek, hiszen ekkor még könnyebb új szokásokat becsempészni a gyerekek viseIkedésébe.

Az egészséges é|et témakörében az a|ábbi tematikát kívánjuk feIdolgozni:
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. Éte|ek, ita|ok összetevői. Mibő| á|| a megfe|e|ő étrend? Táp|á|kozási piramĺs

r Mire haszná|unk energiát? Hogyan póto|hatjuk?

. Napifo|yadékszükség|et, napi energia bevite|

. Termékek címkéi: Mit tudhatunk meg ró|a. Mi mit je|ent?

A környezetvédeIem tekĺntetében az a|ábbĺ e|emeket érintjük:

. Miért fontos a környezetünk? A mi saját környezet[ink feltérképezése

. Veszé|yeztetettá|latok

. Hu||adékok fajtái

. A|ternatív energiák

. Kü|önböző anyagok |ebom|ási ideje

. Hogyan vĺse|kedjünk az utcán, hogyan keze|jÜk a szemetet.

A felsoro|ás nyi|ván nem a te|jes anyagot tartaImazza, csupán szem|é|tetĺ a témakörök

sokszínűségét. A programok információ átadó je||egűkbő| adódóan e|őadás formájában

é|ménypedagógiai elemekke| tarkítva kerĹi|nek a csoportok e|é, azonban minden fog|a|kozás

játékkaI záródlk.

Az együttműködő ĺsko|ák kérésére 2015-ös évben is tervezzÜk az együttmĹíködést, hiszen jövőre

Környezetvéde|mi hónapot tartanak a Németh László Á|ta|ános |skolában, aho| az együttműködés

keretében szeretnék, ha minden osztá|yhoz eljutnánk, és e|őadásokat biztosítanánk számukra.

2015-ben mĺndhárom iskoIa je|ezte, hogy tavasszaI szeretnének, egészséges é|etmód témakörben

szabadtéri programokat tartani. Ehhez kapcso|ódóan előre jelezték, hogy számítanak

együttműködésÜnkre, i||etve szeretnék fo|ytatni a már megkezdett programot is a felsős

osztá|yosokkal. A fogIaIkozások időpontját az isko|ák igényeihez mérten aIakítjuk kĺ.

2.3. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Hip-Hoptdnc
A táncfoglaIkozás évek óta szerepeI a Közösségi Ház programkíná|atában. Népszerűsége töret|en,

jeIenIeg két csoport órái zajIanak, hetiöt aIka|omma|. Egyĺk akezdő csoport, ahoI a kisebbek és a

táncot kezdők ismerhetik meg a műfaj sajátosságaĺt, a másik pedig egy ha|adó csoport, akĺk

szá mos országos Versenyen szerepelnek.

2015-ben továbbra is megmarad ez a program, s további versenyeken, ku|turá|is rendezvényeken

tervezik a fel|épést. A táncban az ember teste tetőtő| taIpĺg részt vesz, s ehhez nagy akaraterőre

és kitartásra van szükség, me|yet a rendszeres óra |átogatás e|ősegít. Ennek a mozgásfajtának a

kí.ilön|egessége, hogy a légzést és az izmokat ĺs aktivizá|ja. Mĺve| tánc közben koncentrálni ke||,

hogy a koreográfia szerint és ritmusra történjen a |épés, mindkét agyfé|teke vérel|átása je|entősen
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novekszik, s kozben a koncentrációs készség is fej|ődik. A tánc a rugaImasságot és a váratlan

szituácĺók kezelését is javítja, hiszen a táncosnak fo|yamatosan aIkaImazkodnia ke|| a ritmushoz.

ovodósoknak tartott mozg ósfejlesztő órók

A Szebben Szeretnék Járnĺ Egyesülettel kozös együttműkodésben va|ósuI meg eZ a

mozgásfej|esztő torna, me|yen heti egy alka|ommaI a kerÜ|eti óvodábó| érkező 3-7 éves korú

gyermekek vesznek részt.

Mindegyik gyermek tobbszörosen hátrányos he|yzetű. Az é|ettérbő| fakadó he|yszűke

következtében a csecsemőkori mozgások álta|ában kimaradtak (kúszás, mászás) vagy megkéstek.

Ezeknek a mozgásoknak a kimaradása nagy gondot je|enthet isko|ába kerü|és esetén, hiszen a

mozgás és a tanulás szoros osszefüggésben Van egymássa|. A gyermekek mozgásaĺ

összerendezet|enek, mozgáskoordinációjukon |átszik, hogy éret|enek, az é|etkoruknak megfele|ő

mozgás kiviteIezését csak néhányan sajátították e|. A fejIesztő fog|akozásokon mĺnden aIka|ommaI

más-más fej|esztő eszközök is szerepet kapnak a gyakor|ásban' Gyógytorna e|emeket is kerü|nek

be|e a gyakor|atokba, mege|őzve a tartási prob|émákat, |údtaIp-, gerinc deformĺtásokat. Előtérbe

kerü|nek a nagymozgást, egyensú|yérzéket, figyeImet, ha||ást, ritmust gyakor|ó fej|esztő feIadatok

ĺs.

Tdnchdz
A Kesztyűgyár Közosségi Ház é|etében nem e|ső alka|ommaIfordu| e|ő, hogy o|yan eseménynek ad

otthont, ame|y a közösség osszetartó erejét próbá|ja meg erősíteni. A |egrégibb közösségformá|ó

erő a tánc, és ennek alapjául szo|gá|ó zene, a közĺjs ének|és. A Kesztvűgyár már korábban ĺs

segítette ezeket a kezdeményezéseket, otthont adva többfé|e néptánc, kortánc, társastánc

stí|usnak. Terveink szerint a 20].5-ös Táncház ehhez az é|ményhez segíti hozzá a kicsiket és

nagyokat, érkezzenek akár a MagdoIna negyedbő|, vagY az országhatáron tú|ró|.

A Táncház rendezvény tudatosan az onkéntességre épü|, ezze| is hangsú|yozva a táncház

mozga|om alu|ró|jövő, kozosségi szerveződését, a közösségek alkotó erejét. A rendezvény újítása

az e|őző programokhoz képest, hogy a megszokott táncházak |égkörére épĹi|, de új stílusokat is

szerepeIni enged, Iegyen az hip-hop, csárdás, pásztor, cigány, verbunkos, vagy seprűtánc.

Ennek megfeIe|ően szeptemberben hip-hop tánc, októberben néptánc, novemberben cigány tánc,

decemberben pedig sa|sa kerü| bemutatásra a program keretében. A tematikus a|kaImakhoz

elengedhetet|en, hogy autentikus táncosok mutassák be hagyományaikat, Ęy szeretnénk, ha

á||andó fel|épőink me||ett folyamatosan vendégfe|lépők kapnának |ehetőséget, hogy bemutassák

tudásukat. A rendezvény minden hónap e|ső péntekĺ napján, két óra időtartamban kerĹ]l

megrendezésre, me|yre mĺnimum 30 főt várunk.
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Z'4, F og|a|koztatási progľamok

Áxl-nap, ÁIláskeresési Informdciós Nap
A program a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaiigyi Központja Baross utcai

Kirende|tséggel közös szervezésében va|ósuI meg, ame|ynek keretén be|iil várhatóan kéthavonta

egy mini ál|ásbörze kerü| megrendezésre. Ez a program annyiban kiilönbözik az á||ásbörzétő|, hogy

a klĺensek a munkavá|la|áshoz szükséges ĺnformácĺókat különböző terü|etekrő| érkező

szakemberek (jogĺ, szocĺá|is, munkavá|lalási) e|őadásain sajátíthatják e|. Ezen kívi.]| 8-I2

munká|tató is részt Venne, akik konkrét á||ásaján|attal érkeznének a rendezvényre.

Áilősbt;rze
A munkané|kü|iség az egész gazdaság és társada|om szempontjábó| sú|yos prob|éma, azonban a

V|||. keri.]|et kü|önösen veszé|yeztetett terület. A program cé|ja az, hogy az á||áskeresőket mĺné|

több információhoz juttassa, amely segítségéveI képessé vá|ik újra a munkaerő piackereső tagjává

vá|nia. ot|etét az adta, hogy a házba |átogatóktó| gyakran hal|ani, hogy elkü|dött öné|etrajzaikra

vá|aszt sem kapnak! Az ál|ásborze remek aIkalom arra, hogy az á||áskeresés |egnehezebb

lépcsőfokait átugorva rögton szemtő| szemben eIbeszé|gessen |eendő munká|tatójáva|! A program

a Budapest Főváros Kormányhĺvata|a Munkaügyi Központja Baross utcaĺ Kirende|tségge| közos

szervezésben valósu| meg. Évente 2 a|ka|omma|, őssze| és tavasszaI keriiI megrendezésre az

á|lásbörze a Kesztyűgyár Közösségĺ Házban. A nagy ál|ásbörzéken 50 munká|tató és civĺ| szervezet

kerül meghívásra. Az á|lásbörzén külön karrier terem á|| a |átogatók rende|kezésére, aho|

grafo|ógĺaĺ szakemberek, munkavá||a|ásĺ tanácsadók segítenék az á||áskeresőket. A tanácsadáson

kívü| öné|etrajzot is készíthetnek a résztvevők'

Állóskeresési tréning
Az Á|láskeresési tréning cé|ja az á|láskeresők segítése és motĺvá|ása a munkakeresésben. A tréning

tematikájának fő koncepciója: hogyan tűnhetek kĺ a többĺ pá|yáző közü|? erre azért van szükség,

mert egy-egy üres á||áshe|yre o|yan sok pá|yázó je|entkezik, hogy e|engedhetet|en valami

figyeIemfeIkeltő, újszerű öt|ette| é|nĺ a sikeres eIhe|yezkedés érdekében.

Az Ál|áskeresésitréning 4 a|ka|omma|, zárt csoportos formában, 6 fő részvéte|éve| va|ósu| meg. A

program páros vezetésben, két fő szakemberreI valósul meg' Toborzása a Kesztyűgyár Kozosségi

Ház egyéb, á|láskeresést segítő programjain va|ósul meg. Kü|ön toborzás a munkaügyi

kĺrende|tségeken és á|lásborzéken va|ósuI meg. 6 fő jeIentkezése esetén indított csoport első

a|ka|máva| a csoportrésztvevők bemutatkozása történĺk. Az e|ső a|ka|omma| a tréning céljaĺnak,

i|letve szabá|yaĺnak ismertetése is megtorténik. A második a|ka|omma| már az öné|etrajzírássa|

ismerkednek meg a csoporttagok. Az önéletrajz egy-egy o|yan sajátos e|eméve| egészítetĺk ki a

már meglévő öné|etrajzukat, amĺvel sikeresebben kitűnhetnek a tobbi pá|yáző közü|. A motivációs
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|evé| átbeszélése utána a harmadĺk a|ka|ommal az á||ásinterjús kérdések válaszait gyakoro|ják a

résztvevők. Á||ásinterjús kérdéseket húzva, majd egy komp|ett á||ásĺnterjús szituácĺót e|játszva

kĺpróbá |hatjá k a munká|tatói szerepkort.

Idegen nyelvíi túrsalkodlűsi klub
Az angol nye|vű társa|gási k|ub ötletét azok az ügyfe|ek adták, akik nye|vi tudásukat szerették

voIna fej|eszteni. Sokszor e|he|yezkedésüket az gáto|ja, hogy bár tanu|tak idegen nye|veket, még

sincs meg a ke||ő bátorságuk o|yan á||ás megpá|yázásához, ahol az idegen nyelv ismerete e|várás.

A k|ub a szóbeli kommunikáció fej|esztését szolgá|ja, é|ménypedagógiaĺ, játékos e|emekkeI tűzde|t

tematikájáva|. A programra va|ó toborzás az á||áskeresést segítő programokon va|ósu| meg' A

fog|alkozás heti egy aIka|ommal, 2 órás blokkban zaj|ik, minimum 6 fő részvéte|éve|. A nyĺtott

csoport |évén bárki csat|akozhat. A program páros vezetésben, egy nye|vtanár és egy

programkoordinátor vezetéséve| zajlik. Az angoI nye|v mel|ett további idegen nyelvű társaIkodó

k|ub beindítását is tervezi a Kesztyűgyár Közösségi Ház, ame|y azérkező igényekhez igazodik.

Álldskereső Kub
A foglaIkozás számítógép és internet e|érhetőségge|, mobi|telefonnal, i||etve öné|etrajzírássaI

segíti a programon részt vevő személyeket az á||áskeresésben. Rz Á||áskereső K|ub alapvetően

elsősorban a keri.jletĺ |akosok számára biztosít egy o|yan szo|gáltatást, me|ynek keretében a

Iakosok ingyen, minden elIenszo|gá|tatás né|kĹil vehetik igénybe az á|láskereséséhez szÜkséges és

biztosított eszközöket. Ezen kívĹiI a programot vezető munkatársak segítenek az öné|etrajzírásban,

a fotók szerkesztésében, va|amint az eIkészü|t öné|etrajzok nyomtatásában. Továbbá bármi|yen

prob|éma felmerü| a ki.i|önböző portá|ok keze|éséné|, á||ásra je|entkezésnél, fotók kivágásáná|,

stb. orvoso|ják munkatársaink' Rz Á||áskereső Klub heti egy aIka|omma|, 3 órás időtartamban,

minimum 6 fő részételéve|va|ósuI meg.

NyitokProgram
A Kesztyűgyár Közösségi Ház a Nyitok Tanu|ási Kozpontnak biztosít he|yszínt 2013. januártó|' A

program ĺdőtartama 2015. január 31-én |ejár, azonban a Ház vá||a|ja a Tanu|ási központ 2016'

január 31-ig tartó nyitva tartását napi 4 órában, vaIamint az eszközök haszná|atának biztosítását.

Női csoport
Heti egy aIka|ommal, 6 órában kerül megrendezésre a Női csoportfog|aIkozás a Kesztyűgyár

Közosségĺ Házban. A foglaIkozás e|sősorban o|yan aktív korú, hátrányos helyzetű, á||ás né|kĹiIi

ho|gyek számára szó|, akik már házĺasszonyok, és praktikus és könnyen a|kalmazható gyakor|atĺ

ismereteket szeretnének e|sajátítani. Ezeket otthon, a munkakeresés során, i||etve a mindennapi

é|ethe|yzetekben is kamatoztathatóak. A program során megtapaszta|ják a közösség é|ményét,
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tanulnak, mĺnd e|méleti és mind gyakor|ati do|gokat egyaránt. ||yen hasznos ismeretek, ame|yek

e|sajátíthatóak a programok aIka|mávaI p|. a szabás.varrás, kötés, vagy a főzés.

A közös főzés meghatároző programe|eme már a fog|a|kozásnak. A hö|gyek egyĹitt e|készítenek

egy e|őre kita|á|t éte|t, amĺt végÜ| közösen e| is fogyasztanak. A csoportos a|kotó munka minden

fázisában megosztják egymással gondoIataikat, tapasztaIataĺkat.

A program e|sőd|eges cé|ja a fog|a|koztatás e|ősegítése a munkanélkü|i középkorú hö|gyek

számára, Vagy olyanoknak, akik kü|önb<jző mentális és/vagy szocĺalizációs prob|émákkaI

küszködnek.

A beszélgetések témája főként a napi aktua|ĺtások, a program résztvevői megosztják egymássa|

gondo|ataĺkat, tapaszta|ataikat. Ez a közĺjsségi é|mény erősíti a valahova a tartozás érzetét a

hölgyekben' Mentális támogatást és |eIki támaszt nyújt a |egnehezebb he|yzetben |évők számára.

Sokan csak ezért a közösségi élményért, a társas beszé|getés mĺatt |átogatják a programot, mert

máshol nincs |ehetőségük arra, hogy beszé|gessenek, eszmét cseré|jenek va|akive|, vagy csak

megha||gatásra kerÜ|jenek a prob|émáik.

2.5. Közösségi programok

KeszýíÍgyárÍ Napok
2015-ben, a hagyományokhoz híven, ismét egy két napos ku|turális, zenei fesztivá|

megszervezését tervezzük a nyár végén. A közismert fe||épőkön tú|, az e|mú|t évek gyakor|atához

hason|óan a he|yi tehetségeket továbbra is szerepet kapnak a színpadon, hiszen példaértékű az,

hogy hason|ó korú fiata|ok pé|daképnek tekinthetĺk a neves fe||épőket.

A Fesztĺvá| másodĺk napján a he|yi civiI szervezetek, va|amint a kerü|et szociá|is intézményei

kapnak hangsú|yt. A 2015.ös fesztivá| cé|ja, egy o|yan kétnapos programsorozat megteremtése,

ahoI a negyed lakói vá|ogathatnak a színesebbné| színesebb programok kozÜ|: akusztikus

hangszer-e|őadások, é|ő zene, modern zene, tánce|őadások, gyerekprogramok, sportversenyek. A

programok cé|ja, hogy o|yan hanguIatot teremtsen, me|y a |akosság teljes egészét kiszolgá|ja.

P énteki rendezv ények tinnepi tém db an
201.5-ben nagy hangsú|yt fektetÜnk a hagyományos és újkori ünnepek megtartására. Fontosnak

tartjuk azt, hogy a nemzeti iinnepek, va|amint az irányelvként meghatározott vi|ágnapok is mé|tó

iinneplésse| valósu|janak meg. Ezért oná||óan, vagy más lebonyo|ító szervezet közreműködéséveI

valamennyi jeIes napon megem|ékezúnk az aktuá|ĺs ünneprő|.

A közösségi játék is szerepet kap a fog|aIkozásokon, me|y kötet|en, fe|szabadu|t formában kíná|

a|ka|mat arra, hogy a társada|mi kapcso|ataĺkat erősítsék a közosség tagjai' Az esemény jó
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a|kaImat kíná| arra, hogy a résztvevők megmutassák az értékeiket és képességeiket, ezáltaI a he|yi

közösség önértéke|ése is erősödhet. Partnerség építése, közösség fej|esztése afő cé|.

Minden korosztá|ynak szeretnénk o|yan programot nyújtani, aho| megva|ósíthatják onmagukat és

kikapcso|ódhatnak. Fő cé|kitűzéseink egyĺke a helyi identitás, e|kĺjte|ezettség fej|esztése: cĺvĺ|

aktĺvitás, önkéntesség, ,,hatni tudás,,, a cé|terĹi|et irántĺ fele|ősségérzet, a helyi ügyek ĺránti

eIkĺjte|ezettség. Cé|unk, hogy az itt é|ők között o|yan kapcsolatrendszer a|akuljon kĺ, amĺt nem

csak a kozosségi házban, hanem a kinti életben is hasznosítanĺ tudnak majd.

Évente hét a|ka|omma| szervezzük meg azt a típusú rendezvényt (Valentin nap, Farsang, húsvét,

gyermeknap, Ha||oween, Mĺkulás, Karácsony), minĺmum 6 tő részvéte|ével, három óra

időtartamban.

Bolhapiac
A BoIhapiac program abban nyújt segítséget, hogy a mindennapi é|ethez hozzátartozó

szÜkség|eteket könnyebben beszerezzék, A program szabá|yai a|apján a BoIhapiac kínálatábó| csak

az vá|aszthat, aki behozott |ega|ább egy terméket. A behozott termékekért járó egységeket a

következő a|ka|omra is elteheti, nem szükséges azonna| e|vásáro|nia. A tárgyak számát papíron

osszesítik a Kesztyűgyár Közosségi Ház do|gozói, Az összegbő| az e|vitt cikkek száma |evonása

kerü|, a fennmaradó egységet pedig a kovetkező piacon bevá|thatja. A Bo|hapiac program minden

hónap uto|só péntekjén kerli| megrendezésre a Kesztyűgyár Kozösségĺ Ház ĺntézmény keretein

belü| 16.00-18'00 óra között. A Nagycsa|ádosok Egyesü|etével közĺjsen kerü| megrendezésre a

program. a piac árukészlete széles vá|ogatási lehetőségekke| várja az érdek|ődőket, hiszen az

egyesü|et mindig új és hasznos ho|mikka| érkeznek. A fennmaradó eszközök, ruhák mĺnden

aIka|ommaI egy segé|yszeruezet kapja.

2.6. Egyéb képzési programok

Szakemb ereknek szóló érzékenyítő trénÍng
A Kesztyűgyár Kozosségi Ház fogla|kozásainak tematikája minden esetben élménypedagógiai

e|emekkeI bővített, játékos tréning gyakor|atĺ e|emeket tartalmaz. Az e|őadás formája helyett fő

cé|ként a gyakor|ati oktatás jeIenĺk meg, a megtanu|t ĺsmeretek kipróbá|ására, gyakor|ására

ösztönzi a résztevőket. A fog|akozásokon megfigye|őként részt vevő szakemberek szerettek volna

saját terí.i|etiken is alka|mazni ezeket a módszereket. Ennek |ehetőségét kíná|ja a Kesztyűgyár

Közösségĺ Ház' 6 fő je|entkezése esetén indítunk képzést. Egy e|őre meghatározott képzési

témakörben je|entkezhetnek a résztvevők. A képzés ĺdőtartama a szakemberek munkaidejéhez

igazodik. A 4X90 perces képzések az a|ábbi témakörben ĺndu|nak:

23



Pá|yaorientáció módszertana és gyakor|ata

,,Hogyan tudok kĺtűnni a többi pá|yáző közül?,, az á||áskeresési technikák alkaImazása

a gyakorlatban

Aktív csoport
Az a|apfokú számítástechnikai képzésen be|ü| az Aktív csoport elsősorban a munkaerő-pĺacra

koncentrá|, s ehhez szĹikséges ĺsmereteket kíván átadni a haIlgatók részére. A cé| e|sősorban az

e|sajátított ismeretek hatékony aIkaImazása. A tematika ennek megfe|e|ően kerĹi|t kiaIakításra, így

számos kevésbé fontos tananyag maradt ki a képzésből, el|enben a Microsoft office

programcsomagbó| a Paĺnt, PowerPoint, Publĺser, Access, Word, i||etve Exce| a|kaImazások sokkaI

rész|etesebben kerĹ]ltek be a tanmenetbe. A program heti két a|ka|omma|, másfé| órában va|ósul

meg, 6 fő részvéte|éve|.

Webre, Nagyi! csoport
Az a|apfokú számítástechnikaiképzésen be|ü|egy újabb csoportot képez a Webre, Nagyi! csoport'

El|entétben az Aktív csoportta| ĺtt a ha||gatók számára nem e|sősorban a munkaerő-pĺacon va|ó

megje|enés az e|sőd|eges szempont, mint ĺnkább az ĺnternet használat. Természetesen e csoport

tekintetében is a fő szempont a hatékony haszná|at. Az a|ka|mazások tekĺntetében a közösségi

portálok, közösségi o|da|ak (Facebook, H|5, stb.), az emai| k|ĺensek, s nem uto|sósorban a

szövegszerkesztők haszná|ata megismerése a cé|. A program heti két a|kalomma|, másfé| órában

valósuI meg, 6 fő részvéte|ével.

Webszerkesztés
A program azon szemé|yek számára nyújt tovább tanulásĺ |ehetőséget, akĺk szeretnének ezen a

vona|on további ĺsmereteket megszereznĺ, il|etőleg szeretnék meglévő ismereteiket tovább

bővíteni. A képzésen a web szerkesztés a|apjait |ehet elsajátítani (HTML nye|v, kódo|ás, CSS

á||ományok csato|ása), i||etve az ehhez szükséges aIkaImazások (Compozer, NVU, Zoner

PhotoStudĺo) futtatását megismerni. Természetesen olyan alkaImazások haszná|atáró| ĺs szó esĺk,

mĺnt a mindenki á|taI jó| ismert Adobe Photoshop. A HTML ismereteket követően pedig egy

konkrét, a Web Page Maker aIkaImazás segítségéveI oná||óan saját honIap kerü| eIkészítésre' A

program hetĺegy alka|omma|, mĺnimum 6 fő részvéte|évelva|ósu| meg.

Gyakorlati progrűm a szociúIis képzésben tanuló hallgatók szlűmóra
A Kesztyűgyár Közösségi Ház |átogatóĺ számára kÜ|ĺĺnböző fog|aIkoztatási, szabadidős és képzési

programokkaI kívánja az ĺntegrációt e|őmozdítani. A Ház tervezi a budapesti főiskolákka|,

egyetemekke| va|ó kapcso|atfe|véte|t, ahol szociá|is képzés zaj|ik. A ha||gatóknak, ame||ett, hogy

gyakor|ati he|yszínt bĺztosít a Ház, kÜlön, a tanagyaghozigazítva, gyakor|atĺ és e|mé|eti felkészítés

megtartására ĺs |ehetőséget kíná|. Az erre a programra je|entkező tanulók gyakor|ati nap|ót



Vezetve, folyamatosan konzu|tá|va a Ház szakmai vezetőĺve|, programkoordinátoraiva|, egy o|yan,

átfogó képet kapnak egy o|yan komp|ex, szociá|is és integrációs program megva|ósításáró|, mint

ami|yet a Ház is képvĺse|. A program első |épéseként az egyetemek, főisko|ák karaĺnak vezetőive|

vennék fe| a kapcso|atot, majd az egyetemi oktatókkaI közösen kia|akított tervezet a|apján segíti a

ha||gatók tanu|ását.

Szakmai munkacsopott
A Kesztyűgyár Közösségi Ház egy olyan lehetőséget kíván megteremteni, aho| a szakemberek

egymás bevá|t módszereivel, a gyakor|atban már megva|ósu|t eszközeive| ĺsmerkedhetnek. Cé|ja a

miné| hatékonyabb esetkeze|és. A kliens prob|émáinak mego|dását miné| szé|esebb |átásmódban

és eszköztárraI rendeIkezve |ehet mego|dani. A fog|aIkoztatás me||ett az integráció kérdése, a

konfliktuskeze|ési módszerek, és az egyéb, aktuá|is esetek mego|dása, megbeszé|ése |enne a

témája. A már bevá|t módszerek megosztása a cé|. Az ötletborze segíthet a különböző terü|etekrő|

érkező szakemberek |átásmódját szé|esíteni. Az esetmegbeszé|és ta|á|kozójának összehívása egy

e|őzőleges igényfe|mérésse| kezdődik' Egy bizonyos létszámú szakember je|entkezése esetén,

negyedévente a Kesztyűgyár Kĺizösségi Ház megszervezi a csoportot, i||etve biztosÍtja a helyszínt.

A témához kapcso|ódóan az adott, felvetett témához kü|ön, a témában |egfőbb szakértő

szemé|yének meghívását is vá|la|ja.

2'7 . Egyéb szabadidős programok

Női torna
Nőknek szó|ó, alakformá|ó és a kozérzet javítását szo|gá|ó testmozgás. A rendszeres testmozgás az

egészség a|apfe|tétele: az egész testre és szervezetre kedvező hatássaI van. Ha kitartóan, heti

rendszerességgeI végeznek a látogatók testmozgást, szervezetÜk fokozatosan hozzászokik

erősebbé vá|ik a test eIlená||ási képessége, javuI a kondíciójuk és egész közérzetük is jobb lesz. A

fog|a|kozás egy meghatározott, 16 zeneszámbó| á||ó tematĺka szerint zaj|ik. A torna beme|egítése

után a már ismert koreográfiák e|táncolása után az új tánce|emek megtanu|ása következĺk. A

zeneszámok stí|usa és gyorsasága eltérő, ezzeI is elősegítve a pulzusszám zsírégető tartományának

szĺnten tartását. Az új impu|zusok, é|mények érdekében hetente 1-2 ljj szám kerü| bemutatásra a

tornán. A végén mindig nyújtással záru| a torna, ame|y az izom|áz mege|őzésére, az izmok

regenerá|ódásához és |azítására. A torna kĺegészü| egy é|etmód tanácsadássa| is. A testmozgás

melIett a |élek karbantartása is elengedhetetIen' A kÜ|önböző étkezési tanácsadások me||ett

egyéb prob|émák megbeszé|ésre is sor kerül. A torna Vezetője ĺtt csak moderá|: az aktuá|is témát

mindig a csoport résztvevői vetik fe|. A vezető feladata, hogy a csoport szabá|yainak betartását
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fe|ügye|je. A program heti egy a|ka|omma|, másfél órában kerü| megrendezésre, minĺmum 6 fő

részvéte|éve|.

Felnőtt Internet
A program cé|csoportja továbbra is a kikapcso|ódni vágyók, akik az internet nyújtotta szórakozást

kívánják kihaszná|ni. Természetesen a programon részt vehetnek o|yan szemé|yek is, akik az

Á||áskereső K|ubot követően tovább szeretnének böngésznĺ az á||ások között, il|etve olyan

szemé|yek, akik ĺdőközben részt vesznek a számítástechnikai képzésen is. A programon t<jbb

szemé|y saját eszkozeikke| is részt vehetnek, me|ynek köszönhetően sokka| több szemé|y

haszná|hatja ki a program nyújtotta |ehetőségeket. A program minden hétfőn és csütortökön

három órás időtartamban va|ósu| meg, 6 fő részvéte|éve|.

3. Homok UtCa7. és Dankó utca ]-B. szám alatti sportudvaľok

A 2014-ban több |ehetőségünk adódott a sportudvarok haszná|atára. A Homok utcai sportudvar

és a Kozösségi Ház kozött megnyí|t átjáró számos újabb programot teremtett a Házban do|gozó

programkoordinátorok számára. A nyári tábor, a közösségi játékok, veté|kedők, sorversenyek

megva|ósítására sokkaI alka|masabb ez a színtér' A Lakatos Menyhért Á|ta|ános |sko|a és

GimnáziummaI közos haszná|atba |évő pá|ya megfeIelő szórakozási Iehetőséget nyújt a gyermekek

és fiata|ok számára.

Tavasztó| őszĺg hétköznaponként dé|után a Dankó utcai sportudvar nyitott a |akosság számára,

egyéb esetekben e|őzetes egyeztetés szÜkséges a KKH do|gozóiva|. Nyáron ez a helyszín is a nyári

tábor sikeres megva|ósítást teszi |ehetővé. A Magdo|na Negyed Program ||l. mini projektének

keretében egy közosségi kertet aIakítottunk ki, me|yet a 2015-ben is tovább fej|esztÜnk

konyhakerti növények, bogyós gyümö|csök, ĺ||etve virághagymák elü|tetéséve|.

4. Teľembéľlés a Kesztyíi,gyáľban

A 2015-ös évben továbbra is kor|átozottan vehetőek igénybe a termeink, va|amint a 40 főt

megfogadó termünk bérlése megszűnik, így je|en|eg két terem bérlehető a Közösségi Házban

(Tükör terem, Internet terem).

Ennek e||enére a Kesztyűgyár Közösségi Ház népszerű a szociá|ĺs szervezetek kcjrében, számos

konferencĺa, workshop, talá|kozó és egyéb ku|turá|ĺs rendezvény kerül megrendezésre, me|yet a

20]-5-ben is a lehető |egoptĺmá|isabban próbá|unk majd beosztani.
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5. LELEKprogľam

A Lakhatási, É|etvĺte|ĺ, Le|ki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi (LÉLEK) Program

cé|ja, azoknak a hajléktaIanoknak a fe|zárkóztatása, akik Józsefuárosban |aktak, amikor

e|veszítetté k ottho n ukat.

Az l. Mentorá|ási pi||ér (szoIidaritás, adományozás) keretében feIajánIott természetbeni

adományok elfogadását, raktározását a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. látja e|. Az

adományok raktározásának cé|jára a 1083 Budapest, Szigony u. L6/b sz. a|atti he|yĺséget je|ci|te kĺ

a Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testü|ete.

201.5-ben továbbra is fogadjuk az adományokat, melyek szá|lítását a Kft. biztosítja.
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III. H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ

A H1-3 többfunkciós közösségi intézmény, ame|y az egyetemi városrészben megfordu|ó fiata|ok

szabadĺdős és ku|turá|is színtereként, va|amint vá||alkozói ĺnkubátorházként segíti Józsefuáros

újjáépü|ését. A H13 hírnevének, gazdaságé|énkítő funkciójának, hosszú távon gazdaságiIag is

fenntartható működésének, valamint versenyképességének megteremtése érdekében a

vá||aIkozásfej|esztésĺ tevékenysége 2015-ben is kiemelt szerepet kap.

A H1.3 vál|aIkozásfejlesztési tevékenységének kettős cé|ja van. Egyrészt a Józsefuárosban tanuló

egyetemistáknak, he|yĺ fiataloknak segít Vál|aIkozásaik e|indításában, sĺkeres működtetésében,

másrészt a hazai trendeket követve a nemzetközi startup vi|ágba szeretne becsatornázódni annak

érdekében, hogy versenyképessé vá|jon a piacon. Mindezek okán partnerei közreműködéséve|

fo|yamatos tanácsadást biztosít a H13-hoz fordu|ók számára, Vá||alkozói |nkubációs Programot

működtet, valamint kieme|t képzési és üzleti kapcsolatépítési programokat va|ósít meg a 2015-ös

év fo|yamán is.

1.' H1-3 Vállalkozói Inkubációs Program

A H1.3 Vá||a|kozóĺ |nkubációs Programja a fiataI vál|alkozók, és Startup-ok sikeres eIindulását segítí

infrastruktúráva|, tudássa|, kapcso|ati tőkéve|, és forrásszerzési Iehetőségekke|.

A H13 Vá||a|kozói |nkubációs Programja 2013 februárja óta működĺk. A 201-3-as év végéig 30 fő

fö|ötti fiata|t segített hozzá a sikeres eIindu|áshoz, és vá||aIkozásuk kĺegyensú|yozott

működtetéséhez. A 20].4-es évben VálIaIkozói Inkubácĺós Programunk fo|ytatásaként 5 vá|laIkozás

fej|esztését segítettÜk tovább szakmai mentorá|ássa|, va|amĺnt az |nkubációs Programunkba

fe|véte|t nyert 3 új vá||a|kozás e|ĺndu|ását támogattuk' Programunk 201-3-as ĺndu|ásától számítva

köze| 50 fiatal önfog|aIkoztatását segítette e|ő.

Kezdő vá|lalkozóink a Program e|ső évében a H13-ban tevékenykednek, komplex szo|gáltatási

csomagga| (|ásd alább) segítjük e|indulásukat az üz|eti é|etben. Az ,,A,,-típusú |nkubációban való

részvéte| indoko|t esetben a szakmai mentorok javas|atára egy éweI meghosszabbítható. A

Program második szakaszában a KisfaIu Kft' á|taI rendeIkezésre bocsátott ingat|anok

hasznosításáva| ínkubá|t vá||a|kozóink Józsefuárosban tudják fo|ytatnĺ tevékenységüket, ezze|

megva|ósítva a hosszú távú gazdaságé|énkítő funkcióját a H13 tevékenységének.

I

l

:
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1'.L. Apá|yázat

A H13 Vá|laIkozóĺ |nkubációs Programjában való részvéteIre pá|yázati úton, üzleti terwe| |ehet

jelentkezni. A pá|yázat benyújtására az É|etpá|ya A|apítvány partnerségében egynapos felkészítést

tartunk annak érdekében, hogy miné| több sikeres pá|yázat szÜ|ethessen. A pályázatot két féle,

,,A,, és,,B,,típusú szo|gáltatási csomagra |ehet benyújtani, ame|yet a H1-3 szakmaĺ zsűrĺje bírá| el.

Ezt követően szemé|yes interjúra kerü|sor'

1.z. A program részei

l. szakasz

Vóllalkozói lnkubóciós Program l.- ,A,,tŕpus (munkaállomás haszná|atta| - ,,bekcĺ|tözős,,)

. ]- éves kedvezményes bér|eti lehetőség munkaá||omás (aszta|, szekrény használatára)

. Irodatechnĺkai szo|gá|tatások (számítógép, fénymáso|ó, nyomtató, internet)

. A H13 Vá||a|kozói |nkubációs Programjának szakmai rendezvényein, workshopjain való

részvéteI

. Üz|eti mentorá|ás és Life coaching (szakmai fe|készítés és ,vá||a|kozóvá neve|és, segítése)

. A H]-3 vá||aIkozásfej|esztési és ĺ.izIeti networking rendezvényein va|ó részvéteI

. MikrohĺteIezési-, pá|yázatírási-, üzleti tervezési tanácsadás, marketing tanácsadás

Vóllolkozói lnkubóciós Program l._,B,,ťípus (munkaá||omás haszná|at né|kĹi| ,,nem bekö|tözős,,)

. A H13 Vá||alkozóĺ |nkubációs Programjának szakmai rendezvényein, workshopjain va|ó

részvéteI a program 1. évében

. Üzleti mentorálás és Life coaching (szakmaĺ fe|készítés és ,vá||a|kozóvá neve|és, segítése)

. A H13 vá||aIkozásfej|esztési és üz|etĺ networking rendezvényein va|ó részvéteI

. MĺkrohiteIezési-, pá|yázatírási-, üzIeti tervezési tanácsadás, marketing tanácsadás

Célcsoport

. E|sősorban o|yan 18 és 35 év kozötti fĺatalok, akik vá||aIkozás e|indítását tervezik.

. olyan kezdő válIaIkozók, akik növekedés orĺentá|tak, eIindu|ásukkor jó| jön a szakmai

támogatás, szakértői segítség

. o|yan dinamikus csapatok, akik szívesen tartoznak egy inspiratív csapathoz, gondoIkodnak

közösen, építik együtt a Startup ökoszisztémát Budapesten.
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Keretek

. A pá|yázó vá||a|ja, hogy meg|évő vagy majdanĺ (üz|etĺ öt|ettel érkezők esetén) vá||a|kozása

egy éven beIiiIjózsefuárosĺvá vá|ik (V|ll. kerÜleti székhely)

. ,A,, típus: havonta bruttó 19. 990 Ft, ,,B,, típus: havonta bruttó 12.000 Ft

. Havi 8 óra önkéntes munka a H13 számára (mindenki saját szakterÜ|etén, tudásának

megfeIe|ően)

Szakmai zs(iri, o pólyózatok elbĺrőlói

. Kiss Ágnes, Életpálya A|apítvány

. dr. Laczkó Zsuzsanna, Magyar Üz|etasszonyok Egyesü|ete

' dr. Sipka júlia, Civĺ|ek a Palotanegyedért Egyesi.ilet

. Zékány Zo|tán, H1-3

ll. szakasz

A H13-ba beköltöző vá|lalkozásokka| szemben e|várás, hogy cégeik józsefuárosi kötődésűek

|egyenek, azaz már meg|évő vá|laIkozásokná| józsefuárosi te|ephely |étrehozását, új vá||aIkozások

esetén pedig józsefuárosi székhe|y megva|ósítását kérjük. Mindezek pusztán az e|ső |épései annak,

hogy a H13-ban mentorált vál|a|kozások hosszú távon Józsefuárosban maradjanak, a he|yi

gazdaságot élénkítsék.

A Program ||. szakaszként az évente kineve|t 10-1-2 vál|aIkozás számára o|yan irodának aIkaImas

he|yiségeket, üz|ethe|yiségnek, va|amint műhelynek stb. alkalmas ingatlanokat bér|eményként

rende|kezésre bocsátani, ame|yek hosszú távú berendezkedését teszik |ehetővé a kerü|etben.

Mindeme||ett a Józsefuárosban Üresen á||ó ingatlanok, ÜzIethe|yiségek kérdésére ĺs egy mego|dást

kíná| a program. Va|amint a H13 kreatív szo|gáltatásokat nyújtó vá||a|kozásai hozzájáru|hatnak a

he lyiségek egységes a rcu Iatá na k megte rvezésé hez.

Kondíciók

Az önkormányzat kÜlon pá|yázatot ír ki a H13 Vá|laIkozói Inkubácĺós Programjának résztvevői

számára évente 2 aIkalomma|' Az ingat|anok fe|újításért cserébe az onkormányzat rezsikö|tségen

bocsátja rendeIkezésre az ĺngat|ant annak fe|újítása e||enében, és legalább 2 évig nem kér a

bér|őtől bér|eti díjat.
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2. Co-working iroda

2oL4 őszén a H13 szolgá|tatásait co-workĺng irodákkal (kozosségĺ munkaterekke|) bővítettük.

összesen 40 új munkaállomás kerü|t kia|akításra a H1.3-ban. Az igényeknek megfe|e|ően

kü|önböző szolgá|tatáscsomagok közü| vá|aszthatnak a hozzánk érkezők.

. Havi munkaá|lomás bér|et fix asztal|al

. Havi munkaá||omás bér|et fix asztaI né|ki.iI

. Napi munkaá||omás bér|et

3. Regionális Startup Verseny a H1.3-ban

A H13 ĺnkubációs tevékenységének versenyképessége, reputációja érdekében 2014 márciusában

kerü|t megrendezésre az E|ső közép-ke|et európai női startup Verseny. A program sikerét jó|

pé|dázza,hogy 12 kü|önböző országbó|több mint 70 csapat nevezett a Versenyre. A három körös

kiválasztási fo|yamat eredményeként a hazai, régiós és tengerentú|i je|entkezőkbő| a Verseny

döntőjébe végü| 12 csapat jutott be. A döntőt, az úgynevezett Demo Day-t a USTREAM é|ő

közvetítése révén tĺjbb mint 300-an követték figye|emme|. Az esemény je|entősen növe|te a H13

reputációját, igen magas PR értékke| bírt, több száz médĺa megjelenést generá|t, aminek

kovetkeztében megé|énkĹi|t az érdek|ődés a H1.3 programjai iránt.

A 2015-ös évben cé|unk egy Második Regioná|ĺs Startup Verseny megrendezése a 2014-es

tapaszta|atokra építve, a Versenyt továbbfejIesztve. Az esemény e|sőd|eges cé|ja o|yan nemzetközi

startup termékek és csapatok |étrehozása, amelyek utánpótlást és miné| szé|esebb a|apbázist

jeIenthetnek az inkubátori- és befektetőĺ- kivá|asztásokhoz' Cé|unk mindemeIlett a H13

reputációjának további növe|ése, Vá||alkozói Inkubációs Programunk va|amint co-workĺng irodaĺ

szo|gá|tatásunk szélesebb körben va|ó megĺsmertetése, ezá|taI magas üz|eti potencĺá|t hordozó

indu|ó válIalkozások Józsefuárosba vonzása.

Verseny szobólyok

A résztvevő ötletekrő|, csapatokró|, nyertesekrő| e|ső körben az on|ine zsűri d<int, és ezek a|apján

döntőbe jutó projektekrő| pedig a meghívott 6-8 fős V|P zsűri (hazai és nemzetközi szinten is

eIismert függet|en szakemberek vagy tőkebefektetők) vá|asztja ki a vég|eges nyerteseket a projekt

aktuá|is és várható szakmai és kommunĺkácĺós sikereit és eredményeit tekintve. A Ustream élő

kozvetítése révén a dontőbe jutó csapatok bemutatkozását, va|amint az eredményhirdetést a

vi|ág bármely pontjáró| figye|emmel |ehet majd követnĺ.
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4. Jőzsefuárosi Üzleti Klub

2ot3 végén a H13 a Józsefuárosĺ tnkormányzat partnerségében és kozreműködéséve|

mega|apította a Józsefuárosi Üz|eti Klubot. A K|ub cé|ja, hogy aktuá|is információkkaI segítse,

összefogja és egyĹittműködésre ösztönözze a józsefuárosi vá||a|kozókat a jobb Üz|eti környezet
.megte 

remtésének érdeké ben.

AJózsefuárosi Üz|eti K|ub kieme|t cé|jai:

. rendezvények, ame|yek egymás megismerését, egymás segítését, a közcjs

gondo|kodást és az összefogást erősítik - gyakor|ati praktikákat sajátíthatnak e| a

Iegégetőbb, a válIaIkozásokat |eginkább érĺntő témákban

. jogszabá|y-vá|tozások figye|emme| kísérése, pá|yázati |ehetőségek, vál|aIkozást

segítő intézkedések megismerése

. vá||aIkozásokat érintő könyve|őĺ ügyviteli tanácsadás - szakemberek, eset|eg

coachok bevonásávaI

. direkt kapcso|at a kerü|eti vezetőkke| - kommunikációs |ehetőség

. vá||aIkozások működéséveI kapcsoIatos prob|émák megvitatása, mego|dása,

vé|eménynyi|vánítás

r entrepreneur (,,startup sze||emű,,) magatartás meghonosítása

A K|ub a 2015-ös évben folytatódĺk, és havonta egy alka|omma| kerül majd megrendezésre egy

önkormányzatĺ szerep|őve|, vaIamint egy szakmai e|őadóva|, mĺndig egy-egy aktuálisan a

válIalkozókat érĺntő témához kapcso|ódva, majd üzIeti kapcsoIatépítésre teret adva.

5. Józsefuárosi Üzleti Verseny -,Az év jőzsefuárosi vállalkozőja, díj
201,5

A Józsefuárosi onkormányzat e|kote|ezett abban, hogy a kerü|etben működő vá||a|kozásokka| jó

kapcso|atot ápo|jon, segítse őket és a |egjobb gyakor|atot fo|ytató cégeket díjazza, és mint pozitív

pé|dát, a |egjobb gyakor|atot a többi vá|la|at fe|é kommuniká|ja, népszerűsítse. Cé|, hogy egy

együttműkodő, Íej|ődő, eredményesebb kerĹi|etĺ vá|lalkozói szféra alaku|jon ki, akĺk ez á|ta| jobb

minőségű szo|gá|tatást tudnak nyújtani a kerü|eti |akosoknak és a sĺkeresebb vál|alkozások

hosszútávon tobb új munkahe|yet teremtenek. Mindezek megva|ósítása érdekében a Józsefuárosi

Üz|eti Klub égisze a|att 2015 év közepén a H13 meghirdetĺ a,Az év józsefuárosivá||alkozója, díjat'
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5.1. Kiket díjazunk?

Keressük azt a vá||aIkozót, akinek cégének a székhe|ye a V|||. kerületben ta|álható és a

vá|laIkozásának eredménye növekvő tendenciát mutat. Fontos szempont továbbá, hogy az e|múlt

években hány új munkahe|yet teremtett és a kia|akított vá|lalati ku|túrája, kia|akított

szolgá|tatásrendszerének minősége pé|daértékű-e.

5.2. Hogyan lehet pályázni?

A pá|yázatra a Józsefuárosi onkormányzat és a H1.3 honapján megta|á|ható pá|yázati

formanyomtatvány kitö|téséve| (cégadatok, fog|alkoztatási mutatók az eImú|t 3 évben, válIaIkozás

bemutatása/esetta nulmány) jeIentkezhetnek.

5.3. A díjról

Az,,Az év józsefuárosiválIaIkozója,, díj nyertese elhe|yezhetivá||aIatĺkommunĺkációs fe|Ü|eten (p|.

hon|ap, kiadványok) az ,,Év józsefuárosi vá||a|kozója,, |ogót. Továbbá a kerü|eti médiumokban

kĺeme|ten fogIalkozunk a cég vezetőjéve| és a vá|laIatta|, jeIentős összegű média megje|enést

biztosítva' Ezen fe|Ĺil a H13 fe|aján|ásában V|P tagságot biztosítunk a Józsefuárosi Üz|etĺ K|ubban.

A 10 |egjobbnak íté|t pá|yázórő| portrék készlilnek, és az esettanu|mányok bekerü|nek a H13 álta|

szervezett,,Józsefu árosi Üzleti K| u b,,ajá n Iott |egjo bb gya kor|ata i közé'

A díjat szakmaĺ zsűribírá|ja e|, me|ynek tagjaĺ:

Budapest Józsefuáros onkormányzatának de|egá|tja (Kocsis Máté Józsefuáros po|gármestere), a

Magyar Vá||aIkozásfejIesztési Alapítvány deIegá|tja, a Bp-ĺ iparkamara vezetője, vaIamĺnt egy a

kerü|ethez köthető e lisme rt vá ||a Ikozás vezetője.

A pá|yázatok elbírá|ása során 5 kategóriában kerü| pontozás. Minden kategóriában a zsűri tagjai

adnak egy pontszámot 1 és 10 között, majd a pontokat át|agolva kapjuk meg a vég|eges

pontszámot. A kategóriák pontjaibó| vont át|ag |esz a vá|laIkozás vég|eges pontszáma, értéke. A

Iegmagasabb pontszámot elért vál|aIkozás kapja meg az e|ső he|yezett díját.

A kategórĺák a következőek:

. A pá|yázó vá||a|kozás innovációs értéke. Mennyire újító a gondo|kozásmódja, hoz

be innovácĺót a vá||aIkozási szférába.

. A foglaIkoztatottak munkakörü|ményei, p|usz juttatásai, ĺ||etve a munkavégzők

morá|ja'

. Helyi lakosok fog|aIkoztatásának aránya az aIka|mazottak közĺjtt
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A vá|la|kozás mennyĺre ,,|okálpatrĺóta,, vagyis mennyire kötődik Józsefuároshoz,

mennyĺre hangsú|yozza a kerĹ1leti |étét.

A vá||a|kozás vá||a|-e bármifé|e közösségi munkát a kerĹiletben, végez.e önkéntes

feladatokat, ĺl|etve adományokka|, vagy egyéb úton támogatja-e a kerü|etet,

kerÜ|eti Iakosokat.

6. H13 Start

A H13 képzési tevékenységének részeként 201-5 e|ején szakmai partnerei közreműködéséveI

eIindítja a ,,H13 Start.,, programsorozatát. A program 3 célcsoport kíván e|érni, a startupokat, a

Ieendő vá||aIkozókat, akik még egyetemi ha||gatók, ilIetve kü|fö|di vá||aIkozásokat' A

programsorozat cé|kĺtűzése, hogy tudássa| és inspirációvaIjáru|jon hozzá fiataI magyar vá||aIkozók

hazai és nemzetkozĺ sĺkereihez, másrészt idevonzani a régió fiata|jaĺt tudásmegosztás és

tapaszta|atcsere cé|jábó|. A program sorozatban szerep|ő workshopokat és képzéseket, magyar,

i||etve angoI nyelven kívánjuk megva|ósítani a kÜ|fo|di résztvevők kiszolgá|ására is gondo|va.

Az H13 Start keretében a következő programok va|ósuInak meg a tervek szerĺnt 2015-ben:

6.1. Future Café

Vá|tozás mĺndig téma, minden összefÜggésben van mĺndenne|. ĺgy a kü|onboző tudományágak

fej|ődése, változása is kihatássaI Van az i.izleti vi|ágra. A Future Café a vá|tozásokró|,

kö|csonhatásokró|, következményekrő|, i||etve a jövőbeli trendekrő| szó|, melyek meghatározó

hatássaI vannak az ÜzIetĺ vi|ágra.

6.2. Fable Cafe

Befutott vá||aIkozók mesé|ik eI saját üz|etÜk történetét, egy regge|i kávé me||ett, hogyan csiná|ták,

mĺk vo|tak azok irányvona|ak, döntési he|yzetek az ő torténetükben, ame|yek meghatározták

,,sorsukat,,. Az e|őadás után pedĺg networking-re bĺztosítunk |ehetőséget'

6.3. Ötletgyúró képzés

A képzés során o|yan vá||aIkozó sze||emű személyek jeIentkezését várjuk, akik vá||aIkozási vagy

projekt ötletüket betennék kcizös gondoIkodásra. A képzésre o|yan vá||a|kozókat, egyetemi

ha||gatókat, startuppereket várunk, akik új ötleteken szívesen e|gondolkodnának a reaIitás

mezsgyéjén és é|etképessé fejlesztenék azokat. így az öt|etgazdák tudni fogják a kovetkező lépést,

a többiek pedig szakmai fejlődésÜkön kívü| üz|eti kapcsolatokka| |esznek gazdagabbak.
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6.4. Üzleti tervezés

A képzés, üz|etĺ terv készítéséhez nyújt tudást, mint e|mé|etben, mĺnt gyakorlatban. Minden o|yan

kérdésre vá|aszt és mintát kapnak a résztvevők, ame|y fe|merü|het egy üzletĺ terv készítéséné|.

6.5. Business Fórum

Új kezdeményezést hív é|etre a H13, ame|y a|kalmat teremt a vá|la|kozói kör - köztÜk start-up

cégek, befektetők - és a nagyvá||aIati, vaIamint az á||amĺgazgatási döntéshozatalban résztvevő

szakemberek számára rendszeres ta|á|kozásra, párbeszéd kĺalakítására.

A k|ubestek fo|yamán gondolatébresztőként eIhangzik egy szakmaĺ e|őadás a gazdasági é|et vagy a

kutatás-fejlesztés-innováció terĹi|etéről, majd a vacsorát kovetően |ehetőség nyí|ik a kötet|en

beszélgetésekre, kapcsoIatfe|véteIre. Az estekre meghÍvjuk a média képvise|őit is pl. Napi

gazdaság című újság.

Az éves tagsági díj befizetésére három kategóriában nyí|ĺk |ehetőség - ezüst, arany és gyémánt

fokozatú támogatási fokozatok közü| vá|aszthatnak az érdeklődők. A támogatók számára a H13

internetes fe|ü|etein megje|enési |ehetőséget biztosít.

7. H].3 Inkubációs workshopok

A H13 Diák- és Vá||a|kozásfej|esztési Kozpont a Vá||a|kozói lnkubációs Program kereteĺn be|i.i| havi

két a|ka|omma| workshop-ot rendez az inkubá|tak részére. Az |nkubációs workshop célja, hogy az

inkubált vál|aIkozásokat/vá||alkozókat fej|essze szakmai kompetenciájukban. Nagy igény merü|t feI

bizonyos témák folytatására és új témák megvitatására, me|yek itt he|yet fognak kapni a

következő évben. Az aktuá|is workshop témájának és e|őadójának a kivá|asztásáná|, mĺndig szem

előtt tartjuk az aktuá|is üzleti kérdéseket, irányvona|akat i||etve az inkubáltjaink igényeit, me|y

témákban fejlődnének, fejIesztenék válIaIkozásukat. P|.: Kommunĺkáció, marketĺng, stressz

keze|és, időgazdálkodás, vezetői kompetenciafejlesztés, partnerszerzés, i.lgyfé|szerzés, tárgya|ásĺ

technikák.

B. Paľtnerségben megvalósuló rendezvények

8.1-. Business Espresso

A Business Espresso e|nevezésű tudásmegosztó és üzleti kapcso|atteremtő ,,Üz|etĺ regge|i,, 201.3

óta havi/kéthavĺ rendszerességgeI kerü| megrendezésre a Mego|dás.Most és a H13

partnerségében. A színvona|as és népszerű programsorozat az évek során band-dé vált, Ęy
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stratégiai|ag fontos esemény a H1.3 é|etében, hĺszen biztos |átogatószámot hoz a háznak. A

Mego|dás.Most fiataI vá|laIkozókat segítő vál|aIkozás-fej|esztő tanácsadó csapat. Megalakulásuk

óta több száz korai fázisú projekttel talá|koztak, korábbi szakmai pá|yafutásuk során pedig további

300 projektet segítettek stratégĺai, üz|eti vagy befektetői partnerek e|é. A H13 2oL3 óta

együttműködik a csapattal, kozĺjs képzéseket, workshopokat, networking eseményeket

va|ósítottunk meg, va|amint a tagok a H13 mentoraiként is tevékenykednek. Az együttműködést

va|amint a Business Espresso programsorozatot a 2015.ös évben ĺs fo|ytatni kívánjuk.

B.2.Green meetup

A Green meetup fenntarthatóságga|, kornyezetvéde|emmel, gIobá|is, regionális és he|yi

kérdésekke| fog|a|kozĺk. A meetup során a résztvevők új technológiákat ĺsmernek meg, tudást és

jó gyakor|atokat cseré|nek. A gondo|atébresztő e|őadásokat kotet|en beszé|getés és networking

zárja. Zot!-ben az e|őadások sikerére való tekĺntetteI a programot fo|ytatni kívánjuk havi egy

alkalommal.

B'3. Spin-off Klub nagyrendezvények

A K|ub a budapesti Corvĺnus Egyetem kötelékében a|aku|t és működott. A H13 e|indulásakor

partnerséget kötött a K|ubba|, ame|y tevékenységét a Horánszky utcában folytatta, bázisát itt

a|akította ki. A Spin-off Klub a 2014-es év oktatási szemeszterében heti egy aIka|ommaI szervezett

k|ubeseményt, amelyen fiataI válIaIkozók osztották meg vál|aIkozásuk történetét, tapasztalataĺkat,

a vá||a|kozásuk sikeréhez vezet,ő praktikákat. A K|ub a 2015-ös évben k|ubeseményeit már saját

székhe|yén tartja, de a házza| kötott stratégĺai partnerség révén a Spin-off K|ub

nagyrendezvényeit, mint példáuI az egyetemistáknak szó|ó üzIetĺ ötIetverseny, a Spin-off

Hackathon, továbbra is a H].3-ma| kozos szervezésben valósÍtja meg. Eme||ett a K|ub vezetőia H13

Vál|aIkozói Inkubácĺós Programjában mentorként is a résztvevők rende|kezésére ál|nak.

B,4. MagyarÜzletasszonyok Egyesülete klubesemény

A Magyar Üz|etasszonyok Egyesü|ete nagy múltú szervezet. 1.994 óta azért do|gozik, hogy nők

vá||aIkozóvá, öngondoskodóvá vá|ását segítse, vaIamint már vá||aIkozást vezető nőknek teremtsen

szakmai, vá||aIkozásfejIesztési, vaIamint üz|eti kapcsoIatteremtésĺ fórumot. Már a kezdetektő|

fontosak számukra a fiatal vá||aIkozónők, ezért a szervezetünkben |évő vá||aIkozóĺ tapaszta|atot és

tudást igyekeznek miné| szé|esebb körben átadni számukra. Az eImé|eti segítségen tú| a tagok

ĺgénybe vehetik a vlÜr Biza|om Csa|ádi Hitelét ĺs.
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Az Egyesü|et szakmai partnerségünk keretében havi k|ubeseményeit és továbbĺ szakmai

programokat a H13-a| közösen va|ósít meg. Minden k|ubeseményen vá||alkozás-fej|esztéshez,

vagy iiz|eti inspirációhoz kapcso|ódó e|őadás |esz haIlható 201.5-ben ĺs. A heti rendszerességű

klubesemények üz|eti kapcso|atépítési lehetőséget biztosítanak a vá||alkozónők számára. Az

Egyesület e|nökségi tagja, dr. Laczkó Zsuzsanna a H1.3 Vá|laIkozói Inkubáció Programjában szakmai

zsűriként és mentorként 2015-ben is közreműködik.

8.5. Sol Intézet - Duna kollégium

Fiatalok a fenntarthatóságért a Duna régióban éves tanu|ási programja, ame|y a

kompetenciák és a fenntartható gazdaság és társada|om értékeĺ mentén a

vá||aIkozások tere és hosszú távon az európai Vándor kol|égium hálózat része.

A So| |ntézet a Duna Kol|égium nemzetközi programjait a H13 partnerségében va|ósítja

szemé|yes

társadalmĺ

meg.

9. Nemzetkozi kapcsolatok

A H1.3 a 2015-ös évben cé|u| tűzĺ ki, hogy új nemzetkĺizi kapcso|atokat építsen kĺ, már meg|évő

kapcsoIatait bővítse. Szándékunkban á|| kĹi|fö|di vá||alkozásfejIesztési partnerintézményekkeI

szoros szakmai együttműködéseket, csereprogramokat kĺdo|goznĺ, me|yek á|taI jó gyakor|atokat

cserélhetünk, valamint nemzetköziIeg is ismertté tehetjÜk intézményünket.

Ezen kívÜ| cé|zott marketing tevékenységge|, egyedi programokka|, va|amint meghívott kü|fo|di

e|őadókkaI kívánunk bekerü|ni a nemzetközi vérkeringésbe. A kerü|etben tanuló kÜ|fö|di dĺákokat

interdiszcĺp|ináris programokka| kívánjuk becsatornázni a ház é|etébe. Mindeme||ett a Központ

tervei közt szerepe| olyan interku|turá|is kompetencĺákat fej|esztő tréningek megrendezése,

me|yek megkönnyítik a fĺataI vá||aIkozók beiIleszkedését mindennapjaink mu|tiku|turális

közegébe, va|amint feIkészítĺk a fiata|okat a nemzetközi piacokon va|ó részvéte|re. Cé|unk, hogy a

Kozpontunkban inkubált vá||alkozások kipróbá|hassák magukat nemzetközi vizeken, fej|esszék

nye|vtudásukat, terjesszék üz|eti kapcsolataikat, sikeres üz|etkötéseket bonyo|ítsanak |e, vaIamĺnt

hosszú távú nemzetkĺĺzĺ együttműködéseket aIakítsanak ki.

Ki.j |fö|d i pa rtnerszervezetekkeI együttm űködésben tervezett progra mok

9.L. Rock Your Life

A Rock Your Lĺfe egy németországi kezdeményezés, me|y képzési programjávaI hĺdat kíván képezni

a vál|aIkozni vágyó egyetemisták és a már sĺkeresen műkodő vá||a|kozások közott. 2012-ben a SoL

lntézet szervezésében a Rock Your Life 15 magyar fĺataI részvéte|éve| már |ebonyo|ított egy
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sikeres egy hetes képzést a H13-ban. A partnerség fo|ytatásaként 201-5-ben minimum 2

aIka|ommaI kívánunk közös programot indítani a H13-ban.

9.2,. Knowmads

A Knowmads egy ho||and fĺataI vál|alkozókat képző program, me|y az úgynevezett action learning

(,,akció tanu|ócsoport,,) módszerén a|apu|. Programjukban o|yan készségfej|esztő workshopokat,

gyakor|atokat aIkaImaznak, me|y során a résztvevők interku|turálĺs kompetenciákra tesznek szert,

gyakoro|hatják az ango| nye|vet, öná||ó innovatív projekteket do|gozhatnak ki. A Knowmads-al

együttműködésben, a programjukat, mint jó gyakor|atot átvéve kívánunk képzéseket indítanĺ a

H1-3-ban.

9.3. TEDx Young Entrepreneurs Konferencia

A TED (Techno|ogy, Entertainment, Desĺgn - technológĺa, szórakoztatás, dizájn) konferenciák

egyre népszerűbb g|obá|is sorozata, me|yeket a non-profit The Sap|ĺng Foundation rendez. A

konferenciák témáját kĺfejezi a szervezők fő je|szava: ,,ideas worth spreading,,, azaz o|yan

gondo|atok, ame|yeket érdemes terjeszteni. A rendezvény kÜ|on|egessége, hogy az e|őadók

számára csupán 1-8 perc á|| rende|kezésre, hogy átadják az információt, amit kívánnak, ugyanakkor

inspĺrálják a ha||gatóĺkat' A konferenciákon eIhangzott e|őadások rögzítésre kerülnek az

interneten vĺsszanézhetőek és terjeszthetőek. Je|en|eg 4 magyarországĺ, függet|en szervezésű, a

TED e|veit és sze||emiségét köVető eseményt rendeznek.

A H1.3 cé|ja, hogy 2015-ben |étrehozza a TEDx Young Entrepreneurs (TEDxFiatal Vál|aIkozók)

Programot, ame|y innovatív, friss, újító ötleteket és nézőpontokat megfogaImazó fiataI

vá||aIkozókat mutat be, |ehetőséget teremtve ezze| a magyar vá||aIkozók nemzetközi

bemutatkozására.

1-0. Vállalkozásindítás tanácsadás és forrásszerzés - További
partnerségek

A H1-3 ügyfé|forga|mának egy részét a vá||alkozásindítás témakorében a Magyar Üzletasszonyok

Egyesülete, az Életpálya A|apítvány, a Rendszervĺz Plusz Kft., va|amint a Magyar

Vá ||a Ikozásfej|esztési A|a pítvá ny együttm űködésében va |ósÍtja meg.

A forrásszerzés kapcsán pedig a Magyar Vál|aIkozásfej|esztésĺ A|apítvány, (MikrohiteI Program),

valamint a Széchenyi Programiroda (Európai Uniós pá|yázatai források) tanácsadóinak

közreműködéséve| érhető eI a h13-ban.
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10.1. Tanácsadói há|őzatkiépítése

^ 
2ol4-2o20 időszakban megje|enő új pá|yázati kĺírások és a részben ezekhez kapcso|ódó

á||amiIag támogatott hĺtelek a várhatóan feIke|tik majd a vá||aIkozók érdek|ődését. Ennek az

igénynek a kielégítésére a H1-3 egy akkreditá|t tanácsadói hálózatot alakít ki, ame|ynek Ieendő

tagjaĺ számára szakmai konferenciát szervez.

A hálózathoz csat|akozó pá|vázatiróltanácsadó cégek kivá|asztásáná| a magas szĺntű szakmai

színvona| biztosításán tú| |ényeges szempont, hogy a pá|yázatíró cég nem emelĺ az árait egy e|őre

meghatározott szint fö|é. A há|ózathoz csat|akozott tanácsadók kedvezményeket nyújtanak p|. a

Józsefuárosi Üz|eti K|ub tagjainak.

A H1-3 a tanácsadó cégeknek megje|enési |ehetőséget biztosít internetes fe|ĹiIeteĺn, iIletve

|ehetőség ad a H]"3 épü|etében időszakos rendezvények és rendszeres tanácsadási aIka|mak

megtartására.

A vá||alkozóknak kiírt pá|yázatokkal kapcso|atosan ingyenes pá|yázatfigye|ő szo|gá|tatást nyújt a

H13, ezze| is e|ősegítve, hogy a mikro- és kisvá||aIkozásokhoz eljussanak a támogatások.

CSR Kampány1,L.

A 2015-ös évben cé|unk egy a vá||a|ati társada|mĺ fe|e|ősséget (csR) e|őtérbe he|yező kampány

|étrehozása, me|y a támogató partnerek aktív részvéte|éve|, il|etve a támogatott he|yi kozösségek

közvet|en bevonásávaI jöhet létre. P|.: ,,Támogasd a CBA-ban történő vásár|ásaiddal a

Mintamókus ovodát!,, A tervezett projekt során a he|yi (p|.: CBA) bo|tokban történő vásár|ásokbó|

x Ft támogatást kap egy he|yi közösség (p|. óvoda) fej|esztésre (pl. játszóház). Az akciós

időszakban a b|okkon szerepe| a támogatás összege. Ame|yik helyi közösség a |egnagyobb értékű

vásár|ást igazo|ó b|okkot gyűjtĺ össze, az kapja a támogatást. A nem nyertes pá|yázők, ĺl|etve a

vásár|ók közott további értékes nyeremények kerí.1lnek kĺosztásra a támogatók feIaján|ásáva|. A

projektbő| profĺtál a H13, mint projektgazda (média megje|enések, jó ügy támogatása), a he|yi

közösség (végeredmény haszoné|vezője), a bevont he|yĺ válIalkozás (forgaIomnövekedés,

Iojalitásépítés, brandépítés), vaIamint nem uto|só sorban az önkormányzat (Versenyszférábó|

bevont fej|esztési forrás) ĺs'
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IV. |ózsefvárosi Galéria és Rend ezvényközpont

L. Bevezető

Br"lc|apest Józsefuárosi onkormányzat a Józsefuárosi Ga|ériát 201.3. év őszén te|jes korĹĺen

fe|újította. IntézményĹink szeptember 27-én esztétikai|ag és szervezeti|eg ĺs megújulva nyitotta

meg újra kapuit. Ezze| Józsefuárosban egy o|yan közosségi tér jött |étre, me|y egyszerre

rende|kezik egyéni arcu|attal és a műve|ődési intézményekre je||emző soko|da|úságga|' Magas

színvona|ú és vá|tozatos programjaink nem csak a kerületben é|őket, hanem máshonnan

érkezőket is bevonzza' Az ĺtt nyí|ó kiá||ításokra és ku|turá|ĺs eseményekre fővárosi és országos

szĺnten is büszkék lehetÜnk.

1.L. A|őzsefvárosi Galéria és Rendezvénykozpont, mĺnt a kerület többfunkciós

kulturális intézménye

A Józsefuárosi Ga|érĺa és Rendezvényközpont a kerÜ|et egyet|en önkormányzat á|taI fenntartott,

kĺzárólag ku|turá|ĺs fe|adatokat e||átó, a közonség és a szakma áltaI is eIismert intézménye,

közösségi tere' A Józsefuárosi Ga|érĺa és Rendezvényközpont saját programjainak előkészítése és

|ebonyo|ítása me||ett a kü|ső térben megvalósu|ó nagyobb projektek ĺs részét képezik a szervező

irodánk munkájának.

osszességében az a|ábbi funkciót |átjuk e|:

. A saját épü|etünkben megva|ósu|ó programok szervezése (amĺhez korábban

kávéző, most a Magyar Nap|ó könyvesboltja és egy művészetĺ Ĺiz|et ĺs kapcsolódik)

. A kerü|et egyéb he|yszínein megva|ósu|ó közművelődési fe|adatok elvégzése,

me|yek ktjzi.i| a |egje|entősebb az önkormányzat két kiemelt összművészeti

programsorozata a Pa|otanegyed Fesztĺvá| és a Józsefuárosi Advent.

t.2. Az épületünk

Épü|etünk - méretébő| adódóan - csa|ádias hangu|atú hely, az e|őtérben működő művészetĺ bo|t

(,,Art-Sze|ence,') és,,o|vasósarok,, mel|ett 2014 októberében a Magyar Nap|ó könyvesboltja nyí|ik'

Ezek műkodése egyrészt azért fontos számunkra, hogy a kozösségĺ tér, mint nyitott tér vonzóbbá

vá|jon, másrészt egyik bevéteIi forrásunkat bĺztosÍtja. Ebben a fogadótérben, kényeImes

fote|jeinkben újságok, kata|ógusok, művészetĺ aIbumok olvasására, fiImfelvéteIek megtekĺntésére

is |ehetőség nyílik. Az információs pu|tnál a saját hirdetményeinken kívĹ]| a kerület egyéb

programjainak szóró|apjaĺ is eIhe|yezhetők.
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A fö|dszĺnten |évő, 90 nm-es kiá||ító térben lehet megtekinteni időszakos kiá||ításaĺnkat. Az

emeleten a szintén 90 nm-es ,,Tükrcĺs termünk,,, egy kis ,,Játszószoba,, és egy 35 nm-es

,,Tanfolyamterem,, ad otthont majdnem minden rendezvényünknek és fog|a|kozásunknak. Az

eme|eten helyezkednek e| irodáink ĺs.

2. A|apvető céljaink

2.1'. A kerület kulturális életének fellendítése

,,A ku|túra és a művészetek szigete a Józsefuáros szívében,, sz|ogenünknek megfe|elően a|apvető

cé|unk, hogy Józsefuáros hírnevét és megíté|ését javítsuk, az itt é|ők számára egy szerethető és a

|oká|patrióta menta|ĺtást e|ősegítő, magas szeIlemi színvonalú közösségi, ku|turá|is teret hozzunk

|étre. Ezt már a kezdetekben megva|ósítottuk, a jövőbeni cé|unk ennek továbbfej|esztése és

tovább é|tetése (még több és vá|tozatosabb program szervezése, közönségünk körének tágítása).

2.2. Egységes aľculat, többféle funkció

A Galéria, mĺnt programhelyszín e|sőd|egesen a képzőművészethez kapcso|ódĺk. Ezt a szerepét

mind be|ső|eg, mind pedig arcu|atában megtartjuk. Ezért a he|yszínen zaj|ó, saját szervezésű

programok je|entős része közvet|enü|, vagy közvetetten a képzőművészethez kapcso|ódik. Ez a

meg|évő arcuIat kiemeIkedően magas szintű esztétikaĺ és szeIlemĺ érték képviseIetét is je|enti.

Eme||ett intézményünk a kerü|et közműve|ődési fe|adatait nem csak e|látja, hanem kimagasló és

egyedi programokkaI gazdagÍtja.

2'3. Közművelődési feladatok

Kerü|etĺ projektek, rendezvények |étrehozása, me|yek cé|ja egy részrő| az értékek szé|esebb

körben va|ó bemutatása, más részrő| a kerü|etben élők identitástudatának fej|esztése. Ezen célok

e|érésében a nagyszabású kulturá|is, kozösségteremtő események nagy szerepet játszanak.

||yenek a je|es napokhoz és időszakokhoz kötődő projektjeink a Palotanegyed Fesztĺvá| és az

Advent a Józsefuárosban. Ezek a |átványos, kĺmagas|ó ku|turá|is tarta|omma| bíró rendezvények

azért is hasznosak, és örömte|iek, mert a kerü|et ek|ektikus je||ege gazdagon megmutatkozhat

mind az itt é|ők, mind a ku|turá|is turĺzmus számára.

A Józsefuáros ku|turális eseményeinek és összetevőinek megismerése, a többi intézménnye| va|ó

ka pcso Iatta rtás.
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Munkánkban fontos szerepet játszanak a Józsefuárosban é|ő kivá|ó szemé|yiségek, művészek,

ismert ku|turá|is szakemberek. Józsefuáros nevéhez sok zenész, énekes, zenekar és énekkar

kötődik. Ezeket fe|keressük (vagy ők maguk ,,talá|nak meg,, bennünket) és több fe|lépési

Iehetőséget biztosítunk számukra. Többek között a Józsefuárosi Zenekarra|, a Vasas

Művészegyi.ittesse| vagyunk kapcso|atban. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Százados úti

MűvészteIeppeI va|ó kapcsoIatunkat fenntartsuk és a megkezdett szoros együttműködés

fo|ytatódjon.

Figyelmet fordítunk a civiI kezdeményezésekre/ szervezetekre, egyesÜ|etekre, hĺszen sok esetben

komo|y ku|turális programok megá|modói és kivĺtelezőĺ. Gondozzák a kerü|et mú|tját és je|enét,

érzelmi|eg kötődnek az itt é|ő emberekhez. ők a hagyományőrzés és hagyományteremtés |egfőbb

bázisaĺ. Józsefuáros az egyik Ieggazdagabb kerü|et a torténeImi és ku|turá|is értékek terén.

A kornyezetku|túra érdekében a honismereti, városvédő, városszépítő szervezeteknek he|yet

biztosítunk.

Nagyobb figyeImet és törődést ke|| fordítanĺ az idegenforga|omra és a ku|turá|ĺs turizmusra.

Józsefuáros történe|mi nevezetességei, természetĺ és épített adottságai vonzzák a kÜ|fo|dieket.

Ebben a tekĺntetben is a köztereken rendezett nagyrendezvényeink, összművészeti fesztivá|jaink

jeIentik a |egnagyobb vonzerőt.

A heIyi kisebbségek kuItúrájának ápolása, fejIesztése szintén feIadatunk, Iehetőséget kelI

biztosítani a kisebbségi művészetek, művészek bemutatkozására. Hagyományos kozműve|ődési

fe|adatok közt szerepe| az - e|érhető áron megva|ósu|ó - hétvégi csa|ádi programok, s a

kiá||ításainkhoz kapcso|ódó játékos tár|atvezetéseink - melyek az oktatási intézményekke| való

kapcsoIaton a|apszĺk.

Az ,,Egyetem Város,, számára kiemelten fontos a fĺata|ok számára rendezett kerü|eti

rendezvények' A 2015-ben különös figyeImet fordítunk ezen cé|csoportnak szervezett

programjaĺnk e|ĺndításáva|. (Táncházak, Galérĺa esték, irodaImi pódium programok.)

3. A Józsefuáľosi Galéria és
megvalóSuló programj aink

Rendezvénykozpont épületében

3.1. Kiállítások és ahozzájuk kapcsolódó programok

A Józsefuárosi Ga|éria eredeti arcu|atához hozzátartozó' |egreprezentatívabb programtípust a

kiá||ítások jelentik, me|yek havĺ rendszerességgeI vá|takoznak, s ingyenesen |átogathatók. 2013.

szeptember 27-én Aba-Novák Vi|mos hagyatékábó| rendeztünk kiá|lítást, mely ,,mércéül szo|gá|,,

az ezután kĺjvetkezőkhöz. Éves kiá||ításaink a k|asszikus értékeket követi. o|yan aIkotót vá|asztunk,

akĺnek művészete nagyobb körben is ĺsmeretségre és e|ismerésre mé|tó, időtál|ó értékeket
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hordoz. Az egyéni kiá||ítások esetében a művészek majdnem minden esetben Kossuth-díjas, Vagy

Munkácsy-díjas aIkotók. Az irányzat és a műfaj tekintetében vá|tozatosságra törekszünk.

Programjainkkal kapcso|ódunk a Budapesti Tavaszi Fesztivá| és a Festészet Napja

programsorozatokhoz. Hagyományt teremtettünk Dr. Supka MagdoIna művészettörténész

em|ékének szente|t, minden év októberében ismét|ődő, csoportos kiá||ításnak, me|ynek során

átadjuk a Supka Manna em|ékérmet. Cé|unk, hogy a kerü|etünkben működő (1909-ben a|akult)

Százados Úti ĺvűvészte|ep művészeĺ közü| a |egjelentősebb aIkotók he|yet kapjanak a házunkban.

2015 januárjátó| egy o|yan kiá||ítás sorozatot terveztink, me|y szinte az összes képzőművészeti

műfajt megje|eníti' Ebben a tarka repertoárban nyomon követhető egy egységes szem|é|etmód:

az alkotók egytől-egyig kÜzde|mes és messzire vezető a|kotói pá|yát járnak be, örök értékeket

keresnek, s ezen az úton már mĺndegyikük több é|etkorszakot számo|hat össze, s nagyon messzire

jutottak. Korunkban miné| magasabb szintű egy sze||emi termék, anná| nehezebben jut e|

közönségéhez. Galérĺánk fe|vá|la|ja azt a feladatát, hogy a maĺ ,,vizuá|is társadalomban,,

felmutassa és megpróbá|ja ,,átszivárogtatnĺ,, a vizuálĺs művészet mai magyar csúcste|jesítményeit.

Kĺá|lításainkat színvonalas megnyitó beszédek és értékes irodaImi, zenei e|őadások jeIlemzik.

Kapcso|ódnak hozzájuk fiImvetítések, e|őadások, tár|atvezetések, múzeumpedagógiai

fog|aIkozások és egyéb kiegészítő programok, melyek komplexebbé teszĺk az eseményt. Egy téma

több művészetĺ ágon keresztü| megköze|ítve fokozottan hat a befogadóra.

Nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a fiata|abb nemzedékkeI megszerettesslik a művészetet, ezért

játékos múzeumpedagógiai fog|aIkozásainkra invitá|juk a kerü|eti iskoIai osztá|yokat.

,,Művészekrő| művész szemme|,, című fĺ|mk|ubunk a|ka|máva| magyar képzőművészekrő| szó|ó

fi|meket Vetítünk, s beszé|getést indítványozunk a rendezőve| és az a|kotóva| (vagy annak

|eszármazottaiva|)' Egyik film az aktuá|is kiá||ításunkhoz kapcso|ódik, a másik szabadon vá|asztott

aIkotó.

2015-re tervezett kiáll ítások

időpont muvesz míífaj

Januar Jónák Tamás festmény

február Kontur András szobrász

marctus Bényi Eszter textĺ|

ápriIis Túri Erzsébet és Kovács Yvette Alida díszIet, jelmez

május Baráth Ferenc, Arendás lőzseÍ, Ducki Krzysztof pIakát
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JUnrus Szentgyörgyi József festmény

jú|ius-aug. PaIotanegyed fesztivál kiá||ításai vegyes

szeptember Tóth Menyhért festmény

október Supka Manna emIékkiáIlítás vegyes

november Százados úti Művésztelep szobrász

december Szakrális témájú, csoportos kiállítás vegyes

3.2. A miívésze t ezer ága a | őzsefu áľosĺ Gal éri a és Rendezvénykö zpontban
KULTÚRA - ľ,lŰvEszET - GASZTRONóMIA

,,Galéria Esték,,

. Józsefuárosi IrodaImi Sza|on

. Józsefuárosi Fonódó

. Bor & Zene

Zenés pódiumestek, borestek, po|gári sza|on, könyvbemutatók, hagyományőrző táncházak, nép-

és vi|ágzeneĺ projektek. Az estek a kultúra és a ku|turá|is gasztronómia bármely területéhez

kapcso|ódhatnak hagyományró|, művész csa|ád dinasztiákró|, a szó és hang, iroda|om és zene

együttélése mentén.

Ezze| a művészeti ágakat összekapcso|ó hétrő| hétre visszatérő tematikus rendezvénysorozattaI

kieme|t cé|unk Józsefuáros pezsgő ku|turá|is é|etének újraé|esztése kü|önös tekintette| a fiata| és

középkorú értelmiségi réteget megszó|ítva. A programok időnként kapcsolódnak a Magyar Nap|ó

könyvbemutatóihoz, kávéházi és irodaImi eseményeĺhez'

FeIe|ős: Kis Va|érĺa KataIin, Sipos orso|ya

,rZene-Fere" klub

A Zene-Fere k|ub havonta |át vendégü| egy olyan zenei kĺvá|óságot, akĺnek az é|etét és

munkásságát érdemes megismerni' A műsorok vá|tozatosak, hiszen fogadtunk már vonóst, fúvóst,

zongoraművészt, énekest, karmestert, jazz zenészt, akiknek pá|yájuk egyaránt rendkívÜ| érdekes,

kalandos, sokszínű és tanulságos. A vendégek között vo|t a szárnyait épp csak bontogató Junior

Príma-díjas míivész, de köszönthetttink idei nagy évfordu|ósokat is, mĺnt pé|dáuI Medveczky

Ádám és Vásáry Tamás karmestereket.

KerÜletünk ku|turálisan igen sokszínű, hiszen a Magyar Rádĺó, je|es koncerttermek, több

szĺmfonikus- és fúvószenekar, művészegyüttesek stb. megta|á|hatóak itt. Ezeken a he|yeken
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rendre megfordu|nak a világszínvona|ú magyar zenei élet kivá|óságaĺ, akiket büszkén hívhatunk

meg eBy-egy beszé|getésre. A meghívott művészek rendszerint beszé|nek é|etükrő|, csa|ádjukról,

szakmai munkájukról. Mindezt sok képpe|, zenéve| és videóva| gazdagítva, rengeteg humorral

fűszerezve. Aki csak teheti, egy rövid, é|ő e|őadássa| ĺs megörvendezteti a je|enlévőket. Az

a|ka|mak barátságos és szemé|yes |égkorűek. Minden vendég nagyon jó| érzi magát, a

közönséghez hason|óan.

Az első pár hónapban már |ehetett éreznĺ, hogy a program híre terjed, többen és többen

érdeklődnek iránta. 2ol4.tő| minden a|ka|omma|te|t,,házza|,,műkodött a program.

Úgy gondoljuk, hogy nagy kincs a Zene-Fere k|ub. Ezt a csodá|atos programot fo|ytatni szeretnénk

hiszen ,,ku|túrát nem |ehet örökö|ni. Az e|ődök ku|túrája egykettőre elpároIog, ha minden

nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.,, (Kodá|y Zoltán)

Felelős: Sipos orso|ya

E|őadássorozatok

A Józsefuárosi Ga|ériában régebben is szerveztek - klubszerűen műkodő - e|őadássorozatokat,

me|yeket - a sok éves tapaszta|at a|apján - e|ső sorban a nyugdíjas érte|mĺségi korosztá|y

|átogatott. A közönség osszetételére va|ó tekintette| a program ingyenes. A közönség egy része

minden e|őadásra e|jár, más része az e|őadó szemé|yéhez, vagy egy-egy téma áltaI feIke|tett

érdek|ődés okán |átogat el hozzánk. A józsefuárosi kozönség számára ez egy könnyen e|érhető

|ehetőség arra, hogy érdek|ődését, tudását fej|essze, s közösségre ta|á|jon.

A sorozat fo|yamatos, mĺnden héten, kedden, dé|után 1'5.L7 óráig tart. Az egyes témák havĺ

rendszerességgeI ismét|ődnek, á||andó e|őadóink - terveink szerint - időnként kicseré|ődnek,

i||etve egyszeri, vagy ĺdőszakos k|ubvezetőink is |esznek.

Témáink 2015-ben:

. |degen tájak (Utazás): A sorozat komp|ex módon mutat be egy-egy országot (vagy

nagyvárost), a kuItúrája összes terü|etét: természeti adottságait, történeImét,

építészetét, az ott é|ő emberek szokásait és zenéjüket.

. Képzőművészet: A képzőművészethez kapcso|ódó, VetítésseI osszekötött fĺ|ozófiai,

művészettorténetĺ, esztétikaĺ e|őadások.

. Történe|em: Történe|mi korszakokró|, eseményekről és magyar történelmĺ

szemé|yiségekrő| (újra) ha||ani sosem e|ég, sosem késő. Ezek a témák mĺndig érdek|ődő

közönségre ta|á|nak, s kote|ességĹ]nk is ezt az igényt kĺe|égíteni.

. Vá|tozó téma: van egy téma, me|y két-három e|őadásbó| ál|ó sorozatot je|ent, enné| nem

á||andó az előadó szemé|ye.

FeIe|ős: Sipos orso|ya
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Józsefvárosi Szabadegyetem

2013 októberétő| ĺndítottuk e| rendezvénysorozatunkat havonta egy a|kalomma|, a kerÜlet

|akosságának figyeIemfeIkeltése és ismereteĺk gazdagítása cé|jábó|. E|sősorban szem|é|etformáló,

inspiratív e|őadások és beszé|getések ezek, me|yek egy átfogóbb vi|ágkép kiaIakításában

próbá|unk segítséget nyújtani nemcsak a nyugdíjasok számára. Az ismeretterjesztés me||ett

betekintést kíná|unk a legkü|önfé|ébb diszcip|ínák vi|ágába' |gyekszÜnk a|ka|mazkodni a je|en kor

kihívásaihoz és a ha||gatóság igényeihez. A tudományos színvonaI iránti elköte|ezettségünk és a

sokszínűség mĺnd tartalmában mind formájában nem változik a jovő évben sem. A

rendezvénysorozatunk 2014 májusáig zajIik. SikerĹ1|t megnyerni o|yan e|őadókat, akĺk neves

oktatók, nagyhírű professzorok, tanszékvezetők. Több évtizedes pá|yájuk te|jesítményéve| a

magyar és a nemzetközi tudományos é|et szereplői. Kutatási eredményeikke| bizonyították

rátermettségüket. Fontosnak tartjuk, hogy a nem szakmabeIieknek is é|vezetesen adjanak számot

a tudomány érdekességeirő| és újdonságairó|.

FeIe|ős: Sipos orso|ya, Kis Va|éria KataIin

Gyermek - ifjúsági és csa|ádi programok

. Hétmérfö|desCsaládiJátékbiroda|om

. Csigabiga Palota Játszőház

. Hétmérfo|des GyerekzsúrSzo|gá|at

. Gyermek és |fjúsági bér|etes programsorozat intézményeknek

. Hétmérfoldes Csa|ádiJátékbirodalom / minden szombaton 10-1.5 óráig

A Hétmérfo|des Csa|ádi Játékbiroda|om programsorozat 20]"3 novemberében indu|t útjára a

Józsefuárosi Ga|éria és Rendezvényközpontban.

A programsorozat hétrő| hétre szombatonként az egész csa|ádnak, kicsiknek és nagyoknak nyújt

egyaránt ke|lemes és igényes kikapcsolódást. lnteraktív programsorozat, ahoI a mese és muzsĺka

szárnyán szinházak, bábszínházak, interaktív mesekoncertek varázs|atos vĺlágába barangolunk'...

KÜ|önös figye|met fordítunk arra, hogy minden korosztálynak szó|ó csa|ádi programokkal várjuk az

érdek|ődőket, aho| a szĹl|ők és gyermekeik együtt tapaszta|hatják meg a játék örĺjmét. A

programok hétrő| hétre é|ményszerűen varázso|ják e|énk a párat|an népmese és zenekincsünk

világát. Játékaink során fe|ĺdézzúk a magyar népmesék hőseit, a Vi|ágfa teremtményeit, de

meseládánkbó| előkerÜ|nek más nemzetek meséi, mondái regéĺ, muzsikáĺ is. Fontos számunkra a

test a szeIlem és a |é|ek to|tekezése; az é|mény, a varázs|at, a szemé|yes ta|á|kozás a mesével,

muzsĺkáva|, a színjátékka| és mozgássa|, |ogikaĺ játékokkal, a kézműves aIkotások során az

anyagga|. A programsorozat á|landó kozreműkodőĺ kĺvá|ó gyerekszínházaink, zenekaraink, Kossuth

46



díjas művészeĺnk. A programokhoz kapcsolódó kézműves aIkotóházat népművészek, kézműves

mesterek, óvónők Vezetĺk.

Tematĺkus programok: BábSzínJáték / Évkerék Ka|endárium /Gyerekkoncertek /Hangszermíves

mesék és aprók tánca / Nemzetek kertje

Csigobiga Palota Jótszóhóz / hétÍőtől szombatig minden nap

Az a célunk, hogy a gyerekek és szĹ]|ők együtt játszva fedezzék feI a világot. Játékaĺnk: Egyedi és

kĹi|önIeges képességfejIesztő, építő, társas és logĺkai játékok. Szerepjátékok: babakonyha,

babaszoba, szere|őműhely, bo|tos játszó,várépítő, bábparaván, kĺsautók és autópá|yák. Ügyességi

játékok, bújkák, hinták, pattogós Iabdák. Fog|aIkozások minden kedden és csĹltcjrtökön: DiafiIm

kuckó, Manókonyha - Babacukrászda, Kreatív Kézműves Játszőház kicsiknek. A csa|ádĺ közös játék

mellett örömme| várjuk gyermekét minden hétköznap a Pa|ota Csigaház Gyermekmegőrzőjében

gye rme kfe | ügyeIette|.

Hétmérföldes Gyerekzsťlr Szolgólat / időszakos progrdm

A Hétmérfö|des Gyerekzsúr szo|gá|tatást 1.01.4 szeptemberétő| vehetĺk igénybe a Józsefuárosi

Ga|érĺában. A programot egyedi, tematikus, korosztá|yĺ bontásban vá|asztható zsúrtémák teszik

kÜ|ön|eges ünneppé a szo|gá|tatást vá|asztó családok számára. A kivá|asztott témákhoz igazodva a

Józsefuárosi Ga|érĺa kĺsebb Vagy nagyobb rendezvénytermét és kreatív játszószobáját aján|juk. a

órás, komp|ett programot kíná|unk mókás, tarta|mas, izgalmas, kezet, szívet, sze||emet és testet

fej|esztő játékokka|. Veté|kedők, bohócok, drámajátékok, kézműves- tánc és sportprogramok,

kĺvá |ó játékmeste re jnk és meghívott ve ndégm űvészek segítségéve l.

Gyermek és lfjúsógi bérletes programsorozot intézményeknek / hovi rendszerességgel

A bérletes programsorozat korosztá|yi bontásban, óvodás-kisisko|ás valamint fe|ső tagozatos -
gimnazĺsta csoportok számára nyújt hiánypót|ó irodaImi _ zenei - vĺzuá|is

Az óvodásokat, kisiskolásokat havi rendszerességge| izgalmas programok csa|ogatják mese - és

muzsikaváró kaIandos utazásra. A műsor összeá||ításában jelentős szempont az oktatási

intézmények szabadidős, ku|turá|ĺs tevékenységének segítése, a tantervet kiegészítő

drámapedagógiaĺ, vizuális és zeneĺ neve|és. Ezért az évad legkĺeme|kedőbb vidéki és budapesti

színházai, bábszínházai, muzsikusai várják az érdek|ődőket. A programok aIkaImanként vagy

bér|ette|, három tetsző|egesen vá|asztható előadást megje|ö|ve ĺs látogathatók. Az e|őadásokhoz

és az évszakok, ünnepek tematikus rendjéhez kapcso|ódó kézműves játszóházi fog|alkozást

tartalmaznak. A színház - és, műhelymunkák nagy segítséget nyújthatnak a pedagógiai munkában

óvodás kortó| felső tagozatig: fe|használható a közösségépítésben, a művészi neve|ésben, a

színházku|túra bevezetésében, a kreativĺtás növe|ésében, a meseértés fokozására. A kapcso|ódó
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kézműves műhe|yek, bábműhe|yek fog|alkozásait kézműves mesterek, iparművészek,

népművészek vezetik.

Szenior tánc: Az idősebb korosztály tánca, me|y nem csak testi|eg, hanem sze|lemi|eg és

érzelmĺleg is feltöltő, fej|esztő hatású. A résztvevők együtt tánco|nak, nem párban.

Tanfo|yamok / Terembérletek / Klubok

A Galériában több civiI szervezet, egyesü|et működik. Egyéb, a galérĺa e|veit nem sértő

tevékenységekre bérbe adjuk a termeinket.

. Helen Doron Ear|y Eng|ish angol tanfo|yam bö|csődések, óvodások és kisĺsko|ások részére,

1 éves kortó|. Az 1985 óta sikeresen működő, nemzetközi|eg e|ismert módszer, játékos,

ze nés, h u mo ros, magas színvo na |on feI készített ta ná rok vezetéséve l.

. Ba|ett - művészi torna tanfo|yam, ahol testképző és mozgásfej|esztő gimnasztika sok

tartásjavító gyakorlattal, zenei kísérette|, aho| az egészséges é|etmódot, a szép és

harmonikus mozgást sajátítják el a gyerekek Berczik Sára módszere a|apján,

iskoIarendszerűen egymásra épü|ő korosztá|yos csoportokban, heti 2-3 aIkaIommaI

kezdőtől a Verseny szintig'

. Meridián torna, Dr. Eőry Ajándok professzor úr á|taI meghonosított kínaĺ

egészségm e gőrző mó dszer.

. ,,Kerekítő,, (zenés-bábos fog|aIkozás) Kisgyermekek és édesanyjuk közös, örömtelĺ

együtt|éte, me|y fejIesztő hatású. Ölueli jĺtérokka|, közös ének|éssel, játékokka|.

. Színjátszó szakkör - heti egyszer, korosztályonként kü|ön csoportokban. onismereti és

ké pességfejIesztő fogla I kozás.

. Jóga - kezdő hatha jóga tanfo|yam.

r Gerinctorna. GerincfájdaImak mege|őzése és rehabiIitáció.

4. Külső helyszíneken megvalósuló pľogramjaink

4.1'. Kiemelt kulturális összművészeti fesztiválok /együttműködve más

i ntézményekkel, szerv ezetekkel/

PALoTAN EGYE D FEszT|V ĺ,,t / zots. j ú n i u s- a ug u szt us- sze pte m be r/

He|yszín: Pa|otanegyed terei, utcáĺ, ĺntézményei
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Józsefuáros torténelmi negyede a ku|túra és a művészetek be|városa. Ezt teszi hangsú|yossá a

főváros egyik |egrangosabb nyárĺ, összművészetĺ rendezvénysorozata a Pa|otanegyed Fesztivá|,

me|y 201-4-ben a város egyĺk |egĺsmertebb és Iegsikeresebb fesztivá|jává nőtte ki magát. 2015-ben

ezt a rangos programot fo|ytatva, hagyományteremtő módon ĺsmét júniusban, Szent |ván

Ünnepéve| indu| majd útjára a rendezvénysorozat, és a tematikus hétvégék vá|takozásával

egészen augusztus végéig tart. Három hónapon keresztül 15 he|yszínen 150 ingyenes program

Józsefuárosban. A tematĺkus rendezvénysorozat programjai között határon innen és tú|ró| érkező

híres muzsikusok, koncertek, egész napos gyerekprogramok, színházi-, bábszínházi- és

tánce|őadások, kézműves vásár, sor és gasztrozene sétány fogadja a járókelőket.

A három hónapos rendezvénysorozat cé|csoportja a kerületi és fővárosi lakosok te|jes korosztá|yĺ

szegmense, kü|önös tekintette| a családokra, valamint a fesztivá|ra szép számban érkező hazai és

kiilfö|di turisták köre.

Ezze| az egyedÜlál|óan nagyvoIumenű, kiemeIkedő ku|turá|is eseménnyeI a városrész

ismertségének és turĺsztikai vonzásának növe|ését tűzte ki cé|ul a Józsefuárosi Önkormányzat. A

három hónap művészeti, ku|turális, turisztikai, interaktív eseményei kivá|ó |ehetőséget

biztosítanak arra, hogy az ide |átogatók megtapaszta|ják Józsefuáros újjáépÜ|ését, és az é|mények

me||ett megíz|e|jék a Palotanegyed egyedi hangu|atát, építészeti-, ku|turálĺs-, ku|inárĺs- és egyéb

értékeit. A programsorozatot a Józsefuárosi onkormányzat megbízásábó| a Rendezvény és Galéria

Központ Közhasznú Nonprofit Kft. és a Festum rendezvénysza|on szervezi a he|yi civil szervezettel

együttműködésben. A fesztivá| kihagyhatatlan ku|turá|is esemény a be|város szívében. A

rendezvény összes programelemére a be|épés díjta|an !

ADVENT lizservÁnosBAN l fo15. november 28. - december ff./ Mú|tĺdéző Ka|endárium és

Karácsonyi Vásár

He|yszín: Horvát Mihá|y tér - PaIotanegyed

Budapest Józsefuárosának Pa|otanegyedébe és megúju|t, adventi pompába ö|töztetett új főterére

a Horvát Mihály tér decemberben, egy csodá|atos, díszes fénybe ö|töztetett mú|tidéző karácsonyi

hangu|atnak és vásárĺ barangolásnak a színtere. A Horváth Mihá|y téren fe|á||ított pódiumra

vendégségbe érkeznek az adventĺ készÜ|ődést és hangulatot szívÜnkbe kö|töztető mesemondók,

muzsikusok, zenekarok, kántá|ók és bet|ehemesek. E jeles időszak a|att a Horváth Mihály téren

fe|á||ított é|ő Betlehem, az adventĺ gyertyagyújtások a Mézeska|ács ház, az Angya|ok kertje a

józsefuárosi óvodák és iskolák gyermekei á|taI díszbe oltöztetett f4 fenyőfávaI várja a csa|ádokat,

kicsiket és nagyokat egyaránt. A Párbeszéd Háza dísztermében az e|maradhatat|an advent

vasárnapi koncertek je|es e|őadói gondoskodnak a várakozás ĺdőszakánk feIeme|ő zenei

pĺ|lanatairó|. A Pa|otanegyedben a Szabó Ervĺn tértől a Ká|vin térig benépesítő kézműves portékák
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és étkek vására: gyertyák, fények, titkok, angya|ok és pásztorok fogadják fo|yamatosan a

|átogatót. A vásár számos kísérő program közĹ]| csak néhányat kieme|ve: a gyerekek

megcsodá|hatják az é|ő bet|ehemet, megsimogathatják az á||atokat, készíthetnek karácsonyi

díszeket és mézeska|ácsot a Mézeskalács Pa|otában, ta|á|kozhatnak JouIupukkivaI a finn

Miku|ássa|' A rendezvény a karácsonyi készi.i|ődés egy másik fontos részének, az

ajándékvásár|ásnak ĺs he|yszíne. Józsefuáros a mú|t században is kedve|t ta|á|kozó he|ye vo|t a

|egkü|önbözőbb társadalmi á||ású embereknek, és egyálta|án nem csak a környékről érkezőknek.

Esténként kü|önösen szép és vonzó |átvány, ha a belváros az adventi időszakban ünnepi ruhát ö|t.

Az egy hónapos rendezvénysorozattal Budapest rangos, kieme|kedő rendezvényeit kívánjuk

gazdagítani, az aranykor Ĺinnepĺ hangu|atát, pezsgő hagyományos urbánus és paraszti tradícĺóit

fe|idézve. KészÜ|jünk a Karácsonyra ,,...mély és varázsos rendhagyássa|, táncca|, muzsĺkáva|,

vérpezsdítő fe|edkezést nyújtó italokka|, s mĺndeneke|őtt áhítattal és fö|tét|enséggel. Máraĺ

Sándor,,

Tematikus programok:

. Ünnepi koncertek a Párbeszéd Háza dísztermében: minden advent vasárnap 1.9 órátó|

' KézmĹĺves és gasztronómĺai vásár: a Pa|otanegyedben: (Szabó Ervin tér - Ká|vin tér)

hétközna p1. 1 órátó| -1-9 óráig, hétvégeken 10 ó rátó| 20 őráig

. Adventĺ programok a Horváth Mihály téren: az Adventi hétvégéken november 29-tő|

december 22.igtI órátó| L8 őráig

Fele|ős: Szabó Erzsébet / Kĺs Va|éria KataIin

4.2. Kiemelt ünnepek - tematikus ünnepek - jeles napok

A Szakrális Művészetek Hete - szeptember 1-3.

Gyerekirodalmi fesztiváI - Magyar Népmese napja -szeptember vége

A népmese napját e|ső ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg Benedek E|ek szü|etésének

[innepén. A nap cé|ja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a meséve| fogla|kozó

szakemberek, va|amint a meseszerető gyerekek és fe|nőttek ezen a napon megkü|önböztetett

tisztelette| fordu|janak mind a magyar, mind más népek meséĺ és a gyerekiroda|om fe|é.

,,őseinktő| kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tét|enü|

néznénk ennek háttérbe szoru|ását, elfe|ejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra

és adjuk tovább az e|einktők kapott, é|ethosszig éruényes, értékes, unokáĺnk számára is fe|tét|enü|

megőrze ndő, mesebe|ĺ ki ncse ket !,, Házigazda: Berecz And rás

Magyar Kultúra Napja - Január ff .Yá|ogatás a magyar ku|túra gy<ingyszemeiből

KöItészet napja - ápriIis 11'

Múzeumok éjszakája - összművészeti tár|at május 1.8.
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A világnap üzenete: amit a múzeumok |áttatnak, az nem ho|t anyag, hanem létĹjnk e|őzménye,

ku|túránk, emberi mĺvoltunk szimbóluma. Ezen a napon, ĺ|letve az e naphoz köze|i hétvégén egy

kiilön|eges rendezvénnye|, a múzeumok majá|isával igyekszenek a szervezők egy kicsit közelebb

hozni minden korosztá|yhoz a kü|önféle tár|atokat.

Magyar Festészet Napja - okt. 1.8. Supka Manna pártfogo|tjainak kiá||ítása, díj átadó ünnepség

Szent Márton Ünnep - nov. 11'

Adventi teadélutánok - december

Nemzetek . Tájak - Korok - Emberek - Kultúrák /időszaki program/. Együttműkĺidésben a

Kulturá |is IntézetekkeI

5. Zász|őmúzeum (Balogh GyűjteményJ

5.1. Kiállítások

2015-ben ot ország bemutatását szeretném megva|ósítani. Az öt ország (Montenegró, Jama|ca,

A|géria, Japán, Ho||andía). Szeretném kiemelni A|géria kiá||ítását, mert az ország fÜgget|enné

vá|ásának ünnepség sorozatát aZász|ómúzeumĺ kiál|ítássaI nyitnák meg Magyarországon.

5.2. Előadások

2015-ben hét előadást tervezet az un. ''ország bemutatók'' keretében. (Tervezett hét ország:

Franciaország, Spanyo|ország, Marokkó, |zrae|, |ndia, Kolumbia, Venezuela). Az e|őadásokon a

korábban is fe||épett művészek szerepeInek. Az előadások ismeretterjesztés szoIgálják, az

e|őadások végén kb. 20 perces fiImet vetítünk az országokró|. (e|őadás te|jes hossza: 90 perc.) X|||'

Vexi|o||ógioaĺ Nap (zász|ókró| minden) előadás sorozat, egész napos program. (kb. foLs

májusában).

5.3. Egyéb

2015 májusában ĺmmáron 21 aIka|ommaI részt veszek a Magyar Nemzetĺ Múzeum á|taI

meghirdetett ..MÚZEUMOK MAJÁL|SÁN'' a múzeum kertben. Több o|yan rendezvényen részt

kívánok venni me|y a Zász|őmúzeum megismerését szo|gá|ja. (Afrika Expo - Város|ĺget, Magyar

Vi|ágtalá|kozó - Syma Csarnok, és vidéki kĺál|ítások.)
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6. A munkához kapcsolódó egyéb összetevők

6.1'. Azintézmény kommunikációs, PR- és marketing tevékenysége

Fontosnak tartjuk a Józsefuárosi Ga|ériánál a mega|apozott hírnév fo|yamatos erősítését. Arra

törekszÜnk, hogy a kerü|et lakossága mĺné| szélesebb körben ĺsmerje meg a kĺá|lításainkat,

programjainkat, szoIgá|tatásaĺnkat, és aIakítsuk ki magunkró| a lehető |egkedvezőbb képet.

Rendszeres tájékoztatást adunk a (honlapunkon fe|soro|t) ve|Ünk Ĺiz|eti kapcso|atba lépő cégeknek

i||etve potenciálisan leendő partnereinknek'

A kommunikációs tevékenységünk |egfontosabb pontja, a médiában történő miné| szé|esebb korű

megje|enés. Te|evízió, rádió és sajtó interjú formájában, il|etve prĺnt és online ku|turá|is

programaján|ók népszerűsítéséveI je|enünk meg programjaĺnkka|. Hírnevünket, tevékenységünket

és programjainkat a média segítségével tovább erősítjük a köztudatban.

Kommunikációs stratégĺánk a kiál|ítások megnyitóira, a gyerekprogramokra (p|. szombati

Hétmérfö|des Gyerekbirodalom) és a pénteki ,,Ga|éria esték,,rendezvényekre (jazz koncertek,

táncházak, iroda|mi estek) összpontosu|. Kieme|t kommunikációs időszaka és tevékenysége az

évnek két összmíívészetĺ programsorozatunk a PaIotanegyed Fesztivá| és az Advent

Józsefuá rosban projekt.

Komm u n ĺkációs tevé ke nységü n k cé lcsoportja i:

. A kerü|et |akossága, csa|ádosok és minden a kultúrára és társadaImi eseményekre

nyitott korosztá|y

. Budapesti |akosok, családosok és minden a ku|túrára és társadalmĺ eseményre

nyĺtott korosztá|y

. Együttműködőpartnereĺnk

. A kerü|etĺ önkormányzat szervei és intézményei (óvodák, á|ta|ános isko|ák,

gimnáziumok, középĺsko|ák, szakmunkásképzők, egyéb oktatási intézmények,

egyetem, főĺsko|ák. felnőtt háziorvosok, gyerek háziorvosok, a rende|őĺntézet,

egyesü|etek, civiI szervezetek, stb.)

. A ku|turá|is turĺzmusra nyĺtott hazai és külfö|dĺ turĺsták

Kü|ső kommunikácĺó:

. MédĺakapcsoIatok gondozása: hír|eve|ek ki.ildése eseményeinkrő| te|jes

médiaIistára, országos és he|yĺ média - sajtó, rádió te|evízió - interjúk szervezése...

. Nyugdíjas k|ubok vezetőive| történő kapcso|attartás

I Az összes óvodák, isko|ák igazgatóiva| és műve|ődés szervezőive| torténő

ka pcso Iatta rtás
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a Az összes egyházi fe|ekezet vezetőĺveI történő kapcso|attartás

. Az összes egyesĹiIette|, civiI szervezetekkeI történő kapcsolattartás

. Az országban működő galérĺákkaI kapcsolattartás

. Kieme|t V|P tagokkaI történő kapcso|attartás

Fo ntosa bb tevé kenységek:

A ga|ériában p|akátokat he|yezünk e| fo|yamatosan. Hirdetmények útján szó|unk a |átogatókhoz.

Szükségesnek tartjuk, hogy az informácĺó, torzu|ás né|kü|, irányított módon jusson eI a

|akossághoz, és ezen be|Ĺ]| az érintett |átogatóinkhoz. Hír|eve|et, meghívókat kü|dÜnk ki havonta

800 db e-maĺ| címre. Kreatív stratégĺák segítségéve| a hagyományos és újmédiás eszközök

fe|használásávaI biztosÍtjuk a tájékoztatást az érdek|ődőknek. Megújult hon|apunkat és facebook

fe|ü|etünket fo|yamatosan frissÍtjĹik, ĺtt programjainkról részIetes tájékoztatást adunk az

érdek|ődőknek' A jövő évtő| szeretnénk a ga|éria fö|dszintjén működtetni egy '' Ga|éria médiát'',

ame|y szo|gá|tatná az osszes ĺnformációt a programjainkkaI kapcso|atban. A Iegújabb vá|tozásokat

is fo|yamatosan követhetnék az érdek|ődők a képernyőn, amikor éppen betérnek hozzánk.

Szükségesnek tartjuk: a kerü|et forgaImas he|yein hirdetőtáb|a fe|á||ítását, ahova fo|yamatosan

elhe|yezhetnénk pIakátjaĺnkat.

A Galéria weboldala

A ga|ériánk webo|da|a megújult: korszerűbb megje|enésse|, áttekinthetőbb feIti|eten tudjuk

tájékoztatni az érdek|ődőket programjainkró|, szolgá|tatásainkró|, híreinkről. 2015-ben cé|unk,

hogy még tobb |átogatót, o|da||etö|tést mérjünk. A WWW.youtube.com videó megosztó

weboIdaIra pedig a ga|éria nagyobb eseményeirő| készü|t videófe|véteIeket fo|yamatosan

fe|tö|tjük. A ga|éria közösségi oldaIa (facebook) jó| működĺk. Minősítése. ***(* (4 csi||ag)

Létrehoztuk a Pa|otanegyed facebook olda|át is. Mĺndkét o|da|nak fo|yamatosan bővĹlI a

ĺsmertsége. Az önkormányzat és a kerü|et hon|apjára is fo|yamatosan feIkerü|Ĺjnk híreĺnkke|,

hĺszen szoros kapcso|atot tartunk az Önkormányzat kommunikációs osztá|yáva|.

Műsorfüzet

Nyomdai kivite|ben készü|ő, színvona|as tájékoztatónk. Havonta 1000 pé|dányban terjesztjük a

kerü|etben, onkormányzatnál, oktatási intézményekben, támogatók körében, szakmai körökben,

lakosság fe|é. Tarta|mát tekĺntve a Józsefuárosi onkormányzat és a Józsefuárosi Ga|éria és

Rendezvénykozpont rendezvényeit, a ga|ériában műkodő kIubok, tanfo|yamok, csoportok

munkáĺt, információit fogla|ja magában. Fontos fe|tárnunk a marketing és reklámbevéteIi

|ehetőségeket, ame|yek új pĺaci lehetőségeket eredményezhetnek (pl. a műsorfüzet hát|apjának

hirdetésre történő kiaján|ása). Havonta megjelenő kiál|ításaĺnkró| megjelenő képes|ap nyomdai
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úton történő készítése, me|yet a kĺá||ítás megnyitón árusíthatnánk. A művész a képes|apot

dediká|hatná a he|yszínen.

Fontos fe|tárnunk a marketĺng és rek|ámbevéte|i |ehetőségeket, ame|yek új piacĺ |ehetőségeket

eredményezhetnek pl' a műsorfüzet hátlapjának hirdetésre történő kĺaján|ásáva|. Havonta

megje|enő kiá||ításaĺnkró| megje|enő képes|ap nyomdai úton történő készítése, melyet a kĺá||ítás

megnyĺtón árusíthatnánk. A művész a képes|apot dedikálhatná a helyszínen.

Hirdetőtáblák - Molinók

Lényeges feladat a hirdető táb|ák és mo|inók fo|yamatos kihe|yezése a jövő évtő| és a hĺrdetések

fo|yamatos e||enőrzése.

Meghívók, szóró|apok, plakátok

Lehetőségeinkhez mérten háziIag vagy nyomdai kiviteIben készítjük az informácĺóhordozókat, a

közönség konkrét megcé|zása végett szemé|yes kapcso|ati rendszerünkon keresztü| terjesztjük.

TartaImukat tekintve egy-egy rendezvényre invitá|juk az érdeklődőket. Formai|ag tobb féle

verzióban készü| p|akát, szóró|ap: 
^l3, ^/ 

4, A/5, Meghívó:4 o|da|as.

6.2. Maľketing kampány

KiemeIt médiatámogatóĺnk:

. PoRT.hu + Bóbita Magazin

. EGYSZERVOLT.hu

. csALÁDINET.HU

. Programturizmus

Banner és ta rtaImi megje|enéseket tervezünk kieme|t médiatámogatóinkná|'

6.3. Pľomoció

Tarta|maĺnk és hirdetéseink fo|yamatosan megje|ennek a Józsefuárosi Újságban, és a 8-as Stúdĺó

on|ine műsorában. Programjainkat fo|yamatosan promótá|juk a web és facebook felületlinkön,

kieme|t eseményeĺnket a város ho|napján és a youtube-on is.

Ezen kívijI heti rendszerességge| hír|evelet kü|dünk a te|jes médiaIistára, fo|yamatos ku|turá|ĺs

tartaImat kíná|va a médiának. Szemé|yes médiakapcsoIatokon keresztü| ku|turális

programaján|ókat és ĺnterjúkat generá|unk, e|sősorban a |ent fe|soro|t kiemelt médiumokban.

(Teljes médiaIistávaI do|gozunk, |ent, csak a |eggyakrabban ve|ünk do|gozó partnereĺnket emeljük

ki!)

TV: Magyar Te|evízió, Duna Tv, Hír Tv, Echo Tv
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RÁoló: Magyar Rádió (Kossuth, Bartók), Lánchíd Rádĺó, Magyar Katolikus Rádĺó, K|ub Rádió, Mária

Rádió, Szent István Rádió...

Ú.lsÁcor: Józsefuárosĺ újság, He|yi Téma, Műértő, Bóbita... stb.

oNL|NE: PoRT.hu, fideIio.hu, csa|ádinet.hu, egyszervo|t.hu, cseppek.hu, Magyar Turizmus ZRT

honIapja, ku|tura.hu, kiá||ítás'hu, MTl, hírstart, zetapress, csa|ádínet, egyszervo|t.hu, weborvos,

programturizmus, kulturá|ĺs kikötő, ba bamamainfo.hu.' stb.

Továbbra is biztosítjuk a fo|yamatos média megjelenéseket: kieme|ten a Magyar Rádió ku|turá|is

ajánló műsoraiban, a MagyarTeIevízió ku|turá|is műsoraiban, országos napiIapok ku|turá|ĺs

rovataiban és ku|turális onIine magazinokban.

Fontosabb kommunikációs eszközeink

Ga|éria honlapja, facebook o|daIa, Józsefuárosi újság, hír|evé|, a 8-as csatorna ,,on-|ine,, teIevízió

adása, pIakátok, szórólapok, meghívók, generált sajtómegje|enések PR tevékenység keretében,

online, TV, rádió, sajtó megjelenések.

Arculat

. A ga|érĺa grafĺkaĺ formaĺ megje|enése (|evélpapír, boríték, szóró|ap, hirdetés készítése,

web arcuIat, meghívók, képes|ap (karácsony), galéria táb|áĺ,

. műsorfüzet,

. A főbejáratná| |évő ajtó me||etti ,,hĺrdető táb|ákon,, a programjaink kĺhe|yezése

. Kiadvány a galériáró| 2014-ben
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V. Rendezvénys zerv ezési divĺzio

L. Bevezető

A Rendezvényszervezés divízió a Józsefuárosi Ga|ériában működött két fő munkatárssa| 2013

szeptembere óta. A megnövekedett rendezvényszámok és az ezekke| járó megnövekedett

szervezői fe|adat mĺatt a Divízió oná||ó he|yiséget, újabb feIadatokat kapott.

FeIadata a Józsefuárosi onkormányzat rendezvényeinek megszervezése és |ebonyolítása. Többek

között óvoda- bö|csőde avatók, bérházavató, téravató rendezvények, koszorúzások, á||amĺ

ünnepségek, fesztiválok, önkormányzati ünnepségek,ágazati ünnepek, vi|ágnapok megszervezése

és mé|tó megÜnnep|ése.

Divíziónk |étjogosu|tságát igazolja sikeres ku|turálĺs események, sikeres rendezvények sora.

A rendezvények sikeres |ebonyo|ítása kapcsán együttműkodi.jnk a Hivatal Hatósági Ügyosztá|yáva|,

a Be|ső E||átási Csoportta|, a Humánszolgá|tatási Csoporttal, cégi.ink Kommunikációs Divíziójáva|

vaIamint a Józsefuárosi Po|gárőrségge|, a Józsefuárosi VárosĹizeme|tetési Szo|gá|attal, a Közterü|et-

fe|ügyeIette| és a V|||. kerü|etĺ Rendőrkapitányságga|.

2. 201'5, évi ľendezvénveink

JANUÁR 20. BAUER sÁNDoR HAIALANAK Évronoulólł
NEMZET| MÚZEUM lÉpcső.lĺ

Bauer Sándor a kommunista e|nyomás mártírja. Az emberĺ jogok e|tiprása és a kommunista

önkény e||en va|ó ti|takozás je|éü| öngyi|kosságot követett e| 2013. január 2o-án a Nemzeti

Múzeum kertjében. Életét nem tudták megmentenĺ, január 23-án, az angya|fö|di Honvéd

Kórházban e|hunyt' Ezen a|ka|ombó| a Józsefuárosi onkormányzat koszorúva| tiszte|eg em|éke

e|őtt a Nemzeti Múzeum kertjében e|he|yezett em|éktáb|a e|őtt.

JANUÁR 22. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

1989 óta Ünnepe|jÜk meg január Lf-én, annak emlékére, hogy _ a kézirat tanúsága szerint -
Ko|csey Ferenc ].823-ban ezen a napon tĺsztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordu|óva|

kapcsoIatos megem|ékezések aIkaImat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szente|jünk évezredes

hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, feImutassuk és továbbadjuk a

múltunkat idéző tárgyi és sze||emi értékeĺnket. Az em|éknapon országszerte számos ku|turális és

művészeti rendezvényt ta rtanak'
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MÁRclus 15. 1848-49,-Es FoRRADALoM És sznsłosÁeĺłnc

HoRvÁrH vltHÁly ĺÉn- lózsgrvÁnos Úl rcjĺenr

A Magyar országgyűlés ]-991-es határozata érteImében március 15-e az 1.848-49.es forrada|om és

szabadságharc kezdetének, a modern par|amentárĺs Magyarország megszü|etésének napja. Az

onkormányzatZo,J'4-es tervei közt szerepe| a Horváth Mihály tér fe|újítása, modernizá|ása. Ezen a

téren va|ósuI meg a Márcĺus 1.5-ei megem|ékezés.

MÁRclUs 19. KlrÜNTErÉs ÁrnoÁst ÜNNEPsÉe És lorÉĺoNYsÁGl BÁL

oLAsZ INTÉZET DíSZTERME

Budapest Főváros V|||. kerü|et Józsefuárosi onkormányzat Képvĺselő-testÜ|ete a he|yi

onkormányzatokró| szó|ó törvény a|apján rendeletet alkotott a kieme|kedő érdemeket szerzett

személyek iránti tiszte|et mé|tó e|ismeréseként a Józsefuárosban adományozható kitüntetések

egységes szabá|yozására. Ezen alka|ombó| kertjl átadásra a ,,Díszpo|gári Cím,,, a ,,Józsefuárosi

Becsü|etkereszt,,, a ,,Jőzsefuárosért,,, a ,,Jó Sport,, és a ,,Józsefuárosi Aranykoszorl3,, kitüntetések.

ÁpRu.ls 18. BötcsőoÉx ĺvnplR

H|VATAL, DíSZTEREM

Budapest Főváros V|||. kerü|et Józsefuárosi önkormányzat Képvise|ő-testü|ete a he|yi

onkormányzatokró| szó|ó törvény a|apján rende|etet a|kotott a kĺeme|kedő érdemeket szerzett

szemé|yek iránti tiszte|et mé|tó eIismeréseként a Józsefuárosban adományozható kitüntetések

egységes szabá|yozására. Ezen a napon kerÜ| megrendezésre 5. aIkalommal a Bö|csődék napi

önkormányzati ünnepség, me|ynek aIkaImábó| átadásra kerülnek a ,,Kieme|kedő Bö|csődei

Munkáért,, kitüntetések, a ,,Po|gármesterĺ Dicséret,,, és a ,,Törzsgárda ok|eve|ek,,.

MAJUS .BAUER sÁĺvoon szoBRÁNAK MEGKoszoRÚzÁsA

vÁryÁs TÉR-BAUER szoBoR

A Józsefuárosĺ onkormányzat, Bauer Sándor nagybátyja, csa|ádja va|amint tiszte|őĺ koszorúkka|,

műsorra l tisztelegnek em|éke e|őtt.

MAJUS UToLso VASÁRNAPJA - HősoK NAPJA

NEMZETIsíRKERT

1925-ben a honvédelmĺ mĺniszter Hősök Em|ékünnepe eInevezésseI nemzeti ünneppé

nyi|vánította május uto|só vasárnapját. 1945-ben még megem|ékeztek a hősök napjáró|, 1946-tó|

azonban e|maradtak a hĺvata|os megem|ékezések. Az e|ső és a második világháború hőseiről

hazánkban a rendszervá|tás után em|ékeztek meg újra nyi|vánosan, majd egy 2001-. évi törvény

ismét a magyar hősök em|ékünnepévé nyi|vánította május utolsó vasárnapját. A Budapest
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Józsefuárosi onkormányzat minden év május uto|só vasárnapján megem|ékezik hősĺ ha|ottairól a

Fiumei úti NemzetiSírkertben a 15-ös parce|lánál.

JÚNlUs ELső VAsÁRNAPJA-PEDAGoGUsNAP

Budapest Józsefuáros onkormányzatának Képvise|ő-testü|ete a he|yĺ önkormányzatokró| szó|ó

törvény a|apján rendeletet aIkotott a kiemeIkedő érdemeket szerzett szemé|yek iránti tiszte|et

méltó e|ĺsmeréseként a Józsefuárosban adományozható kĺti.intetések egységes szabályozására.

Hagyományainkhoz híven, a neve|és-oktatás terÜ|etén kivá|ó munkát végző köza|ka|mazottak

kitüntetésére a pedagógusnapon kerü| sor. |tt kerü|nek átadásra a ,,Józsefuárosĺ Gyermekekért,,

kĺtüntetések, a ,,Po|gármesteri Dicséret,,, a ,,K|ebe|sberg Intézményfenntartó Központ E|ismerő

ok|eve|ei,,, va|amint a pá|yájukat záró, nyugdíjba vonuló pedagógusok részére, a ,,Pedagógus

Szo lgá latért Em |éké rmek,,, és a,,J u bi Ieu mi DĺpIomá k,,.

JÚNlUs 1. KözszoLGÁLAT| TIszTVtsELőK NAPJA

Jú|ius e|seje Z}LL óta a kozszo|gálatitisztviselők napja. Budapest Főváros Vl||. keri.]let Józsefuárosi

onkormányzat Képvise|ő-testü|ete a helyi önkormányzatokró| szó|ó törvény a|apján rendeletet

aIkotott a kĺeme|kedő érdemeket szerzett személyek iránti tiszte|et mé|tó e|ismeréseként a

Józsefuárosban adományozható kittintetések egységes szabá|yozására. Ezen a napon kerĹilnek

átadásra a ,,Józsefuáros Közigazgatásáért,,, ,,Po|gármesteri Dĺcséret,,, va|amint a ,,Jegyzői Dĺcséret,,

kĺti]ntetések'

JÚNtUs - sEMMELWEIs NAP

H|VATAL, DíSZrEREM

Budapest Józsefuáros önkormányzatának Képvĺse|ő-testülete a he|yi tinkormányzatokró| szó|ó

törvény aIapján rende|etet alkotott a kiemelkedő érdemeket szerzett személyek ĺránti tĺszte|et

mé|tó e|ismeréseként a Józsefuárosban adományozható kitüntetések egységes szabá|yozására.

Ezen a napon kerÜ|nek átadásra a ,,Jőzsefváros Egészségügyéért,, szakmai kitüntetések, a

,,Po|gármesterĺ Dicséret,,, a,,KerÜleti törzsgárda jutalom,, ésa,,Főigazgatóĺ Dicséret,,.

AUG UszTUs 20. ÁLLAMALAPíTÁS Ü ĺrl ĺv rpr

GoLGoTA TÉR- KETrős KERESZT

A Budapest Józsefuárosĺ onkormányzat rendezvénye, azÁ||ama|apítás és az Ú1 kenyér Ünnepe.

oKToBER 6. ARADI vÉnrnruÚr NAPJA

NEMZET| SíRKERl KoSSUTH MAUZóLEUM

1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtábornokát, Pesten

pedig Batthyány Lajost, az e|ső magyar fe|e|ős kormány minisztere|nökét. október hatodikát a
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kormány 20O1-ben a magyar nemzet gyásznapjává nyilvánította' Ezen a|ka|ombó| a Budapest

Józsefuárosĺ Önkormányzat minden évben megem|ékezést tart a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben a

Kossuth Mauzó|eumná|.

oKTóB ER 23. 56, FoRRADAtoM És szABADsÁG HARC Évronou lólR

coRV|N KoZ, PEST| SRÁc szoBoR

Az 1956-os forrada|om Magyarország népének a sztálĺnista diktatúra e||eni forradaIma és a szovjet

megszál|ás e|len fo|ytatott szabadságharca, ame|y a f0. századi magyar történe|em egyik

|egmeghatározóbb eseménye vo|t. Ezen alka|ombó| em|ékezĹink a forrada|om és szabadságharc

hőseire a Corvin kozben a Pesti Srác szobráná|.

NoVEMBER 12. szoclÁUs MUNKA NAPJA

H|VATAL, DíSZrEREM (BARoss UTCA 63-67.)

Budapest Főváros Vl||. kerÜ|et Józsefuárosĺ Önkormányzat Képvise|ő-testü|ete a helyĺ

onkormányzatokról szó|ó 1'Ll2o06, (|||. 1-0.) számú törvény a|apján rende|etet aIkotott a

kiemeIkedő érdemeket szerzett szemé|yek irántĺ tisztelet mé|tó elismeréseként a Józsefuárosban

adományozható kitüntetések egységes szabá|yozására. Ezen a napon kerü|nek átadásra a

,,Józsefvárosi Szocĺá|ĺs Munkáért,, kiti.lntetések, a ,,Po|gármesterĺ Dicséret,, és a ,,Törzsgárda

oklevelek".

NoVEMBER 21. RENDVÉDEIMI NAP

H|VATAL, HÁznssÁcröľŐ re nrvl

A Józsefuárosban adományozható kitüntetésekrő| szó|ó LL/2oo6. számú önkormányzati

rende|etben fog|a|tak szerĺnt ,,Az Ev Józsefuáros Rendvédelmi Munkatársa,, kitüntető cím

adományozható annak a rendvédelmi szervek és a Józsefuárosĺ Közterület-felĹigye|et közterü|et

fe|ügye|ő és kerü|etőr ál|ományába tartozó szemé|ynek, aki Józsefuáros kĺjzbiztonsága érdekében

kiemeIkedő rendvédeImi és közigazgatási tevékenységet végez.

DECEMBER 6. HTVATALI MIKULAS

PoLGÁRM ESTERI H |VATAL, 3oo-AS DíSZTEREM

A HĺvataIi do|gozók gyermekeĺnek részére az Önkormányzat 300-as termében kerü|

megrendezésre minden évben a Miku|ás i.innepség.

3. 2015. évi világnapok

JANUÁR 27. A HoLoKAUszT NEMzETKöztVIIAGNAPJA
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FEBRUÁR 4. RÁKELIENEs VlIAGNAP

2000 februárjában, Párizsban tartott e|ső ráke|lenes vi|ágkongresszusán hirdették meg annak

em|ékére, hogy történe|mĺ dokumentumot írtak alá, ame|y vi|ágméretű összefogásra szó|ít fe| a

rák e|ĺen.

MÁRgUs 8. NtMzETKozl ľőľĺep
A nemzetkozi nőnap a nők iránti tiszte|et és megbecsĹi|és kifejezésének napja, ame|yet I9L7 óta

(Magyarországon 1948 óta) minden év március 8.án tartanak. A nemzetközi nőnapot az ENSZ is a

vĺlágnapok közt tartja számon.

MÁRclUs 21. A KöLTÉsZETVIńGNAPJA

Naima Tabet, a marokkói oktatási, ku|turá|is és tudományos nemzeti bizottság főtitkára Vetette fel

1998-ban egy UNESCo-hoz intézett |eve|ében a nemzetközi kö|tészeti nap kĺje|ö|ését. 1999.

november 18-án az UNEsco kozgyű|ésének 30' ü|ésszaka március 21'-ét, az északi fé|teke

tavaszának e|ső napját nyi|vánította a Kö|tészet Vi|ágnapjává, me|yet minden ország a saját

eszkozeĺve|, a nem-kormányzati szervek aktív részvéte|ével, a nyi|vános és civil szervezetek

bevonásávaI i.innepeIhet meg.

MÁRclUs 27 szíNHAA VIIAGNAP

t957, március f7-én vo|t a Párizsban működő Nemzetek Színházának évadnyĺtója' 196]-.ben a

Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyű|ése á|taI e|fogadott határozat a|apján, e napon Van a

Színházi Vi|ágnap. A Nemzetközĺ Színházi Intézet 1975. évi kongresszusa úgy határozott, hogy

1978-tó| a vĺ|ág vaIamennyi országában ĹizenetteI koszöntsék e napot. A színházi vi|ágnap cé|ja,

hogy fe|hívja a figyeImet a színházművészet - és tágabb értelemben a ku|túra - fontosságára,

tiszte|egjen a színészek, a színházi do|gozók e|őtt, kérje a közönség szeretetét és támogatását'

Ezen a napon köszontik a színészeket. Ekkor a Turay |da színházza| közösen szervezünk programot

a színház kedve|ők részére.

ÁpRll.ls 8. RoMÁK VlLAGNAPJA

A romák l97l-ben, Londonban rendezték meg e|ső vi|ágkongresszusukat, ame|yen az Indiábó| és

húsz országbó| érkezett kí.i|döttek elfogadták a roma nép szimbó|umát, zász|aját, mottóját,

himnuszát és ápriIis 8-át a Romák Világnapjává nyi|vánították. Ekkor fo|yami szertartásokkal,

i||etve gyertyagyújtássa| [innepe|nek a romák a vi|ág mĺntegy 40 országában, ezze| emlékezve arra,

hogy mintegy ezer éwe| eze|őtt indu|tak Indĺábó| máĺg tartó vándorútjukra.

ÁpRl l-ls 18. MÚEMLÉxvÉoeľvll Vl LAGNAP
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A műemlékvéde|mi vi|ágnapot - április 18-át - az UNESCO nemzetközĺ műem|ékvédelmi

szervezete, az ICoMoS kezdeményezésére ].984 óta ünneplik vĺ|ágszerte.

ÁpRll-ls 22. FotD NAPJA

A Fö|d napja alka|mábó| kii|önfé|e eseményeket rendeznek világszerte, amikke| fe|hÍvják a

figyelmet a Fo|d természeti kornyezetének megóvására. Magyarországon 1990 óta rendezik meg.

Ápnlus 29. NEMzETrözl rÁrucĺĺRp

A Nemzetközi táncnap vagy A Tánc Vi|ágnapja ápri|is 29-én van. A Nemzetközi táncnap cé|jai közé

tartozĺk a tánc népszerűsítése az á|ta|ános fe|fogásban, és hogy arra ösztönozzéka kormányokat,

hogy miné| nagyobb teret szente|jenek a táncnak az oktatási rendszerben az a|apfokú oktatástó|

egészen az egyetemig'

MAJUS 15. csAtAD NEMzETKözl NAPJA

].994-ben az ENSZ május 1.5-ét a csa|ád Nemzetkozi Vi|ágnapjává nyĺlvánította. A fe|híváshoz

Magyarország ĺs csat|akozott' A kezdeményezés a figye|met a csa|ádra, a társada|om |egfontosabb

,,intézményére,, irá nyítja.

MAJUS 18. MÚzEuMoK NEMZETKöZI NAPJA

A világnap üzenete: amit a múzeumok |áttatnak, az nem ho|t anyag, hanem |étünk e|őzménye,

ku|túránk, emberi mivo|tunk szimbó|uma. Ezen a napon, i||etve az e naphoz köze|i hétvégén egy

kü|ĺin|eges rendezvénnyel, a múzeumok majá|isával igyekszenek a szervezők egy kĺcsit köze|ebb

hozni mĺnden korosztá|yhoz a kÜ|önfé|e tár|atokat.

SZEPTEMBER 22. EURóPAI AUTóMENTES NAP

Az európai autómentes nap egy 1998 óta minden évben szeptember 22-én megtartott - a

társadaIom környezettudatosságát erősíteni hivatott - rendezvénysorozat, ame|y feI kívánja hívni

a városlakókés a városvezetés figye|mét a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti,

baIeseti és városképi prob|émákra, a közIekedési mód feIelősségte|jes megvá|asztására, a

fenntartható, környezet- és emberbarát városi k<jz|ekedés előnyeĺre, a közösségi, a kerékpáros és

a gyaIogos közIekedés fejIesztésének szükségességére.

oKTóBER 1. ZENE VIIAGNAPJA

október e|seje a zene vĺlágnapja, ebbő| az alka|ombó| országszerte több koncertet, hangversenyt

és más zenei programot is rendeznek. A vĺ|ágnap célja, hogy a társadalom szé|es rétegei számára

népszerűsítse a zeneművészetet, és - az UNEsco e|veinek megfe|elően - szorga|mazza a népek

kozti barátságot és megbéké|ést.
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oKToBER 1. IDőSEK MLÁGNAPJA-

október e|sején az |dősek Világnapját ünnepe|jük. Az oregek Nemzetközi Napját az UNESCO

Vezette be 1-991-ben. Ez az ünnep az ĺdősekért van, ró|uk sző|. Az idős embereket tĺszte|nünk ke||.

TĺszteIettink magában fog|a|ja e|fogadásukat, támogatásukat, szeretetijket és annak érzését, hogy

értékeljük őket.

oKToBER 4. ÁLLAToK VlLAGNAPJA

Az ál|atok vi|ágnapját 1-931 óta ünnepelik minden esztendőben Szent Ferenc em|éknapján,

október 4-én. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az á||atok védőszentjének ha|á|a napja.

oKToBER 10. A LEtKt EGÉszsÉG VILAGNAPJA

A vi|ágnap t99f óta em|ékeznek meg minden év október ]"0-én. A vi|ágnapot a Le|ki Egészség

Vi|ágszövetsége kezdeményezte. A Vi|ágszovetség 1948-ban a|aku|t az érze|mĺ és |e|kĺ zavarok

mege|őzésének, megfe|e|ő kezelésének, a mentális zavarokban szenvedők gondozásának és a

mentális egészség jobbításának e|ősegítése cé|jábó|. A vi|ágnap cé|ja a fĺgye|emfeIke|tés, valamint

a pszĺchiátrĺai prob|émákhoz és a pszichiátriai prob|émákka| é|őkhöz kapcso|ódó e|őíté|etek e||eni

harc, a |eIkĺegészség középpontba á||ítása.

oKTóBER 16. ÉLELMEzÉsl vlńcĺułp
A vi|ágnap cé|ja, hogy mozgósítsa a kormányokat és a kozvé|eményt az emberiség nagy részét

sújtó é|eImezési gondok orvos|ására.

oKTóBER 17. szEGÉNYsÉe ellĺĺĺl KÜZDEIEM VILAGNAPJA

Az ENSZ fe|hívta a tagá||amok figyelmét arra, hogy szente|jék ezt a napot a szegénység e|leni

klizde|emmeI kapcsolatos konkrét tevékenységek bemutatásának. Az ENsZ közgyűlése a

kormányközi és civiI szervezetek figyeImét arra ĺrányította, hogy nyújtsanak segítséget a

szegénység eIleni küzdeIemmeI kapcsoIatos tevékenységek megszervezéséhez a nemzeti

kormányoknak.

NoVEMBER 14. cUKoRBETEGEK VIńGNAPJA

Diabétesz Vi|ágnapot minden évben november 14-én ünnepe|jük. Ezen a napon szĺ.i|etett

Frederick Banting, akinek Char|es Besttel közös gondo|ata Vezetett az inzuIin t9fZ-es

fe|fedezéséhez. A Vi|ágnapot a Nemzetkozi Diabetes Szövetség (|DF) és tagszervezetei rendezik

meg vĺ|ágszerte.

DECEMBER 3. FoGYATÉKos EMBEREK VlLAGNAPJA

Az ENSZ december 3-át a Fogyatékos Emberek Vi|ágnapjává nyi|vánította 1.992-ben, hogy feIhÍvja

a figyeImet a baIeset, betegség, katasztrófa kovetkeztében fogyatékossá vá|tak prob|émáira.
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4. 201'5. évi önkormányzati nagyrendezvények - kulturális
együttműködések

MUzs|KUs cleÁĺuvox PARK'A- Józsefuárosi híres prímások em|ékhe|ye, a megemlékezéseket a

Fővá rosi onkorm á nyzatta I közöse n szervezzük.

szENEs EMIÉKKoNCERT SZEPTEMBER 1.3. A Szenes Színház rendezvénye a Józsefuárosi

onkormányzat támogatásávaI va|ósuI meg jövőre ímmár 5. aIka|omma|.

AUTOMENTES NAP SZEPTEMBER 22. Kieme|t rendezvény a Kĺiz|ekedésfej|esztési Mĺnisztérĺum

fe|hívására onkormányzatunk minden évben csatlakozik a Chartához és Autómentes napot

sze rvez keré kpá ros sportprogra mo kka I a Józsefuá rosba n.

lDősEK NAPJA 2o15.oKTóBER 1. Kieme|t Józsefuárosi rendezvény, 201.3-ben onkormányzatunk

megkapta az |dősbarát onkormányzat díjat, időskorú józsefuárosiaknak szervezünk ke|lemes

szabadidő e|to|tése cé|jábó| programok és szórakoztató műsorokat.

lózservÁnos NAPJA November 7. Józsefváros születésnapja

FlNN MtKULAs JozsEFVÁRosBAN- Finn Kulturális intézetteI közös szervezésben.

soRsoK HÁzA PRoJEKT - Holokauszt Em|ékközpont átadása

TU DoMÁNYFEszTlVÁL- o n kormá nyzati tá mogatássa I megva |ósu |ó rendezvény.

PALoTANEGYED FESZTIVÁL ADVENT Józsefuárosi Ga|éria szervezésében megva|ósuló

rendezvények.
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VI. Üdültetés
2015' május 31-ig a fe|adat e||átása biztosított a társaságunk á|ta|. ezt követően a fe|adat visszakerü| a

Józsefvá rosi Gyermekek Üdti ltetéséért Közhaszn ú Nonprof ĺt Kft-hez

VII. Kommuniká ciő đivíziő

1'. lőzsefvárosi újság
A Józsefuárosi tnkormányzat képvise|ő-testÜ|ete á|taI alapított hetente, 52'000 pé|dányban,

ingyenesen megje|enő Józsefuáros újság a kozszo|gá|at jegyében működĺk. A független, közéleti

kiadvány, a kerü|et összes háztarásába és a kerü|eti közintézményekbe e|jut.

A Józsefuáros újság magas színvonalon szo|gá|ja a kerü|etben é|ők ĺnformácĺóhoz jutását he|yi

ügyekben és a kerÜ|etet érintő országos témákban egyaránt. E|ső kézbő| nyújt tájékoztatást aZ

onkormányzat fontos döntéseĺrő|, a képvise|ő-testÜlet határozatairól. Bemutatja és népszerűsíti

Józsefuáros ku|turá|is, művészeti és civi| é|etét. Fo|yamatos tájékoztatást ad a közterÜleteĺnket

érintő fejIesztésekrő|, beruházásokról. A keriiIetĺ isko|ák é|etérő|, eredményeĺrő|, a diákok

kiemelkedő szerepléseĺrő| ugyanúgy tudósít, mint az idősek otthonaiban történő kozösségi

eseményekrő|, vagy a lakosokat érintő szociá|is témákró|. A |ap szoros kapcsoIatban á|| Józsefuáros

közintézményeĺve|, me|yek működésérő| szĺntén beszámo|. Kieme|t feIadata, hogy a Józsefuárosĺ

Egészségügyi Szo|gá|at á|taI nyújtott egészségügyi szo|gá|tatásokró| tájékoztassa a |akosokat.

Az önkormányzatĺ |ap |ehetőséget bĺztosít a képviselő-testi.ilet pártjaĺnak, hogy aktuálĺs

kérdésekben e|mondják vé|eményüket. A |ap rendszeresen mutat be Józsefuárosĺ híres embereket

és a kerü|etben működő mesterembereket, he|ytörténeti érdekességeket. Az újság lehetőséget ad

a kerÜ|etben működő nagyobb egyházi gyü|ekezetek bemutatkozására is.

Józsefuáros számos fesztivá| és kulturá|is rendezvény házigazdája, íey ezen események

beharangozásában és az események színes tudósításában a |ap szintén je|entős szerepet vá||a|.

Mindezek me||ett gazdag programkíná|atot nyújt az ĺtt é|őknek, és a kerü|etben do|gozóknak a

he|yĺ eseményekrő|. A Iap segítségéveI tájékozódhatnak a kü|onféle egészségügyi, ku|turá|is,

oktatásĺ, sport-, és gyermekprogramokról.

A józsefuáros újság a kerĹilet mindennapjaĺró|, helyi eseményekrő| kíná| színes, hite|es és szé|es

körű naprakész ĺnformációt. A szerkesztőség célja, hogy a |ap olvasótábora miné| több témakor

között vá|ogathasson, értékes és színes hírekke| gazdagodjon. Az újság törekszik arra, hogy miné|

64



szé|esebb olvasóközönséghez, a fiatal korosztá|yon át az idősekig egyaránt e|jusson, és a

kü|önböző társadaImi rétegeket megszó|ítsa.

A Józsefuáros rijság hetente jeIenik meg, 16 oldaI terjedelemben'

A hirdetési felü|etek értékesítéséve|, az újság Kft. számára rek|ámbevéte|eket is terme|.

Az újság műszaki adatai:
. Paraméterek:
. Méret: A4 (2tox297mm)
. Terjedelem: L6 oldal
. Pé|dányszám: 52 000 db
. Techno|ógia: rotációs heatset techno|ógia
l Szín: 4+4szín
. Papír: 48 gr/mf újságnyomó
. Kivite|: gerinc-ragasztva, körbevágva, pánto|va
. Nyomdai |eadási határidő: tervezett megje|enés e|őtt 48 óráva|

Az önkormányzat, mint a|apító az a|ábbiakban határozza meg a lap cé|ját és je||egét: a Józsefuáros

újság önkormányzati, kozszo|gá|ati, közműve|ődésĺ és a Iakosság hiteIes tájékoztatására aIapított

időszakĺ kiadvány, ame|y a V|||. kerü|eti |akosságot leginkább érintő he|yi és közügyekben

rendszeres tájékoztatást nyújt, beszámoI a testü|et legfontosabb dontéseĺrő|. A |ap köte|es közö|ni

a jegyzői köz|eményeket, fe|hívásokat, rendeleteket. A |ap fe|adata továbbá, hogy a kerĹilet

kulturá|is és közművelődési é|etérő| tájékoztatást nyújtson, megnyi|vánu|ási |ehetőséget adjon a

kerÜletben működő nagyobb egyházi gyÜ|ekezeteknek, nemzeti és etnikai kisebbségek ku|turá|is

jogainak érvényesítésére és beszámo|jon az önkormányzat intézményeinek é|etérő|.

2. |őzsefváros.hu (web)

A www.jozsefuaros.hu 2009 óta működĺk a lakosság objektív, hĺte|es és gyors tájékoztatása

érdekében. Fo|yamatos Ĺizeme|tetése eIengedhetet|en érdeke Józsefuáros önkormányzatának.

2.t, A weboldal céIja

A hon|ap e|sőd|eges cé|ja a józsefuárosi |akosság tájékoztatása az önkormányzati dontésekrő|, a

keri.jIetet érintő |egfontosabb hírekrő|, eseményekről, a közösség érdek|ődésére számot tartó

programokról, kulturá|is programokról, kiá||ításokró|, va|amint a hĺvataIi ügyintézéshez szükséges

forma nyo mtatvá nyok és szervezeti egysége k e|é rhetőségei rő|.
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Fontosnak tartjuk, hogy a honlapra fe|tö|tott híranyagok Józsefuáros közösségi o|da|án is

megosztásra ke rĹi |je ne k.

2'2. A honlap technikai működése

A Kft szakmaĺ partnere technikaĺ támogatást nyújt a www'jozsefuaros.hu o|da| működése

érdekében, emel|ett biztosĺtja a portá| on|ĺne e|érhetőségét a kovetkező környezetben;

. 99,9%o-os éves rendelkezésre á||ás

. |00 Mbps be|földi, 30 Mbps nemzetközisávszé|esség

. 24 óránkénti te|jes adatmentés

. havi egyszeri adatmentés kü|ső adathordozóra

. webhostingszo|gá|tatás

. admin fe|ü|et biztosítása

2.3' A honlap tartalmi működése

. a képvĺse|ő-testÜ|et, a bizottságok működésérő| és a hivatalró| szóló információk, a

képvise|ő-testĹilet Ü|éseihez kapcso|ódó e|őterjesztések, határozatok, önkormányzati

rendeIetek megjeIenítése

. önkormányzati intézményi és önkormányzati gazdasági társaságokat érintő információk

megjeIenítése

. önkormányzati és ál|amigazgatási hatósági ügytípusok, Ĺigyek megje|enítése

összekapcso|va a Po|gármesterĺ Hivata| ĺ|letékes szervezetĺ egységeĺve|, ügyintézőkke| és

Ietö|thető nyomtatványokkaI

. közérdekű adatok közzététeIe, va|amint a www.kozadattar.hu oldaIra va|ó fe|to|tése

. hír-megje|enítés

o te|jes archívum

o RSS funkcĺóva|

o Facebook ĺntegrációva|, e-maĺ|es aján|ássa| (tarta|ommegosztás)

. kerü|eti programaján|ó és a banner sávok szerkesztése, karbantartása

. szavazássaI kaocso|atos adatok kozzététe|e

. keresés a te|jes tarta|omban

. keresőkre optimalizá|t tarta|om (tiszta/beszédes ur|, beszédes tit|e,címkézés)

. a rendeIkezésre ál|ó |átogatottsági statisztika fo|yamatos biztosítása

2.4. Fejlesztési célok

A jozsefuaros.hu webo|daI okoste|efonokra, va|amint egyéb érintőképernyős és mobiI eszkozökre

(p|.: tá bIagépekre) torténő megje|eníthetőségének optimaIizá lása.
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A jozsefuaros.hu webo|daI hozzáférhetőségének biztosítása |átáskárosu|tak és fogyatékka| élők

részére. Akadá|ymentesítés, p|.: betűméret növe|ésének biztosítása, kontraszt növe|hetősége,

navĺgáció és az o|da|on megje|enő tartaImi e|emek fe|o|vashatóságának biztosítása az erre a cé|ra

fejIesztett eszközök segítségéve|.

2.5. Kreatív anyagok készítése

A Kft' további feladataihoz tartozik, kreatív anyagok, plakátok, hĺrdetőanyagok készítése

Józsefuáros onkormányzata számára, va|amint grafikák készítése, a Józsefuáros újság és a

jozsefuaros.hu részére.

A kreatív anyagok készítéséné| is e|sődleges szempont a józsefuárosi Iakosok hite|es tájékoztatása,

annak érdekében, hogy a kerü|etben é|ők miné| több fe|ü|eten tudjanak tájékozódni, a kĺizösséget

érintő közügyekről'

2.6. Kisfilmek készítése a jőzsefuárosi online-felületek számára

E|sődIeges cé| a józsefuárosi lakosság tájékoztatása a V|||. kerĹilet fontos eseményeĺrő|, az

önkormányzati döntésekről és azok hátterérő|, ku|turá|is és más, a kozosség érdek|ődésére

számot tartó programokró|, a kerü|et közé|eti személyiségeirő|'

Heti 3-4 anyag készítése, a mai on|ine igényeknek megfe|elő 1 és 4 perc kozöttiterjede|emben. A

kisfĺ|mek a jozsefuaros.hu oIdaIon és Józsefuáros facebook o|da|án jeIennek meg.

M(isorstruktúra

Saját készítésű rövĺd, |ényegre torő anyagok, me|yek osszhangban á||nak a kerĹi|et médiumaiva|,

mindig az aktuá|is hírekre összpontosítva.

Az anyagok tobbsége a közé|etről, a kerü|et é|etét meghatározó civĺ| és kĺjzéleti szemé|yiségekrő|

szól. Azokró| a témákró| és egyénĺségekrő|, akik miatt Józsefuáros pontosan az, amivé a

józsefuárosĺ |akosok a IakÍtják.

A kisfĺlmek cétcsoportja Józsefuáros te|jes |akossága. Á|ta|ánosan ĺgaz, hogy ma már egyre többen

részesítĺk e|őnyben az on|ine híradásokat. Ezt szem e|őtt tartva a Kft. e|őremutatóan támogatja a

webre o ptima Iizá |t videó gyá rtást, megosztást.

VIII. Közmunka

1'. Kozérdekű önkéntes munka

Az önkéntes tevékenységrő| sző|ó 2005. évi LXXXV|||. törvény 2005. október 1-én |épett hatá|yba.

Intézményünk 201-2-ben regisztrá|t az önkénteseket fogadó intézmények kozé. A törVény a|apvető

cé|ja, hogy a kozérdekű önkéntes tevékenységet, mĺnt jogviszonyt szabá|yozza és intézményesítse
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a magyar jogrendszerben. A torvény e|fogadása e|őtt ugyanis a magyar jogrendszerben nem

létezett az önkéntes jogá||ására vonatkozó szabá|yozás. A törvény révén mind a szervezetek, mind

az önkéntesek fokozottabb véde|emben részesü|nek, és tisztázott fe|téte|ek mellett a|akulhatnak

ki kozöttük a sokszor nem kĺs fe|e|őséggeIjáró kapcso|atok.

A JKH NKft. folyamatosan fog|aIkoztat onkénteseket mind a programok, mind az tizeme|tetés

terén. Az e|mú|t évben kb. 20 önkéntest fog|aIkoztatott intézményÜnk. A 2015-ös évben továbbra

is fogadjuk az önkénteseket, s igyekszünk o|yan munkát találni számukra, meIlye| úgy érezhetik,

hogy hasznos tevékenységet |átnak eI a társadalomban.

2. Kozérdekű munka

A szabá|ysértésekrő|, a szabá|ysértési e|járásró| és a szabá|ysértési nyi|vántartási rendszerrő| szó|ő

2oI2. évi ||. törvény, va|amint a büntetések és intézkedések végrehajtásáró| sző|ő 7979. évi 11.

törvényerejű rende|et szabá|yozza a közérdekű munka végrehajtását.

K<jzérdekű munkára o|yan szemé|yek je|entkeznek, akik:

1.. a szabálysértési hatóság Vagy a bírósági megha||gatás Vagy tárgya|ás során közérdekűmunka

büntetést szabtak ki

f . a szabá|ysértési hatóság vagy bíróság által kiszabott, de meg nem fizetett pénzbĹintetése i||etve

he|yszíni bírsága közérdekű munkára átvá|tható és a közérdekű munkát vá|asztja

3. közigazgatási bírságát a hatóság végzésben közérdekű munkára vá|toztatta át.

2015-ben továbbra is fogadjuk a fent érintett szemé|yeket.

3' Kulturális kozfoglalkoztatás

A Be|Ügyminisztérium döntése alapján a Nemzeti Műve|ődési Intézet az Emberi Erőforrások

Minisztériuma háttérszervezeteként 2oI4. szeptember 1-jétő| újra elindította a Kulturá|ĺs

Közfog|aIkoztatási Programot. A program Magyarország mind a 19 megyéjében, 1350 telepü|ésen,

tobb mint kétezer partnerszervezet bevonásával 4500, minimum érettségiveI rendeIkező

á||áskeresőnek biztosít átmeneti, reIeváns munkatapasztaIatot nyújtó, te|jes munkaidős

fogIaIkoztatást a ku|túra és kĺizosségĺ műve|ődés terü|etén.

A mintaprogram eredményeĺ azt mutatják, hogy a közösségek megerősítésére koncentráló

ku|turá|is közfog|aIkoztatás többek kozött javítani tudott a pá|yakezdők, a hátrányos helyzetű

térségekben |akók, valamĺnt a kĺs |élekszámú te|epü|éseken é|ő munkaképes korú nők helyzetén.

Intézményünk kiemelten közhasznú funkcióját ĺs tekĺntve több embernek ad munkalehetőséget, a

201-5-ös évben 4 fő vesz részt a kulturális közfog|aIkoztatásban, me|ynek feImerü|ő kö|tségeit a

Nemzetĺ M űve|ődési Intézet biztosÍtja.
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előterjesztés 4. szómú melléklete

Budapest Főváľos VIII. kerüIet Józsefváľosĺ o n korm ány zat Képviselő-testĺiletónek
... 120t.5. (v...) önkoľmányzati ľendelete

Budapest Józsefváľosi Onkormányzat vagyonárĺól és a Yagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66lf012. (KI.13.) tinkoľmányzati rendelet módosításáľól

A Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő.testtilete a Magyarország
helyi önkormźnyzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény l09. $ (4) bekezdésében, valamint a
nemzeti vagyonról sző|ő 20|1. évi CxCvI. töľvény 5. $ (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján és az A|aptörvény 32. cikJĺ- (l) bekezdés e) és g) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő 20|I. évi CLxxxx. tĺlrvény 107-109. $-ban
meghatźrozott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

l.s A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66120|2. (XII.13.) önkoľmányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet
melléklete |ép.

2.$ E rendelet 20 1 5. június 0 1 . napján lép hatalyba, és hatalyba lépését követő nap hatźiyźt veszti.

Budapest,2015

Danada-Rimán Edina

jegyző

dr. Kocsis Máté

polgáľmester





melléklet a ..../2 0 I 5, (..,..) ankormónyzati rendelethez

Kizáróiagos joggal rendelkező iinkoľmányzatĺ táľsaságok

l. Az önkormányzatiingat|anvagyonnal va|ő gazdá|kodás tekintetében, ideéľtve hasznosításához
vagy éľtékesítéséhez sztikséges bármilyen veľsenyeztetési eljĺárás lebonyo|ítását, az őrzésérő|,
üzemeltetéséről való gondoskodást, a beruházási, fe|űjítási feladatok el|átását, értékesítésének,
hasznosításának lebonyo|itását (különösen az éľtékbecslést, a versenyeztetésben, döntés előkészítésben
és szerződéskötésben való közreműködést), műszaki szaktanácsadás és műszaki ellenőrzést a
szerződésben megjelölt vagyon elemek tekintetében: Kisfalu JózsefuárosiYagyongazdálkodó Kft.

2. A helyi közutakon, a he|yi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zźrt
magánutakon, valamint teľeken, parkokban és eryéb kĺizter[ileteken közúti jármĺĺvel töľténő
várakozási (parkolási) kozszo|gáltatás ellátása tekintetében: Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó
Kft.

3. Üdtiltetés szervezés, erdei iskola tekintetében: Józsefuárosi Gyermekek Üdtiltetéséért
Köżlasznú Nonprofit Kft.
A Magyarkúton található ingatlan-egyiittesekben az onkormányzat fenrltartásában működő oktatĺási-
nevelési intézmények tanulóinak Eľdei Iskola jellegű tumusokban történő tźtboroztatźs4 a héwégi
csoportos kirándulások fogadása, a józsefuáľosi iĺtézmények köztisztviselőinek és
közalka|mazottainak üdültetése, továbbá a kápta|anfiiredi gyermektáborban idény jelleggel, a
józsefuárosi oktatási intézményekben tanuló gyeľmekek csoportos és furnusos üdültetése, a
józsefuárosi közalkalmazottzk és köztisztviselők családi és felnőtt üdtiltetése.

4. Józsefuáľosi oktatĺĺsi-nevelési intézmények tanulói részéľe nyźri szabadidő foglalkozás
szervezése étkezés biĺosításával tekintetében: Józsefuarosi KözösségiHźnakNonprofit Kft.

5. Szociális gondoskodás körében az a|źhbiak tekintetében a Józsefuárosi Közösségi Házak
Nonprofit Kft.
a) adományok gyíĺjtése, fogadásą osztása
b) foglalkozás elősegítésévelkapcsolatosfeladatokellátĺása

6. kulfuľális, közművelődési és turizmussal kapcso|atos feladatok e||átása körében az a|átbbiak
tekintetében: Józsefuárosi Közösségi HálzakNonprofit Kft .

a) szabadidőfoglalkozás,készségfejlesztés
b) közösségi színtét
c) zász|őgyujtemény
d) Józsefuáľosi Galéria miĺködtetése
e) rendezvények szervęzése

7. keriileti közeleti lap, önkormźnyzati honlap működtetése tekintetében: Józsefuárosi Közösségi
HáZakNonprofit Kft.
a) kerületi kozé|eti lap működtetése
b) önkoľmányzati honlap működtetése
c) PR tevékenység, kommunikáció

8. helyi vállalkozásfej|esztés segítése tekintetében Józsefuárosi Kcizösségi Ház'akNonproťlt Kft.

9. sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása körében az a|źbbiak
tekintetében Józsefuárosi Közösségi HázakNonproťlt Kft.
a) helyszín biztosítása





10. nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatok e||źtása körében az a|ábbiak tekintetében
Józsefuárosi Közösségi Hazak Nonpľofit Kft .

a) nemzetiségi ľendezvények, iinnepek részére helyszín biztosÍtasa





e|őterjesztés 5. számú me||ék|ete

Megnevezés
l!'.!:t*

Kúpĺalanfiired Magyarkút Osszesen

Kĺadás
Ktizvetlen költséeek
SzeméIvi iuttatdsok

Foslalkoztatottak személvi iuttatásai 843 578 16 60s 864 I7 449 44f
Külső személvi iuttatások 0 0 0

Reprezentáció 0 0 0

M unkúItatót ter h e lő i ór ulé ko k fUs 200 3 906 889 4 rlf 089

Dolosi kiaddsok 0

Közüzemi díiak 650 000 675 000 1 32s 000

Anyagbeszerzés, készletb eszerzés 120 000 49r 000 611 000

Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj,
könywizsgálat, postakt g, egyéb igénybevett

szolgáltatás, bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb')
200 000

7 sfz000 7 ',722 000

Reklám és propaganda kiadások 0 0 0

Karb antartás i ko l ts é eek 0 I 000 000 1 000 000

Aůík (bdrmilyen jogcímen Jizetett nem bérjdruléknak
minősülő adó) 0 500 000 s00 000

Kiizvetett költségek ( felosztott ktiltségek) 0

Szemé|yi juttatás 0

Munkáltatót terhelő i árulékok 0

Dolosi kiadások 0

Beruhdzds (kis és nagyértékíĺ tórgyi eszköz vlźsdrlds) 0 0 0

Felújítdsi kiaddsok 0 0 0

Eľtékcsökkenési leíós 0

.''j..:r'':IGäđásoktisszesen': ,1,8 77.8i... .ł
. :.''30'70CI:|í53 i , ;;, I,f;J19 531 .. ;

Bevételek 0

Saidt bevételek 0

Béľletidíi 0 320 000 320 000

Belépő díi 0 0

Hirdetési díi 0 0

Térítési díiak 0 0 0

Szolsáltatási díiak 0 0

. j. :'ł':'' ''.''..'.. i.;.;"'; ,.;S;ýjtźt bevételek tisszesen , ' .. . :. ., ,:3-20,000 '.l

PdIy dzat i p é nze szk tizti k 0 0 0

Kompenzdció

.l,'i |l;'u. 
..i..' i1.'........Ii.;pvétď9k mindiisszeseń ].' ] '' .

. "- : , ,i l

'll':r I lll,

Elvárt és kompenzált teljesítmény
Betöltött ]étszám 2,OO 1-4,0C 16,00




