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I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-testülete 5312009. (II. 25.) számuhatátozatálban
döntött arról, hogy közművelődési megállapodást köt a Leonardo 41 Alapítvánnyal (székhely:
1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 4l., nyilvántartźsi szám: 01-0l-0009595, adőszźlm:
18l86969-1-42, a továbbiakban: Alapíwźny), az onkormányzat közmuvelődési feladatainak
végrehajtása érdekében. A szetződés 2009. március ll-én került a|áłítáľľa és hatírozatlan időre
szól, melynek keretében a Felek együttműködnek Józsefuáros szellemi vonzeĘének,
lakosságmegtartó képességének növelése, a civil társadalom kulturális önszerveződő
tevékenységének erősítése, a keľületi lakosok életesélyeinek, életminőségének javítása érdekében.
A megállapodás keretében az Alapítvány vállalta :

- a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését,
- részt, vállal a kerület kulturális éľtékeinek, hagyományainak feltĺrásában, m€8-

ismertetetésében, ápolásában, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységében,
- a gyennekek és fiatalok miivelődési, művészeti és közösségi életének felpezsdítését,
- a kerület környezeti, szellemi, művészeti értékeinek gazdagítását, a helyi miĺvelődési szokások

gondozősźú,
- az ęgyetemes' a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúľák megismeľtetését,

gyarapításźt, a különbciző kultúrák köztjtti kapcsolatok kiépítését és fenntaľĺísát.

Az A|apíwány megkü|dtę a20|6. II. felévi beszámolójőt,me|y az előterjesztés mellékletét képezi.
Az A|apiwőny aközmiĺvelődési megállapodás alapján anyagi támogatásban nem ľészesül, ezért az
a|apszabéůyzatában és a megállapodásban rögzített tevékenységeket anyagi lehetőségei szerint
valósítja meg. Az Alapítvány a feléves tevékenységéľől szóló beszámolót a Budapest Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testület HumánszolgáitatásiBizottsága álta| hozott |08212011. (XI.30.)
szźtm,(l határozatban foglalt ajánlás a|ap1án készítette el (tevékenység bemutatiása, józsefuáľosi
lakosok részvétele a szęryęzęt rendezvényein, önkéntes munkavégzés a kerület lakossága
érdekében).

Az A|apítváĺy áItaI csatolt dokumentáciő a20l6. év második félévére vonatkozó programjaik
látogatottságát tekintve sikeręs mfüödésről tesz tanúbizonyságot, valamint a Grunđ színes
közösségi életéről számol be. A Pál utcai fiúk közoktatási program keľetében öt iskolát láttak
vendégül, mintegy 135 gyeľmek vett résń. az általuk szewezett foglalkozásokon. A Quiznight
(több országban közkedvelt kvizjźlték, melyet csapatok játszaĺnk pubokban) egyik
legnépszeľűbb helyszíne a Grund, mely főként józsefuárosi lakosok célpontja (vendégek 65-
70%-a). A Grund továbbľa is több klubesęménynek szolgál helyszínéiil. Hetente ellátogat
hozzájuk a Rotaľact Club (tagjai humanitáľius tevékenységet folýató fiatalok), kéthavonta a
Méiyvavirźlg Klub (méhnyakľákból felépült nőknek szeľveznek progamokat) foglal náluk
kiilönteľmet. A Ringató családi művészeti zenés progľam nagy népszerűségnek örvend a felnőttek
és gyermekek körében egyaránt,jellemzően 20 jőzsefvárosi anyuka hozza el rá kisgyermekét. A
játszőteret a köľnyék lakosai ktizül naponta 60.65 fő keresi fel. /
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Az A|apítvźny az onkoľmányzat áL|ta| 2016. évbęn kiírt páůyőzataita nem adott be támogatási
kérelmet.
Fentiek a|apjźn javasolom az A|apiwány 2016.II. felévi beszámolójának elfogadását.

II. A beterjeszt.és indoka
Az A|apítvánrrya| megköt<ltt megállapodás 11. pontja előírja, hogy az Alapíwány évente két
alkalommal írásos beszámolót juttat el az onkoľmźnyzat részére, indokolt, hogy az II. félévi
tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról a Bizottság 2016. április l2-i ülésén döntést
hozzon.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy az onkormźnyzat elfogadja az A|apíwény szerződés a|apjánvégzett20t6.
év II. félévi tevékenységéľől szóló beszámolót.
A döntés péľr;ngyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi köľnyezet
A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuáros onkoľmányzat Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatárő| szőlő 3612014. (K.06.) önkormźnyzati rendelet 7.
melléklet 2.I.7. pontja szeľint az Emberi Erőforrás Bizottság dönt az onkormányzatközneve|ési,
közmúvelődési, kultuľális, spoľt, egészségügyi, szociźtlis, gyermekvédelmi feladatok el|átása
tárgyköľbe taĺtoző szeľződéses paľtner tevékenységéľől szóló beszámolójának elfogadásáról.

Kéremaza|áhbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

.ĺ20L7 év. (IV.12.) szźlmű Embeľi Eľőforrás bizottsági hatźtozat:

Az Emberi Erőforľás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Leonardo 4I A|apíľvány (székhely:
1082 Budapest, Leonardo utca 4|., nyi|vőntartási sztlm:01-01-0009595, adőszźtm: 18186969-1-
42) 20 l 6. II. felévi tevékenysé géľől szóló be számolój át.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. épri|is 12.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|óterjesztés előkészítőjének javaslata a
közzététe| mó dj ára : honlap o n

A döntés végľehajtlĺséttvégzó szetvezeti egység: Humánszolgáttatási Ügyosztály

Budapest, 20|6, mércius 28. 
,ł s^-p ,,(-;,^Q-p
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onkormán1zat Képvĺse|ő.testülete 5312009' (II. 25.) számú

határozataban döntĺjtt arró|, hogy ktizművelődési megá||apodást köt a Leonardo 41

A|apÍVánnyal az onkormányzat közrnűve|ődesi feladataĺnak végrehajtasa érdekében. A

szeződés 2009. március 11.én kerü|t aláírásra és határozaťan időre szól, me|ynek keretében

a Felek együttmííködnek Józsefváros sze|lemi vonzeĘénet lakosságmegbrtó képességének

növelése, a civil táľsada|om ku|turá|ĺs önszerveződő tevékenységének erősítése, a kerü|eti

|akosok é|etesé|yeĺnet é|eÜnĺnőségének javítása érdekében. A megálapdá9.lÍBř'ęté'.b-qęđ?'Eľsfuť:'.'.'
liiäj''1"ĺ;-: iÍ::i.Ló tAlapítvány vá|lalta:

reszt vál|al a kerÜlet ku|furá|is értékeinet
ismertetetésében, ápo|ásában; kieme|kedó szemé[yiségeinek értékteremtő tevékenységében,

-. a gyermekek és fiatä|ok műve|ődésĺ, mfuészetÍ és közössegi é|etének fe|pezsdítesét,

- a kerü|et kömyezeti, szel|emi, művészeti értékeinek gézdagítását a he|yi mťľelődesi

szokások gondozását,

- az egyetémes' á nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi ku|túrák megismertetését,
gyarapítását, a kÜ|önböző kultúrák közötti kapcso|atok kiépítését es fenntartásat.

A Leonaido 4l.Atapíhány és a Józsefuárosi onkormányzat kĺĺzöü |étr€ji'tt közműve|ődésĺ

megá|lapodás érte|mében, az A|apíwány á|tal vá||a|t köte|ezettségek közÜ| az alábbiak

megva|ósításaró| tud unk beszámo|ni 2016 II. fé|évében :

- A Pá| utcaĺ fiúkkÖzotĆatnsĺ programra ebben a fé|évben a męszokott módon kevesebb

isko|a je|ezte résałételét, de így is vendégü| |áitunk tit isko|át . hármat Budapestről,

egvét Nézsáró|, .egyet pedig Dabaľó| - 135 főnýi gyermekke|. Továbbra is szo|gá|ja a

gyerekek müve|ődési és művészeti érdek|ődésének kielégítését. A,,k|asszĺk,,fogIaIkozás

a |ęgsĺkeresebb, ami a drámapedagogiai fog|a|kozás me||ett interaktív kezmíĺves

programot es |ézerharc játékot ĺs taĺta|maz.

- A Quiznight (az ango|szász terÜleteken mé|tan népszeri! pubquiz (magyaru| bárloĺŕz,

vagy kocsma|ĺĺk) müfaj magyarorszégi vá|tozata. A játék -mint a neve is mutatja-

alapvetően egy lo/zjátét amit jel|emzően bárokban, kávézókban, pubokban tartunk

minden héten, és az ltthon népszerű loĺízjátékokkal szemben nem egyéni játékosok

nevezhetnet hanem csapatok versenyeznek egymással. A nyeremény je|lemzően a

kvíznek otthont adó szórakozóhely á|ta| biztosított éńékes ita|nyeremény, amit a

nyertes csapatok a játék végén fogyaszťratnak e|.) az ősszel egy újabb sikeres

szezonba kezdet.:A Grund tovabbra is az egyik |egnépszeríĺbb helyszín, hiszen a játéka

fog|a|ható aszta|ok foglalásĺ idejének rekordját mé9 mĺndig mi tartjuk. Jelen|eg 5

országban, 21 városban 40 he|yszínen közel 2 500 fő játszik minden hétfőn' A Grund, 
fő|eg jó6efvárosi játékosok cé|pontja, véleményünk szerint a vepdégek 65-70o/o.át ők

a|kotják. A program jó| szolgálja a különböző kultúrák közcitti kapcso|at erősítését,

fenntartását.
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l.'áJv á izervezőr ú9y ézik. hogy szükségĹik van nekik is

i, u p,og.*nak is egy kis pihenésre. :

A Grundon a közösségi é|et sokka| aKíuább, hétrő|-hétre egyre több k|ubesemények

iiilil- i"łiiĺ'.-r.iilo"t.rmeĺnrĺen. Minden kedden jtln a-n9tapct c|ub (Egy

k|ub, ame|y mindenki .'.ńĺä 
"vit"n'Tagjait 

kÜlönböző érdek|ődési körĹí, 18 es 30 év

kiizöttjfiata|fę|nőttekalkotják,olyanfiúkéstányotakikátĺagonf"lY]i:"elhjvatottak
ř'il.ä:'oä řnĺđ*esi ..oJii""v.esÜk terii|eten & vállalják a humaniürius szo|gálatot.

o|yan fiatalok csopońja. akik.szabadidejÜkben azon munkálkodnat hogy hasznos

tagjai |egyenek a he|yi l.oiáođa.n"r-sesitse9:t' nvĺit'.*,! a' raszoru|óknak és

iäř,u."_*"gi'merjék 
.a 

világunřat.), .Y'.Ęľi:} 
kéthąvontá foglal kü|öntermet a

Má|wavirág Ktub is, .arik a ,.żnnv"l.'aruol felépü|t nőknek készüJnek programokka|,

tanácsadássa|, erĆ'aaón<ai. ůi"ňinĺ. |egkisebbeket ĺs megszó|ĺtó Binsa|ó (A Ringató

csa|ádi művészeti neveiisi-.|*9p*.-Mindenekęlőtt fontos számunka a zenei

é|ménynyújtás, hogy a részwevő ĺänőttek éś gyerekek áté|jék a ktizös játék és éneklés

iirömét.) minden r"ao.íuá"rátt Ýarja a köińvékĺeii kismamákat és babákat. 
.Nagy

népszerĹiségneköruenda30percesprogram,ígyakiivetkezőévrecsopoftbővítłĺsen
ä"Il"ĺl"lřĺl.' A jáEĺótér vonzer'e]e miĺĺtt a.|öĽŚk"" |érĺő házakbó| napi.vĺnten 6s

65 fő látogat eI rrozzanŕ(nagý''uĺor unokákka|, illetve kismamák) a Ringatór'a pedig

ámnu.n äo;ózseĺĺárosi anyuka hoza e| ki5gyermekét.
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Tiszteléttel:
Mann Dánie|

Kuratóriumi elnök

Budapest, 2017, február 23.


