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Budapest Főviáľos VItr. keľtilet Józsefuráĺosi o'nkonnányzat Képviselő-testiiletének l IBmbeiíErőforrásBiżottsága t. \0.
. előterjesztő neve: dr. Bojsza Kĺisztina Humánszolgáttatási Ügyo sztźiyvezető

.............s2. napirend
ELÓTERJESZTES

a Emberi Erőfonás Bizottság 2017. áryĺlis 12-i ülésére

Trárgy: Javaslat szeľvezetek helyiségbéľIetekkel kapcsolatos beszámolójának elfogadásáľa

Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina tiryosztĺáývezető
Készítette: Rókusfalvy.Bodoľ Gergely HumránszolgáitatźsiÜgyoszĺály

A napirendet nýlvanos iilésen kell trárgyalni.
Adöntéselfogadásráhozegyszer(iszavazattöbbségszükséges.
Melléklet: 4 db.

Tisztelt Embeľĺ Eľőfoľľás Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tartalmának részletes ismeľtetése
A Józsefuárosi Gazdálkodĺási Központ Zrt. tźĄékoz1atźsa a|apján, az a|ábbi szervezetek megkiilđték a 2016.
évi beszámo|ót és 2017. évi szakmai tervet. A beszámolót és szakmai tervet azetőtĄesztés melléklete tar-' talmazza.

Béľelt ingatlan cĺme/mz: Béľleti szenődés időtaľtama:

Társak a Teleki Téréľt Eg;ĺesület

Bp., VIII. Teleki Lász|ő tér
1,6.116m2;

Bp., YilI. Teleki Lźsz|ő tér
22.ll03mz
Bp', \ĄII. Teleki Lász|ő tér
23./f9mz

2014. szeptember 29, és 2016,
április 29 . _ hatźtrozat|an iđejű

Moravcsik A|apitvány Bp., vltr. Káivfuia tér
|9.l4|m2 és 141m2

2012. december 11. _hatźrozat|an

ideiű
Reményi' Ede Cig,ányzenész Szövet-
sés

Bp., VilI. SzL|ágyi u, IĺB. /
28m2

2011. junius 6. - 2016, december
31,

Új vilegEgyesület Bp., VtrI. Lajraa.5. /26Ń f0I3. január 2I. _ hatfuozat|an
ideiű

A szeĺvezetek által jelen|egfizetettbérleti díj, a kedvezmén,y nélkiili szźmítottbérleti dfi'és a Budapest Fővá.,
ros VIII. keriilet Józsefuárosi onkorľnányzat (atovábbiakban: onkormĺĺnyzat) á|ta| fiže:r:ndő k'zbs költség
bemutatása:

felenlegjizetett ked-
vezményes bértetí díj s,*,i,,ľo:,érleti díi 

Kiiziis k?iltsěg (Ft)(Ft):

Az új típusú bér|eti szerzíódések esetében a szerződés 6' pontja az.alábbiakattarta\mazz.a:
,,Bérlő kcjteles a támogatas fejében
- a honlapján, sajtó megjelenésein az onkormónyzatot tdmogatókěnt szerepeltetni.
- a legalább hni helyiséghasznĺźlatot igénylő eseményeĺĺről (fogadóóra, gyűlłts, rendezvény, tanócskozds,

t an ác s adás) a B é r b e adó t t áj é ko z t atľli, me ghív ó t kül d eni.

ľ

Tĺáľsak a Teleki Térért Egyestilet
|3,345,- Ft+ Afalhó
|4.760,- Ft+ Áfalhó
25.500.- Ft+ Áfalhó

24.|40,- Ft+ Afalhó
30.000,- Ft+ Áfaftó
29.850'- Ft+ Áfalhó

4.0'00'- Ft/hó
14.761,-Ftlhő
6.960:- Ft/hó

Moravcsik A|apitvámy 3.080,- Ft + 41ą166
26.600.- Ft+ Afa/hó

9.850,- Ft+ Afalhő
150.500'-Ft+Áfalhó

3'.080,- Ftlhó
26.600.- Ftlhó

Reményik Ede Cigányzenész Szövet-
sés 6.422,- Ft+ Áfalhó 46.666,- Ft+ Afa/hó 5.I25,-Ftlhő

Ui Világ Ecvesület 25.333.- Ft+ Afaĺhó 46.467.- Ft+ Afa/hó 7.26ś;.-Ft/hő



. .minden év mórcius 15. napjóig beryłújtani az ąđott éwe vonďIazó szabnai ter,vét, amelyből Hderül,
hogl milyen eseményeket tervez az éll sorón meg7endemi, illetve a béľIeményben milyen óllmdó tevé-
kenységet végez, az mennyiben szolgólja Józsefváros és ajózsefvdrosi la]rosok érdekeit.

- minden év mĺźjus 31. napjĺźig az előző éves tnékenységéről szóló, az onlcormőnyzat óltal meghatározott
t ąrtalmú s z akrnai b es z ámolój át.

- ą helyiségben az alapszabálydban megielalt célolmak megfelelően a bérbeadáslror engedéIyezett tevé-
keny s é ge t folyamat o s an fo lyt atni.

A szakľnai terv és a szabnai beszómoló éľtéIrelésére és etfogadiźsdra az onlronn,nyzat tntaskôrret rendelIre.
ző Bizottsóga (Emberi Erőforras Bizottsóg) jogosult. Amennyiben a hgtóskijrrel rendelkező bizottsóg a sząk-
mai tervet és beszđmolót elfugadta, úg a civil tevékenységhez kqcsolódó béľIeti díj az odott évre is érvéłty-
ben mqrąd.
Ámennyiben a Bérlő afenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, úg a bérleti díj az érintett év januar I. nap-
jótól az ąklror érvéľtyes szabdlyok szerint kiszdmított bérleti dijnak megfelelő összegre emelkedih,,

Budapest Józsefuárosi onkormányzat a Moravcsik Alapíľvĺány es az Új'világ Egyesiilet honlapján. tĺámoga-
tóként szerepel, a Reményi Ede Cigáĺryzenész Szövetségnek és a Társak a Teleki Térért Eryesületnek nin-
csen honlapja.

Javasolom asznrłez.ętek beszámolójĺának és a szakmai tervének elfogadását valämint a:kedveznényes bérle-
ti díj meghatĺáľozásźú,aközös költséggel megegyező tisszogěn, tekintettel a.Képviselő-Íesiiet248ĺ2013.(V.].
19.) szamú haiározatźnak26. c) pondában foglaltalĺrą valamint arľą hogy a szrmez.et a szeľzödésben vá'llal-
taknak eleget tett. A Reményi Eđe Ciganyzenész.Sztivetség esetében a bérleti szľ,tzőidés2016. december 31'
én lejĺáľt' ezértakedvezményes dijíl bérleti szeľződés meghosszabbítrásátjavasoloĺn'

II. A beteľjesztés indoka /

Javasolt, hógy fenti szervezettel kapcsolatos javaslatít a Bizottsá! a20I7. ápľilis 12. napjántartandó ülésén
meghozza.

m. A dtintés célja, pénzügyi hatĺĺsa
A döntés cé|ja a beszámoló és szakmai terv elfogadrísą a kedvezményes bérleti diijal kapcsolatos javaslat
meghozata|a' A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel

IV. Jogszabályi köľnyeze t
A Bizottság haüásköre egrľészről a civil szeľvezetek és az onkoľmányzat között fennálló béľleti szeľződésen,
másrészről a Budapest Főváros VItr. kerület Józsefuárosi onkonnrányzat Képviselő-testĺilet és Szc.rvęi Szer-
vezeti és Miĺködési Szab;źůyz.atfuől szóló 3612014. (xI'06.) önkoimlányzati rendeletének 7. mellékletének
2.2.3.pontján alapul.

A Képviselő-testiilet 24812013. (VI. 19.) számú hatźrozatźnak(a továbbiakban: Kt. határozat) 26. pontja
a|apjźn onkoľmrányzati fe|adatolĺůoz és célokJroz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet részére töľténő
bérbeadásnál az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsłága az illetékes szakmai bĹ
rnÍtság javaslata alapján kedvezrnényes bérleti dfiathatźrozhatmeg,azalábbi kategóriák szerint:
a) a bérleti đij éves méltéke a helyiség AFA nélkiili beköltözňető.forgalmi értékének a 4 %o-a" źrmeny-

nyiben a szęwer-ethavonta lega|ább 2 alkalommal folytat a bérelt helyiségben tevékenységet,
b) a béľleti dfi éves mértéke a helyiség Áľe nen<uli bekölttjzhető.forgalmi értékének a2 9/o-.4 ĺlmeny-
nyibenaszpwezsthavontalega1ább4alkalomnralfo1ytatabérelthelyiségtentevékenységet,
c) a bérleti dfi mértéke a mindenkoľi közös költséggel vagy iizemeltetési kiittséggel megegyezś' összeg,
amennyiben aszervezethavonta legalább 8 alkalommatfolýat abereltheýiségben tevékenységet.
d,1 az a), b) és c) pont alapján kedveznényes bérleti dfi áIlapítható'meg a helyiségben végzett tevékenység
gyakoriságának figyelmen kíviit hagyásával is, arnennyiben az.öĺlkormámyzati feladatokhoz és célokhozkap-
csolódó tevékenységet végző szewezpt egynél több önkormźnyzati bérleménnyel rendelkezit abban az ön-
kormátnyzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végez.és az egyk heýiséget raktĺározási
tevékenys é gre hasnźůja.

A KJ. határozat f9. pontja értelmében: ,,A szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadására
az Önkormźnyzat hatáskörrel rendelkező szakmai bizottságajogosult. Amennyiben a szakmai bizottsźq a
szakmai tervet és beszámolót elfogadta, ilgy az onkormányzat TulajdonosilBérbeadóijogokat gyakoľló bi-
zottsága az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti đijat az
adott évre is engedélyezi. Amennyiben a szervezet akote|ezettségeinek nem tesz eleget, úgy a bérleti díj az



éľÍntett év január 1. napjátót visszamenőlegesen az aktuális forga|mi éĺtél<et alapulvéve a Kt:hatźrozat7. és

8. pontjai szeľińt kiszámított, a nem civil szervezetekre meghaüározott bérleti. dfinak ńegfelelö tisszegre
emelkedik..Amennýben a sz'ak'mai terve, beszámolója alapjan bizonyított hogy tevékenységét csak részben

végez1e-lőzsefráios ěrdekében, úry a bérleti dfi.a Kt..határo7nt26. pontban szabáůyozntt magasabb kategóri.
ába sorolt bérleti diira emelkedik.''

Mindezek alapj.án kéľem az Emberi Erőforrás BizottsĘ.döntését a beszáĺnoló és szakmai teľv elfogadásłáľól.

Hatátľozati javaslat

,20|7.(IV. 12.) számú Emberi Eľőfoľrás bizottsági hatfuozat,.

Az Emberi Erőforrĺás Bizottság úgy dönt hogy

1. elfo$adjá a Társak a Teleki Térért Erycsĺilet (szélĺüely: 1086 Budapest Teleki Lá,sz|ó ter 24.I1I0.;
adős,żźnĺa: 18515592-1-42; képviseletében eljáľ: Feicht Rezsőné e|nök) 2016. évľől szóló szakmai

besaímolój,áftés a20|7. évi tevékenységéről szóló szatonai tervét.

FeleJős : polgrármester
Határidó: 2017. ápnlis 12.

2. javasolja a Városgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti dij meýlatfuozásátt

a közös költséggel megegyező összegen a Tĺáľsak a.Teleki Téréľt E-gyesiĺlď (székhely: 1086 Buda-
pest, Teleki Lźszlrőtér 24.I/10.; adószáĺna: I85|559f-I42; képviseletében eljĺír: Feicht Rezsőné el-
nök) civil szel.vezet részśre a Budapest MII. kertile! Teleki László tér 16. (34734/0ĺN24 hĺsz.), a
Budapest VIII. kerĺilet, Teleki Lász|ő tér 22. (34739/0/N3f tltsz.) és a Budapest VilI. kertilet, Teleki
Lźszkő tér 23. (347 40l0/Nf5 hľsz.) szám a|atti helyiség vonatkozásátban.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: f0I7. átpri|is 12.

3. elfogadja a Moravcsik Alapítvĺĺny (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.; adószáma: I966907f-f.
42; képviseletében eljár: dľ. Simon Lajos e|nök) 2016. évről' szóló szakma'i beszáľnolóját és a2017.
évi tevékenységéről szóló szakmai tervét.

Felelős : polglármester
HaŁáľiđő: 20|7. Ęĺ|is |2.

4. javasolja aYárosgazdálkođási és Pénzüryi Bizottságnak a kedvezményes berleti díj.meghatźrozáĺsátt

a közö's költséggel megegyľező összegen a Moravcsik Alapítvány (székńely: 1083 Budapest B.alassa

u. 6.; adćszźma: |9669O72-2-4f;képviseletében eljár: dr. Simon Lajos elntik) eivil szervezet részéĺe
a Budapest VIII. keriilet , Kálvária tér Í9 . (35456/0/N3 1 hľsz.), és a Budapest VIII. keľiileĹ Kálvá-
ria ter 19 . (35456/0lN36 hrsz') szźm a|atti helyiség vonatkoaásában.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2O|7. áľlritis 12,

5. elfogadja a Reményi Ede Cigĺĺnyzenész Szivetség (székhely: 1081 Budapest Népszínház u.27;
adőszátma t8068337-1-42; képviseletében eljár: Faľkas István elnök) 20|6. évrő| szóló szakmai be-

szálmo|ójźft és a 20117 . évi tevékenységéľől szóló szakm ai tewét,

Felelős: polgáľmester '

Hatáľidő: 20|7. ápri|is 12.



6. javasolja a Vrárosgazdálkođĺísi és Pénziiryi Bizottsápak a bérleti szeruődés.hatíĺozatlaĺ idejű.meg
hosszabbítását és a kedveżményes bérleti díj meghatĺíľozását a jelenlegi.béľleti di[ial megegyező psz-
szegen aReményi Ede Cigányzenész Szövetség (szekhely: 1081'.Búdapes! Népszftlháau.27.; adő-

' szíma: 18068337-142; képviseletében eljrár: Farkas István e|nök) civ.il szervezet tészére ą Budapest
\Ątr. kertilet Szilágyi u. 1/B. (34668|0lN1 hrsz.) szám alatti helylseg vonatkozásában.

Felelős: polgrĺrĺresteľ
Hatĺáridö: 20|7. ápn|is 12.

7. elfogadja azu1vĺlegEryesiilet (szekhely: l039.Budapest Hollós Korvin Lajos u. 4.3 adôszÁma:
18701146.1.41; képviseletében eljĺír: Papinot Ildikó e|nök és Staub Zn|tźľn ale|niik) 2016. éwőlszćiló
szakmai beszámolóját és a20L7. évi tevékenységéről szóló szakmaitervét.

Felelős: polgánnester
Hatráľidő: 2017. źryriis 12.

8. javasolja a Vaľosgazdálkodĺási és Pénziiryi Bizottságnak a kedveményes bérleti díj me1$ratfuozÁsáú
a közös kiittségge! megegyezó összegen azu1vnagBgyesiilet(székhely: 1039 Budapes! Hollós
Koľvin Lajos u. 4:; adőszźlma: |870|146-141; képviseleteben eljáľ: Papinot Ildikó e|nök és Staub
7'o|tán ale|nök) civil szervezpt részéľe a Budapest VItr. keriĺlet, I.ajza u. 5: Q5357l0/N4 hĺsz.)
szátm alatti helyiség vonatkozasában.

Felelős:polgármester
Határidői 2őŰ. átpti|is t2.

A lakosság széIes köľét érintö döntések esetén aze|őteqesztő előkészÍtőjénekjavaslata aközzétételmódjára
nem indokolt hirdetőüáblrán honlapon

A döntés végrehajüłsát végző sz.eryezeti egység: Humĺánszolgáltaüási Ügyosztźiy, Józsefuár'osi Gazdálkodási
KöryontZrt.

Budapest,2'l7. ápľilis 06. 
.ĺ..'u*Q u^,Ą
dr. Bojsza Krisztina\
ügyosztáýezető

KÉszÍľBľĺB : HuvĺÁľszoLGÁLTATÁsI 'Ály
LBŔre: Rórusparvy-Bopon GBncBLY HUMÁNK.APCsoIATI IRoDA
PÉNzÜcyr ľeDEZETET lcÉľrcrĄnlrĺlcl1ucu IGAZoLÁs: . t \. '

JocrKoNTRoLL: Alil;Ńói'i;;- W.ą,

/" /Úb,V
DR. MÉszÁR ERĺr.ł

ALTEGYZO 2017 '^pR 01.

AL.KALMAS: ,JlvÁrĺ.q'cyľł.:

e"tłł 7r.n,ł.1../,
ZEľľľer oszrÁn

AZ EMBERI EnoľonnÁs BzoľrsÁc ELNoKE

sTERIESZTE

Pcr\
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To5ÁG
Budapest Jĺózsefváros ÖnkoľmĺĺnyzaÚ
Polgáľmesteľi HÍvatal -

HumánszolgáItatási Ügyosĺály
D.r. BojszaIśisaina
Ugyosztĺályłezetö Asszony
reszęre

Budapesŕ
Baross u.63-67.
r082

Tisztelt ÜryoszÍályvezető Asszony!
Mellékelten meglnild<im a MoľavcsÍk AlapÍtviny (szekhely: 1083 B,a^p.,ł'fr;;
ťftffił;ftrľ.í:.z1z, képviseli: ĺr. 

-9jľä-n. 
tđ;, IÁsz|ő) alł--iJ"rui.n, az

35456ĺ0tN3ĺ h*":.ľtbľ,1o.1ľľ.u,:ľľ,:.T. t""uŕą rcĺł'ĺ-iä,teiiä .Jä,"'att bérelt35456ĺ0lN3Ihľsz..ú4|m2é"3ś;5óJ0iJi6.ń."]o'il?#ľÄ3ilř"oľ;:ffi 
#xľŕ::szolgáló helyiségelľe vonatkozó 2at6, évi szalĺľnai ueszĺiolo.; át és a 20t7. éví szakmai

:äff.ä"Tl2. 
decembeľ ll-én kdtötĹ hatáłozat]aniao,e słlo-bérleti ,*.,iie,ó. pontja

Az Alapitváľry a fenti helviséseket t
szoci ális fo glďkoztptó céIj ara aň,nali ä

*''ilí;ľ"ľ##,ľ.-o hetyiség a tulajđoni lapon raktiír, a 35456/OĺN36 hľsz.-ú helýség

ffi:Ti3*äľ#:16ąff'ľd'ffi11*"*'* a fenti helýségľe 2017. február 28Ąg

A 35456ĺ0tN31 hrsz:.l.ri.:víżórás.'hélýiśéeľ" az onkoľmányzat kcizös költség ť,,etésikötelezettsége 3.080'. F'tl}ó. 
- --^J.evbLÝ % \.,!Ául[

A 35456l0/N36 bĺsz..ri viżőÉs helyiségľe az Önkoľmĺányzat kĺĺzĺis kdltség fizetésikötelezettsége26.600,.Ft1hő

A Budapest VIII. kerĺilet K:ílyáľia tér t9. szĺm alaťt bérelt 35456t0|N3ĺ hľsa-ú 4I m2alapteriiletü helyiségľ.e a Grifton Propeľľy ry u''ť iđii. iĺ'i* zl.ankésátett, majd20|7.mrárcius 
''.anfelĹilvizsgłílt 

étékbecsiél: :"ľľ." !"ú'-ďř",calmi éľtékgi.íió.ooo,- ľt ĺlmz-ĺe eső forgalnĺi e,těi ąi.oi'; i;řblelyiség bJíIď.&, ufoľgalmi érték I00 %.ánakfigyelembevéÚelével a pínce .ánĺ r'ffił'łť;a;1iveľenysegnez 
furtozó 6 Yo-ossz.orzővalszámítottbéľletÍ đíi 9.850,. Ftlhó + Átr'A.

Az Alapítvanyjelenlegi bérlęti díjaa35456/0ĺA31hľsz.-ri helyiségľe 3.080'. Ftlhó + ÁFA.A Buđapest VIII. keľĺilet, KáIvária tér t9. szám alattbérelt 35456t0ĺN36 hrsz..ú 141 m2alapteľĺiletĺÍ helyiségľe a Grififton p.p.'ľy 
ry. il?t 3olí- 1i^"9 2s.án készített majđ,Z[|7.március z}.aÍLfelrĺlvizsgáIt éľtékbecslese szeľint 

".l':ly'Jg 
"ľorrylmĺ 

e.t"ľ" io.ióô.boo,. ľ, 1lm2-ľe eső forgalmi értéĚ'213.4zj'Ílj..ą ľ'elyiség béľieti díja a foľgďľni érték 100 %-ának

Ü.i.sz: Hb-nWIgĺpo'tę
Ui.: Kubĺánka-Beľlhammer Petľa
t'er.: 06-t /3 t4 l09B/ I 3 4
Előzmszľľľ IlB,-Í 41 / 2 l 20 17

Táľw: iratanyag megküldése

'iTít"ĺłĺľľ;
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Józsefvárosi Gazdá|kodäsĺ Közponc Zrt. Yasl

*__ío81 auoapest, ó,:*"-a. . Telefon: oó | ]|4 .onĺl"Jľľ,.|ođásĺ 
|gazgatóság.*--'--___'*.*---*_-:-*.-------.:* * :::*|!!!!:1!ľ,9ĽĽ._1*-"d..9:ĺ!ľ-.. 
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Íigyelembevételével a pince szinti helyiségben -végzett tevékenyséýlez tntoző 6 %.os
szoĺzóva| számított béľletĺ díj 150.500,- Ft/hó +ÁFA.
Az NapíNtnyjelenlegi bęrleti đíja a35456l0lM36 brsz.-ú helyiségre 26.600,.Ft/hó + Ár.Á-
A javasolt kedvezményes béľIeti díj tisszege a 248ĺ2013. (VI. 19.) Képviselő.testiĺletĺ
hatáľoz'at 26. c) pontja alapján a Budapest, VIII. keľtileĹ Klálvĺíria tér 19. szÁm alatti,
35456l0lU31 hľsz.-ú helyiségre a ktizĺis k<iltséggel megegyező összegíĺ (ahatánozathozatal
időpontjában 3.080'. Ft/hó) béľleti 0ĺ; + Áľ,ł'.
A javasolt kedvezményes béľIetĺ díj łisszege a 248?ol3. (W. 19.) KépvÍselő.testiiletĺ
hatäľozat 26. c) pontja alapján a Budapest, VtrI. kertilet Kálvĺĺĺia tér t9. szÁm a|atti,
35456l0lil36 hĺsz.-ri helyiségre a kĺjzös költségget megegyezó tisszegű (ahatfuozathozata|
iđőpontjában 26,60a,- Ft/hó) bérleti díj + ÁFA.
Tájékoztatom"hogy az Embeľi Erőfonĺís BizottsĘ l082t201r1. Qí. 30.) és LO57ĺ2o11. (111.
16.) szímú hatźnozatainak d), e) és I pontjai tekintetében a Józsefvlíľosi Gazdálkodási
Központ Zn. eĺblrźtasi és vízsgálati illetékessége nem teľjed ki.

Kéľem, hogy az Embeľi Erőforrás Bizottság döntésérőI, a kedvezményes béľleti díjon történő
további bérbeadás vonatkozasában Táľsaságunkat eľtesítsét hogy a Moravcsik Alapítvány
kérelmét a fulajđonosi hozzájárulás érdekében tovább terjeszthessiik a Váľosgazd.álkod.ási éi
Pénziigyí Bizottság felé.

Közľeműkĺidésfüet és tájékoztatásukat előľe is k<iszönöm.

Budapest, 2017 . marcius 20.

Tisztelettel:

Melléklet:
Moravcsik Alapítvárry 20t5. évi Szakmď beszámolója és20I7. évi Szakmai terve

- .. JózseÍváro"si Gazdálkodási Közi'ont Zrr. . Vagyongazdá|kodási |gazgatóság

|ĺp - 
|08+ BudaPest' Örutca 8. . Teĺefon:06 l 3|4 1098. E-maí|:vagyon3azda|kodas@jgk'htl

L
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MoRAvcslK ALAPĺWÁNY
í'o83 BudapesÍ, Balassa u.6

TeI.; o&7-219.39ô0.
Farc 27O.O33O/57223

E.mail: nappall intezméP!@sych.sote.ha'

Józsefuáľosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.
Helység-bérbeadas Csopoľt
1,083 Budapest, Losonci u.2.

Balogh Eľika
részéľe

d, [Łr'*^^Tisztelt Balogh Erika!

ťc(,7 eb,ia.

.A Moľavcsík AlaprÍľvány inJézmé4yvezetőjeként ezennel m9slĺur!Ęa Krĺl1á|a jeÍ |9.śz
:a|aĹtibéľleĺnényĹink 2016. évlszalqnai beszámolóját' valąmint ą20|7. éwękészí1ett
inunkatervet

Budapest, 20L7. ruárcius 08.

fisztelettel,
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Ał oktatÉ telephe.lv bemutatása

Neveéscíme:

Moravcsik Alapítvány, Könyvkĺitészet oktató Telephely

1089 Budapest, Kálváriatér 19,

Alppítványqnt aVIti. keľĹĺlet kö.zponti ľészén miíködteti ĺehabilitícĺós fog|atkoztató

m.ĺĹheJyéĹ'męlybenmegvźůtozot|muqkaképességÍí személyek betanítása folyik' je|énleg.8 fiö ,

kýpzýse zajlilq eđdig Pedig 40 embeľ vonTđott bę a kcĺn.y.vkötö miíbety muĺkájáb7 
.

Célcsopoľh

' 
.Azon emberek oktatĺása' fejlesztése, akĺk foglalkozási rehabilitációja nem megvaIósítható

i és/vawtartős foglalkozási rehabilitĺícióÍ.igényęInek, illetve azonmegviĺIlozott munka
. képességĺi.munkavállďTt akík foglatkoą1ísi ľehabititĺícjója javasolt. . . .

; AtelephelycéIja:' ' . ' ...'...:..]'... .'.: . .. 
.]...''

. 
. . A Moravcsik Alapífuany oktató telęhelyéĺek célja elsősoľban a JĺĺzsefváľosÍ megváůknott

munkaképességÍĺ munkaváualók foglalkgzĺAtásánakebsegÍtése; képességÍlbet

. képzettségüknek es az egészségi áltapotuknak megfele|ő munkavégzés fęlté.teleíńek. 
.. 
' . :

.bíxosítás a,hogy ezttltal komplex ľehabilítációbanľészesriJjeńek.. .. . . .. :. .

szabźĺ|yorÁsanak megfelelőeh a nydt munkaeľőpiacra vďó kivezetés is előiĺĺínyol]1atn.

oktatási tevékenységiink követi az eęyénĺigényeket, fázisokra osztjuk az é'ĺcadott

ismeretanyagot. Atapasztďatok a|apján,a tanultak ryakori ismétlése ajaĺtott az e|sajźiított

szaktudás meglétének femtartható ságához.

A munkavégzés és oktatás kiiľiilményeĺ:

A tĺíroló helyek kiďakítása a tźrolt anyagok ťlziku, kémiai és biológiai tulajdonságainak

figyelembe véteĺével tcirténik. A munkahely megvilágitźlsát (eľmészetes és mesterséges) a

munkavégzés jellegéhez igazítjuk. A munkahelyek jót szel7őnethetőek és fiĺthetőek. A

padlóburko?at szillőLtdĘ sĹippedés-, gyfuőđés-, iIl. csuszásmentes, könnyen tisztítható és

feľtőtleníthető, męgfelęl a munkavégzés jellegének. A nem dohłányzók véd.e]mének érdekében

a20|1. évi XLI. törvény betaftäsa szeľint töľténik, e mellętt írásban infomríljuk őket, hol



tájékozódhatnak a leszokłás lehetőségeiľől. A munkahely, munkaeszkoziiŁ beľendęzéset

higiénés követelnényeknek megfelető ľendszeres takańtźÉźLt, tisztítását elvégezziik. A
munkavégzéshez sztikséges mozgaster kialakíüása eľgonómiai szempontok figyelembe

vételével történik, és fontos szá:nunkra a munkavállaló és a kömyezet kapcsolat re,lrdszeľ

. 't<iĺakĺtásĺínál a biztonság és a munkafolyaĺnatok, illetve egyéni sziikségletek igényleVétele

is. A munkavédelem elengedhetetlen ľésze, az éľintesvedelmi, balesetvédelĺni, ťrizvédelmi

. oktatas. Ehhez munkavédelmi szakembert biztosítunt aki előađást tart a]munkavégzěs

heĺyéheą a muńkafolyámatokJrozlgazítva. Az ahta|'tnos üájékoztatrást írasban ís megkaĺiják. A

nunkavédęlmi szakember az oktatás mellett rendszeresen felülvizsgĺálja a munkaeszk<izök

műszaki a|Iapotat, a sziikséges karbantartĺási feladĺttokat eltátja' Az elektromos késziilékek

éľintésvédehnét vizsgźiata megtöľténik , a tiľĺo|tó késztilékek feliilvizsgál atat e||Ąa a

szakember. Minden telephelyĹinkön megtörténtek a munkavéđelmi fg|ada1.t szakembeľek

bevonásávď alakítoťfuk ki a munkakönryezetet.és az egy.eđi munkaeszközolĺüöz ígązítottuk a ..

:

' ':].:bďesetvédelmi előírásokat, ; Er'zet a köľtilteHnJő maga(aĺrĘsď bixosĺtjuŁ hogy a

':. ĺnuĺkavĺíllalóink a legcsekétyebb ĺiéľtékben se legyeĺ v eszéIyeztetve egészségi al!apo.tq}. .

Mint rehabilitaciós foglďkoztató fgnaospak ta1tją hogy a megváiÍozott munkffiességti.

munkavállďói szĄnfuq megfe.lglőek .lggyęnek a munkavégz.eś kŕ'riilményei. Ennrc.k

. .fugf"lelőęn folyamatos kapcsolatot.ÍąrtĘt 'a $e.habĺĺtaciós S3a|igazgą|4sj. .Szervyę|,.a .

'.'s4emilyes rehabititácíós tęľv e.ikéśzítéŚę sonáń: tyęĺ figyelmet foĺdítuqk' a. kopplex.
''..: .. .,:. ,

szakvéleľnények által mcghatĺítozott véleményekre'. ńind egészségiigy1 mina qociáliq 
.

. sziikségtetek kielégítésére a munkavállaló személyes céljainak megfelelően. A 327D0I2.

. Qil'l6.) Komr. rendelet altď meghatĺáľozott keľeteken beliil, segítő szolglíltatlásokkď segítjük

a munkavállalóinkat. Alapítványunk elsósoľban psáchiátriđ betegséggel elŕĺ munkavrállaiókď

.foglalkoztat ezért,. nagy hangzuIyt fektet mľą hogy a betegség okozta sfuesszt csökkentsą

kommunikációj ukat fej lessze.

ĺtul.-"..i



Á Kálváľia térí 9ktató Telephelv 2Q16.os tevéke.4Y$égének beszĺímolóia

Az év során az á]landó munkĺánk tovĺábbra is a könyvrestaurálás volt vagýs régi,

elha.sznłáIóđott vagý megrongálódott könyveket újítottunk fel, erősítettiink meg.

Amegváltozottmunkakęességri munkavállaióínk a Kálváľiatéń tetephelyiinkön ag7akorlati

oktatás és munkavégzés melett elnéleti oktatásban is részesĺiltek'

Tehát a 2016-os évben is folytatóđott a könyvkötészeti alapismeľetek elsajátítása amihez

továbbľa is jó gyakorló alapanyagot jelentettek az Alapitvaĺy illetve a Klinika betegei ŕészéĺe

fenntaľtott könyvtĺáľból kapott rĘ1i, elhasznĺĺlóđott vagy megrongálódott könyvek. Eiső.sorban

. ezeket újÍtottuk fel, erősítettiik meg illetve kiilső megrendelésľe is dolgozíink kisebb tételben.

oktatási tevékenységĹink k<ĺvette amunkavłállalóink egyéni igényeit, fázisokľa osztotttfu.az

áÉađott ismeľetanyagot. Atapasztalatok alapjan a tanultak gyakori ismétlése az e|sajátít1tt

szaktudás feÍurtaľthatóságát n.agytansegítette. Heti na'rycsopoľtps m.e.g!es. zélésekkď is :

. 
segÍtetttik am1lkavďlďóinkat akönnyebb tájékozőđásban, egyezte'giika]mulkďelaĄatalkat,

Az oktatásban résitvevő megvő|tozntt munkaképességtĺ munkavĺĺltalók a következő

folyanatolĺÍ<ď ismerkedtek meg tételesen:

.:
Munka..és balesetvéde|mi ismeľetek mint az érintésvédelmi, ti1zvedelqí ismeretet hazkend

ismeľetetése;ezékrőlamrrnkaváltatóinkegyéniszükségleteiszerintitÄjékoztatźsa..]..

Könyvkötészetĺ alapĺsmeľeÚek
. - aryagismeľet .

. papíľkezelés: levegőztetés, síbolás, számolĺás, összehoľdás stb.

- ragasztő anyagok ismerete

- ecsethaszniílat

.kĺinyvkötőcsonthasznáiaĄhajtogatĺísiisméretek

könyvktitő olió haszrálata

- méľetezés, méľő eszkö'zök hasrnálata

borítóanyagok ismeľete

- csomagolástechnikai alapok

Kézi könyktitészeti technikák

kĺĺnyvek használható v á tétęIe



szakadt, elhasznráll ktĺnyvek újrakötése, lapokból ĺíl1ó könyv eikészítése rugasýs,

e|őzék me gosztás, tlíblaké szÍtés, b eďłasztas

iasakkészítes

többféle méľetb'en, változatos a7apaĺyagokból, egyrészt gyakorlas, masrészt

késztennét vďamint az ezęk.hezkapcsolódó mĺiveIetek: hajtogatĺís, rugasztźls, papk

méretľe vágasa

Tömbfiizés és kkafrĺzés

Pólyás dosszié készítés (Biegelés, késztęrmék előĺíllítasa)

kockatĺimb, j eg1zettömb készítés

peľforált tęrmék készítése, jegyezffilzet készítés

genotheľm készítés

Előszö,ľ a papísal,mint kötészeti anyęgat.ismeľkedtek meg. Ezek utĺn a' kötészeti.kézi

szerszírnokkal mint a.kötéśzeti olló, kötészeti csont haszĺraletávai bővůilt fudásuĘ majd]a gépi

eszközök felhasználh atősagát ismeľhették lneg a papíľkezelé sberl. .Bzzel egy időben a

papírkezelés, kén műveleteít is elsajátÍtották a gyakorlati ónák 9orán. Ezen tudáshalmaz

gyakorlati ismétlése folyamatos volt, elméleti szinten pedig egyéni oktatasban részesiiltek.

':

20l6.januáľ .' : ...''

.Mint mínden év elején az oktatĺásban részn'evők egyéni rehabilitációs tervęinek

:felulvizsgálata és a szĹikségletfelméľéseik eľeđményeinek éľtékelése megtöľtént. 
.

Rehabilitációs teľveket készrtetttĺnk azmegvćltozott munka képességti munkavĺállďókkal a

20.16.évi új célok eléľéséhez. Amunkavátlalók bďeseWédelmi oktatĺsa ľésze volt a

résztvevők minden oktaüási főalsának,ahol ismertetésre keľiilt ahźľliręĺd, a{Ąadó tew,ti1z_

és érintésvédelmi oktlatłís és megvalósúl1 atiĺzľíadó gyakoľtat

Egy paľtneľ szervezetiinkĺin keĺesztiil egy németoszágicégnekpezsgődobozokat ís

hajĺĺrgaĺunk és ľagasziothrnlr. Ennek munkálatai hatáľidős megrendelés r'évén teJjes

kapacitĺísunkat igénybe vette pĺír hétre.

Akonrykötészeti munkákat elkezđve apaýalapúalapismeretek źrtadásasoľan apapíľfajtiĺk,a

papínnéretek , papkhajtogatás, levegőztetési, összehordás, Ieválogatás, számlĺáliás, stb.

folyamatĺĺt u"ľ,ik ěú aképzésbe vont személyekkel. A papíralapú ismeretek mellętt akén

könyvkötő csontta] való hajtogatasi múveletek bemutatasa töľtént.

;N
1" JJ



A koľábbi évektől bevont személyekkel a munkafolyaniatok megszeľvezése utĺĺn folýathattuk

atavalyi évben elkezdett könyvek kötésénekmunkáját. .

2016. februáľ

Papíľtasak és papírtĺáska készítés.

Tasakokat készítettiink" amelyek kisebb táĺsyak ideiglenes tmo|ásaraalkalmąsak.

Apapírtasak készítes soľán a kiinyvkötő csouttal való hajtogatlíst tanultĺäk meg. Azoktatás

sonín a méľetezés és a méretre vágäs elsajátítasa volt a fontos, megtaľrulandó feladat.

Újaut hatáľidős bedolgozói munkát kaprunk, stancolt kaľtonlapokba mágnes és ďuminíum

betét illesĺesét és ĺagasztźlstlt végeztĺik. 5600 db'ot csináltrrnk meg belĺíle hataridpre a

megľendelőmegelégedésére.

2016.máľciu.q''...
. Megrongálódott könyvek hasznĺĺlhatóvá tétele (folyamatosan, minden hónapban)

Ajavít.ĺsi munkák felmérése utánazívekre vagy lapoka szedés és a geľinc befürészelése

következett majđ a gázsi sza|aggď vďó megerősítése . Aragasztőaryagszáľadása utĺán a boľító

javításávď majd a belív és az előzś'k-papír összeillesztésével folytatódott és a belív boľítóba

] vďó beakxz.tásáv at zarőďotta megtand'anđo mqnkąfoly'amat. ... 
-'

Ezt amunkďolyam atot ahónap sonín ĺĺrinden mrľikavállďónk több hasonló állapotu konyv

ľestaunálása sonĺn tanulhatta és gyakoľolhatta be. Hangsulý fektettiink a folyamatos kíséľés

segí1és melett arľa is, hogy a munkában való ĺinállósásuk is fejlődjön.

2016. ápľilÍs

Akeménytáblrás könyvkötészet technikáját sajátitották el. Atáblás kotés kdzben a

ľésďeladatok megosztĺását és a csapatĺrunka fon1ossĘát hangsúlyoztuk. Mutáĺ minđen fĺízist

megtaĺrultak gyakorolhatták aztis,hogy hatékonyabb-e egy adott könyv estében a

csapatmunka vagyis a ľetaurálási munka ńsďe|adatokľa bontásą és a munkatáľsalJ<ď való

egyiittmiĺk<ĺdés. Ebben az egyéni képességek és sziikségletek valamint a munkatempók

łisszehangolása volt a kihívas amelyek eltéröek voltĄ ezért igény szennt az önźi!ő

munkavégzés gyakorl ásáhozis visszatéľhettek.



. 20t6. május 
'. 

:. . 
.

- 
A könyvkötés gyakoľliása melett az Napítvźmy őszi festőmaĺatonjĺfua való munka

előkészü'letęit kezđtfü meg.

A festőkańoĺok készítésének technikáját tanultuk: a festékanyag anyagismeĺetének és a

' festékkeverési miĺveletek ismeľetének źúađásátilletve az anyagfelhordasi technikáit
.. 

I 1.,.: 
., 

.. 
:

' gyakoĺoltuk be. .. :'

20I6..jr'inĺus

D iplomataitó készítés:
. 
'-.ľ^Y*--*

A keménytáblás kön1rukötés alapvető elvęit a|ka|manłagyakoľolmk a diplomataľtó készítéséĹ

Abarsony boľító anyagismeľeti oktatása után a méľetezés és akésztermék készítését tanultĺák

meg amunkavĺíllalófuk.

. . .. A kötészeti munkavá.llďóink is részt vettek az AlapÍw:ĺńyĄ ěita! szsrvezett Ki mit tud

. . programon' a Józsefurírosban miiktidő teswéĺ szeľvezętek betegei és egyéb okból hátrányos

helyzetri emberek részéretaľtott ľeńdezvényiinkön. . : '.':

za16.jtńľus

Akiinyvkötészeti irka éstömbflĺző nrűködését, illetve az e.g.}łenes vágćryépmrikqdéséÍ: .

Íigyelhették meg az.oktatasban ľésztvgvők a kdnyĺkĺitészeÍi oktatást segítő szakember

bemutatója ďapjan.

Akönyvkötésben egyre nagyobb jáľtasságotszeÍzďtmunkavállďóinkkď azAlapíwźny

varrodájávď egyiitüniiködve patchwork textilboľitos jegyzetfiĺzeteket kezdtĺink készíteni.

2016. augusztus

Elkezdfiik az Alapítványunk źltaI szewezetĹ Psychaľt2 4 rendezvéĺyre való festőkaľtonok

elkészítését is.

A hónap soľán az eddigi technikĺák gyakoľlasával egyéni könyvľestaurálas is folyt vagyis régi,

elhasaálódott, megľongálódott könyveket újÍtottunk fel, eľősítetttink meg. Mínđenki saját

k<inyvet kapott amit az eđdígi ismereteit felhasznáľva az otłatő szakember feltigyelete és

iranyitłása melett egyedtil restauĺďhatoťt elejétől a végéig.



20t6. szepteĘbeľ

A hónap.során befejeztiik a festőkartonok fehér festékkel vatő alapoż:źsa| Így o.".gtuoo1t.'k *
begyakoroltuk az ecsethaszrálatot illetve az anyagok fixálását.

Hamburgeres zászlócskrík at is ragasztotĺrnk hurk apálcáya,szintén beđolgozói rhunkakénťmas

telephelyekJ<el együtt. . .. . ., ,

20|'6.október .. 
'

A hónap"során elkezttink egy .nagyobb bedolgozói munket ąmi az év további részél:e,

valószintileg ęlĺoelĺja a könyvkötészeti munkavállalóink nagy ńszśt Papí{ásŹ'| hajtogatlĺsĄ

ragasżIásät és összeille9ztését végezŻł1k, aÍni jól illeszkedik a munkavállalóirk áJtal tanult és

begyakorolt köny.vkötéqze1i készségełüez.

2016: hovémbeľ::
.': '... .ł .

Novegrbeľhónapb.ryr n.''ąg'ľésa a'laülön'biĺző méretĹi papíľtasak hajtogatasa ég ragasztásafolyt.

Az elhaszÄźiooou..serut toayu'ą ľ..lújítását kisebb kapacitassď tudtttk végeari. Egy sajá.t: .. . . .

teľvezésii hatráľidönąpló kiséľIeti győrtĄsäba'is belefogtunlq kis példĺányszámjan k{szítetfiik.

..:....
papírtiáska készítés folyt. Ąaok akik ugyes'e.b' beq tu.đtak a feladatot végrehajtani segítették

társaikat. A koĺábbi hónapoktan vég.ettbedo1go.z9| munka is fotyt és kaýcspny előtt több

mint 10.000 db-ot ađtrłnk le a kĺilönböző méľetü és nrintályu ffiľasztottlevéttasakokból.

A munkaváltďóink ĺállapotĺt és szükségleteit folyamatosan folmé5jiik mtmkank közben.

Motivációs 'interjúkkai egyéni esetkezeléssel <isztčn ozzilkmunkavállďóinkat' Igenybe veszik

továbbá éleünód klub, tanácsadó, kulturális szo|gzitatasainkat, iilefi' e Észt vesznek szociális

kompetencia tréningieínker1 ahol komĺrrmikációs gyakorlatokkal fej.lesztjtik

munkavállďóinkat. Továbbá mentrálhigiénés, pszicho-edukációs cs'ęoľtjaiĺkgn is ĺészt

vehetnek.
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Neve éś címe:

MoľavcsikAlapíťvĺány, K<inyvtotészet oktató Telęhely . . 
. ..:..

- ......:.

Alapífuányunk aVIII. Keriiletkii4onti részénmiĺködteti Tehabilitációs foglďkqztató
'-1 . ..''- 

",:1",.,

' műhelyét, mely'benmęgváltozoÍt mrinkaképességii sze..m'elyekbetaní1ásafolyitjglenleg'9 ffi
] kép""," aJ\ly,eddig pedig 30 ember vor.róđott be a könyvJ<ŕitő mĺÍhely mu*Ąeua.

CéIcsoport . j

. AMo1av.csik Alapíwány:oktató tęlęphelyenek cé-lja első,soľban a Józsefuáľosi ne'gváltozott

munkaképességű munkavállälók foglalkoztatasźnake|ősegítése,'képesség.Íiknłki ' .

.képzettségiikrlekés - egeszsęgl ái|apgąufuak megfelelő munkav'igzes fďtételeinek

] . .biztósÍtĺĺsąhogyezźiltalkoÍ-Iplexrehabiüiációpan'r.fustĺljenet... | . .'..]'''. ..:'..;'.''..... .

'.........
nyílt mupkaerőpiacra vďó kivezetés is előirlányozhat,ó. .'. .. .' .1.]

... .:. .l. .'

oktatásí tevékenységiiłĘ követi azegyéniigényekeą faztisob'taosĺjuk azćúadott

ismeretaĺyagot. Atapasztďatok aląp1än;atanultďł gyakoriismétlése ajĺánlott ĺrz elsajátított

Ą 
.zonembeľek 

ołÍatása, fejlesztéqe; akík fogtalkozási rehabilltáciőjanem megvalósí'lható

és|vagy taľtós foglatkozási ľehlrbiJitációt igény-e|4et ill.efv.e;azon megváItozbtt muoka
'...'..

lĺépességĹimunkavállďók,:akikfoglatk'o.zási.r.e'Fą'bilit|íc!óiąjavasolt. :: .] . .:
.:' ;............ ',',,...:1..' - , ,i

szaktudĺĺs meglétének fenntaľtható ságźhoz.

. 

A munkavégzás és oktatás kiiľü|rnényeĺ:

A taroló helyek kíďakítása a tárolt anyagok fizil<ai, kémiai és biológiai tulajdonsĘainak

figyelembe vételével töľténík. A munkahety megvjlágíüísát (teľmészetes és mesteľséges) a

munkavégzés jellegéhez ígazÍtjllk. A munkahelyek jól szpllőnerhetĺĺek és fiithetőek. A

padlóbuľko?at szi|aró, stippedés.; gyĺrodés-, ill. cslszásmentes, kdnn.yen tisztÍtbató es

fertőtleníthető, megfele] a mirnkavégzés jellegének. A nęm đoháĺr'pók véđetmének érđekében

a 2OII. évi xLI. törvény betartása szerint töľténik" e mellett írasban infoťmáljuk őket, hol



tĺjékozódhatnak a leszokas lehetőségeiről. A munkahely, munkaeszkĺjzök, bęrendęzéset

higiénés követelnényeknek megfelelö rendszeľes tataĺtĺsai tĺsztitasát e\végen1fr'. A

munkavégzéshez szĹikséges mozgĺĺstér kialakítĺása eľgonómiď szempontok Íigyelemte

vetelével töľténik, és fontos szamunka a munkavállďó és a körnjezet kaposolat rendszeľ

kialakít"ásánál a biĺonság és a munkafolyamatot illetve egyéni sztikségletek igénybevétele

is. A munkavédelem elengeđhetetlen része, az érintésvédelĺni, balesetvéđe]ĺni, tűzvédelni

oktatas. Ehhez muľlkavédelĺni szakembert biztosítunk, aki előadást taľt a muĺkavégzés

helyéhez, a munkafolyamatokho z1ęazíNa. Az álta?ános tájékoztatást ínfuban is megkapjak' A

munkavédelmi szakemb er az o|<tatĺĺs mellett ľendszeresen feltiiviżsgĺálja a munkaeszköztik

miiszaki állapotat, a szĹikséges karbantartásí feladatokat ellátja Az elektľomos készĺilékek

érintésvédelnét vizsgálata megtörténik, a ti:a:oltő készĹilékek feltilvizsgĺĺlatit el]'átla a

szakembeľ. Minden telephelyiinkön megÍöľténtek a munkavédelmi feladatok, szakembeľek

bevonásávď alakítottuk ki a munkakörnyezętet ésaz egyedi munkaeszközöliüoz ígazitottlka

bďesetvéđeLńi elöÍrásokat. Ezze| a köľültekintő magatartassal biztosítiulq hogy L

muŃavál1ďóink a 1egcsekélyebb méľtékben se legyen veszé|yezteble egészségi rátlapotuk.

Mint ręhabilitaciós foglalkoztató. fontosnak tar.laĘ hogy a meguáltozoľt munkaképességu

muĺkavállalói szämára megfelelőek legyenek a munkavégzés köľülmenyeí. Ennek

megfelelően folyamatos kaposolatot tarhmk a Rehabilitícióg Szakigazgatasi Szerwď, 1

személyes ľehabilitációs terv '.elkęszítése során nagy .frgyglm9t 
.foľdífunk. 

". 
**u':-

szakvélemények ál'tal meghat*ozott véle,ményet<re, mind egészségiigyi, nind szociális

sztikségletek kietégítésére a munkavállaló személyes céljainak megfetelően. A 32712012.

(Jil.16.) Korm. ľendelet á.ltalmeghatěromttkeľetekenbelül, segítő szo|gá|tatźsokkal segítjtik

a munkavá1lďóinkat. Alapíwanyunk elsősoĺban pszichiátľiai betegséggel élő munkavállalókat

foglalkoztat ezért, nagy hangsúlyt fektet aĺrą hogy a betegség okozta stresszt csökkentsą

kommunilęíciój ukat fej 1 essze.

)o
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Mint minjen év elején az oktatásban ľésztvevők egyéni ľebabilitációs teľveinek.::
feliilvizsgálata és a szülĺségletfelmérések eređményeinek éľtéketése fog töľténní. . :

j

]Rehabilitĺĺciós terveket készítiink az mmk-s m. unkavállalótkď af01:7. évi új célok eléĺéséhez;

A balesetvédelmi oktatás része minden oktatas|fazisban résztvevő. munkavĺállalónďc, ahol

. ismeľtetésre keriil.a häz;ľendt' afri"ľradőteĺł,ťú7=és érintésvédelmi oktaüáś,.ttĺzľiddó ..-' : -. .

gyakoľlat.

Akönyvkötészeti munkĺákat elkezdve apapÍra\apűďapismeretek átadĺísa sonán apapíľ'fajták; a

papjryé1etet papÍr hajtogatás, levegőztetépi, össze' hordas, twálogatás, szĺímt.'{ás stb. :

tg|yaľrałntves3fü Ą.a|łý'.pfgue v.onJ sz. ę,ęétyęk ,ł'pąp'.íT'ďąet],isme1e..te.1..< malr.ŕt.a.kŕ4

kiinyv.köfő.psonttalvďóhajtogatasĺ.miivďetetbemutaÍásatöľtiĺqik. 
. 

.i ';.. :.' ''. '.

.Akorábbi évektőtberłont. szépélyękkel.a munkąfolyamatok ńegszieryezésé uiáb folytathatjuk
......11 

...:.; .ye..... t.t:.:l ...,.....: _e.:.:. . 
'..,. 

.:.:.,..,,:..... .:.j:. 
,

atavalyiévbeĺ3lkezđettkönyvekkötésfuekmunkájál ] .. .'. '. ...].. '..:'....' 
.

20L7, febľuáľ:

Egy nagyobb 1ťtil9ő megrendelésre a hónap.során:folytattnk egy'naeyob' b..bedolgopói munkát

. imliazéy továbbiĺészéľe valószinjiteg elfoglďja akönyvkötéęzetim.uptävállalóink 
.

nagyrészét' Papírtasak hajtogaÍását, raga1ztásáiés összeillesztéséi végezz.Ĺik majd; anri jól

ílleszkedik a.m.unkurlĺillďóibk áltď Íarylt éq bęgyétorolt ltinyvkQtészetĺ k{szségelďrez

. Az 'elhasarálódoÉ 1éľÍłli 
kQnyvek felujítását kisebb kapapítással qldjuk lľ]ąjd vęge'zni. . '

fal?. márcĺus:

- Részvétď a Ki mitfud! programon, az grszagbuĺmÍíköđő testv ér szervezetek betegei és

egyéb okból hátrínyos helyzetű embeĺek tészéĺetaľtott ľendezvŤy' en

Egy saját teľvezésii hataridőnapló kisérleti gyźtrtásába is belęfogunk, kis pélđínyszźmbn

kěszítjiik és a ftizés technikáját próbłíljuk ki rajta a foglalkoztatotjai.ĺkkal.. 
. 
. 

''l



2017. ápľilis:

Festőkarton készítés, festőmajális előkészĺlleteiben való részvételt kezdjtik meg.

Festőkarton elökészítés :

festékanyag anyagismer et átadźs

- festékkeveľési múveletekźúad6sa

az aÍLyag felhordĺásanak tecbnikai.

20t7. május:

Megrongĺíĺódott k.önyvek hasarálhatóvátétele (kisebb kapacitĺsban folyamatosan, minden

hónapban)

Diplornataľtó készítés :

a keménytáblas könyvkötés alapvető elveit követve vďósíthatjrlk meg a

diplomaÍaľtó készítését

- a bĺírsony boľító anyagismereti oktatifua.utan améĺetezés és a készteľmék

készítését tanulj ák maj d.

2017.júnĺus:
: 
Akoĺĺubi hónapokban végzettbedolgozói munka folyhat és havonta több mint 10.000 db-ot

adnrínk le a krilonbĺlzö méľetiÍ és min1ályu ľagasztott.levéltasakokból

-Akeménýáblas kiinyvk<ltészet foľtélyait sajátitjĺík el. Az első tábláskönyvek előtt saját

fe1hasarálásľ a szánt jegyzetffizeteket készítiink. A tííblás kötés kdzben a részfeladatok

megosztasát és a csapatmunka fontossĘát hangsúlyozzuk. A kreativítás fejlesztése cétiából

kĹilönböző ötletek alapjánkészítiink egyedi könyveket

2tI6.jlÍlĺus:

A hónap sotán azeddígi technikák gyakoľlasa melett egyéni könyvľestarľálás folyhat ahol

régi, elhasznalóđott, megĺoĺgálódott könyveket újítunk fel, eľősítiĺnk meg. Mindenki saját

könyveÍ kaphat ałnit az.edđigi ismereteit felhasználva az o|ďató szakrember felügyelete és

segítsége melett önállóan végezhei.

$
.Ł'L



20tT augusztus:

Elkezdődhet az Alapítványunk ěltal szer.ĺłezett Psychaľt24 ĺendezvényre vďó festőkaľtonok

előkészítése is. Könyvk<itészeti kartonokat ďapozunk fehéľ festékkel. Így megtanuljuk és

begyakoľoljuk az ecseth asnálatota festés soľán, illetve azarryagokfixá|ásőlt.Apapírďapú

munkďolyamatokról tanultak tlsszegzése és gyakorlása folytatódhat.

.20L7. szeptembeľ:

'ľasakokat készítiink majd, amelyek kisebb tárgyak ideiglenes táto|áńraalkalmasak

Apapąíľtąsak készítés során a ktinyvkötő csonttď vďó hajtogatást tanrłiÍák meg' Az oküat.ĺs

sonĺn améľetęzés és a méretre vágás elsajátíaísa a fontos, megtanulandó feladat.

.1./017. oirtőlbeľ: . .'

....
.A,csomagolástechńika gyakoľlásaköve.tkeziŁ a4ely sonán iigyélni kęll ąhelyes technika

aka|mazäsáľa és a pontos munkavégzésie, meľt legďább annyiľą fqnĺoq a teľmék.kiilső

védőboľításą mint maga a készteľmék. .

2011. novembeŕ:

Novembeŕ ho'aapban'is a korábbi hónapokbep uégzettbgdolgozóí nunka fo.lv.hat és a

kĺilönb<iző méretĺi beíľó Íiizetek, designe temlékek tervezése és kivitelezése van tervben. Az

elhasználidott séľiilt könyvek felújítasą használhatóvátételeis folyhat. . '

2017. december:

December hónapban a kaľácsonyhoz kapcsolódóan ajandék tasak és papíľtáska késátése van

teľvben a koĺábbi papírhajtogatasi ismereteket felelevenítésével. Azok akik iigyesebben tudják

a feladatot végrehajtani segíthetik táľsaikat' illetve rigy osszuk ęl ezeket a felađatokat is a

.nehézségeík szerint, hogy mindenkinek sikeľélménye legyeĺatevékenységck során.

A munkavállalóink a|lapotát és szükségleteít folyamatosan felmérjtik munlcínk közbeĺ

Motivációs intęrjukkal egyéni esetkezel.éssel <jsztcĺnözz:łk őkęt to,tźŕlbá igénybe veszik

éleünóđ klub, tanácsadó, kuttuľíĺlis szolgá|tatásainkat. Rendszeĺesen. réŚzt vesanek szociális

kompetencia tľéningeken ahol kommrľrikácíós gyakoľlatokkď fejlesztjtik munkavállďóinkat

illetve mentĺílhigiénés, pszicho.edukácíós csopoľtokba is bekapcsoiódhafuak.



\!
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Budapest Józsefuáros Önkormá nyzat
Polgáľmesteri Eĺvatal
Humánszolgáltatásĺ ťIryosztály
Dr. Bojsza l(risztĺna
Üryosztátyvezető Asszony ľészéľe

Budapest
Baross u.63-67.
1082

Ügyiraszám: HB-208ĺg D0|7
Ügyintézö: Kubáĺt Sáĺldorné
Telefonszám: 06 (l) 216 6962/||8
Elöanényszám: HB403/20 l 6

civil szerve7'ęt béľbevételÍTárgyz
kérelem

Tisztelt Üg7osztáIyvezető Asszony!

Mellékelten megkĹildjtik a Reményĺ Eđe Cigányzenész Szövetség (szekbely: 1081 Budapest
Népszínház u.27.: ađószám: 180ó8337-1-42: képviseli: Farkas István) által benyujtott, az
Önkormanyzat tulajdonában ál1ó a Budapest VItr. Szitágyi u. |ĺB. srÁm alatt berelt
34668t0ĺN1 hľsz-ú 25 m2 alapteriiletíi nem lakas helyiségre vonatkozó 2016. éi Szakmď
beszamolóját és a 2017. évre szóló Szakmai tervét.
A Szövetségnek a 2a11. június 06'.án kiitłitt' hztározott ĺdejű' béľletĺ szeľződése 2016.
decembeľ 31. napján lejáľt.
A Szövetség a helýséget ĺroda, hivatásos előadóművészek részéľe munkahelyteremtés és
áĺtképzés,valamĺnt pályakezđő zenészek szakmaĺ korľepetálása celjára hasarálja'

Az Elnök ný|atkozat4 valamint a nemzeti vagyonľól szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.$ (1)
bekezdése szerint a Reményi Ede Cĺgányzenész Sztivetség iltlĺéthatő szervezetnęk minősül.

A Reményí Eđe Cigányzenész Sziĺvetség a bérleti szęĺzódés meghosszabbíüĺsat, valamint a
béľleti díjat kedvezményes ö'sszegen kéľi megállapítaĺli.

Az Avant.Immo Kft. (Bártfai LőszIő) á|bJ 2016. június 01.-én készített, Gódor LtszLó
fiiggetlen ingatlanforgalmi szakéľtő á]tal f0I7. januat 16-án aktuďizílt értékbecslés szerint a
helyiség fórgalni éľtéke 7.000.000'. Ft. A 24&Dal3, ryI. l9.) számú Képviselő.testiileti
hatźlrozat 8. pont a) alpont alapjĺín a helýség bérleti dija a forgalmi érték 100 o/o-źnak

figyelembevételével helyiségben végeai kívánt, ĺľodai, (hivaĹ.ĺsos előadĺóművé.szek ľészéľe
munkahelyteľemtés és átképzés, valamint pĺílyakezdő zenészek szakmai koľľepetĺĺlása)
tevékenység esetén 8 %-os smunva|számítottbéľIetí đíi 46.ó66,- F't/hó + ÁFA.

A kedvezményes béľIeti díj łisszege 6o/o-ka|számolva: 35.000,- tr.t/hó + ÁFA.
A helyiség :utÁn azÖnkormányzat közös kiĺltség fizetési kötelezettsége: 5.|.25 ,. Ft/hó.

A S zervezet által j elenl eg ťlzetett bérleti dij: 6.42f ,.Ftthó+ ÁFA
A javasolt keđveanényes bérleti díj összege a 248120|3. (Vi. 19) szálmű Képviselő-testĺileti
hataroz.at26.c)pontjaa|apjana jelenlegťĺzetett6.4f2,-Ft/hó+ÁFA

Józsefvárosi Gazdä||<odásí Központ Zrt. . Vagyongazdá||<odási ltaztatósä8
l083 Budapcst, Losonci utca 2 . Te|elbn: 0ó | 333 678i . Emaj|:.ia8ycngazdalkodas@jgŁhĺ;
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Tájékoztatom, hogy az Embeľi Erőfonas Bizottság |082D0I1. CxI. 30') és 1057ĺ2011. (XI.

16J számú batźrőzatanak d.), e.) és f.) pontjď tękintetében a lőzsęfvfuosí Gazdálkodasi
Központ Zrt. elbktlĺĺsi, vizsgalatí illetékessége nem terjed ki.

Kérem, hogy azEmberi Erőfonás Bizottság döntéséről, a kedveanényes bérleti díjon történő

béľbeadas vonatkoásában Tarsaságunkat értesítsélq hogy a fulajdonosi hozzájarulźls éľdekében

a Reményi Ede Cigányzenész Szövetség béľletí szerződésének kedveznényes bérleti díjon

történő meghosszabbítášára vonatkozó kérelĺnét továbbterjeszthessĺik a Varosgazdálkodasi és

Pénziigyi Bizottság felé.

Kózremĺĺködésiiket és tájékoztatásukat előre is köszönöm.

Budapest, 2017. mfucius 07.

Tisztelettel:

ffi
LtS"*,1-qtr!9ffigĘĺ\-
dr. Hoľľáth Oľsolya

irodavezető

Józsefvárosi Gazdá||<odásl Központ Zn' . Ya2yongazdáĺkodási Igazgatóság

u+

|083 Budapest. Loson(i utca 2 . Te|efon;0ó | 333 678| . Emei|:.iagyoít8łlfdalkodas@gk.hu
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Jćzsefr'árosí Gaző,éakađá.sí Ztt.
3uđ.apest

Tisztett Crm ! 
J_Di:i

ľárgy: a Rernón;rÍ Ece CÍ5ányzerlész Szövetség 2O]-7.évl-

Egész <ív.oen az Aiapít'ó OkÍratunkban ťoglalt cóIok negva1ósu1á-
sáért tevékenykeđü.nk.
]IetÍ renđszeresséľgel rlJĺu.gđi jas, Íđős tag"iaíľlknak klubszerĺĺ
jeliegge1 .oszzejiiveteleket tartunk. rtt tagjaink nak tanáes-
ađá.ssa]. is segítséget ĺ;ru.jtunk eq1rénÍ prob1łámáik nrego1đásábaľl.
Á11anđóan 1gyeksziÍnk ťe1đ'eritenÍ a zeneltu]ü.rľára fogékoľl1r 3.Ía-
ta.kságot, ćket progľanm jai.nkba bevonuÍ.Ezen fiatalokat hang-
saeľek'kották kölcsönzásével, zenetąnítássa,l,korrepetálássa}'
hÍbás hangszeľeik javításáva} segÍtJi.ĺiĺ.
ľo1yanatosan fi$yelenmel kÍsérjük a jelentkező ľĺunkalehetősé.
geket, melyeket ígyeksziíľlk tagjaÍĺknak biztosÍtanĺ.
KÍi1ső, lehető]-eE1 ínyaĺes'pľograrrnok ťelđerÍtése, az azokon
va1ó részvétel, me1y célJaÍnk negvalósu]-ását segÍtÍ.
ľová-bbra is - äTnennlřiben 1ehetőség tan - rész1kÍvá:runk vennÍ
a }IeIyÍ ée Főváľosl. Hgĺna Onkoľmđąra at zeaés-kuf turá1Ís reľrđez-
vényeÍn.
Tđéľr Ís rĺíszt kívánünk venľl' az UCCÜ Atapítvány renđe zvényein.
Ismételteri ez, évben is taľtunk HusvétÍ-, PíinkösđÍ, Karáeson;1i
t.iľrnepséget. Gyeľmekeknek íđón ís Hflg111á*g napÍ ľenđezvén]ĺt
szeľvezünlł.

3uđa.pest , 2017. az. 1'5.
ľÍsztelette}:

ffi
elnb'k
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Puđ apest

N

ľĺsztelt CĹrn !

TĄrryl a R.eĺnćnyÍ Eđe Cigá.n1Jzen(.sz Szłj'..etsćg 2016.ćvi beszánc].ója

Szöve.r,ságł.iĺk 1993. őta müköđÍk fo1yarnatosan. Äz elnu1t ó'ĺben
Ís te.l jesítettük e1őÍrán:Izot,t eál jaĹnkat.

KÍernelt fe1adatunk a ma?'yaľ eLĺániĺzene hagr1omá.nyairak ápol.đsa.
Rencszu esen' hetente taľtunk ijsszeJöveteleket. Gyakoľo}unk, ťej-
1esztjük tuđásunk'majđ összeállÍtunk zenei prograĺnot, mel1yeJ
fe11épéseket vál].alhattunk. Nváron ľészt vettünk a Terasz PľogľaTn
ľencezvényén, segÍettük az é..7Jź.s nél'ktĺtÍ zenószek rĺunkelehető-
sőgét. Ebben patnerünk vo].t a keľületÍ Onkoyy1Ąlyzat ás a he]yÍ
Roma Cnkorr:lányzat

I.ontos fe1adatunk a. tehetséges fÍata].ok tá,mogatása.Zenetanulás-
hoz előkés z:-tő foglaIko.zásokat,korľepetáIást, hangszeľ bemutató-
lcat taľtottunk. Ígény esetón kottakölesön'zést, hangszer javĺtást
bíztosÍtottun]<. rđősebb tagtársaínknak havÍ kćt al-kalonĺnal össze.
jcivete1eket taľtottunk. ľagtársaÍnk érđeklőđésének neg,felelő in-
gyenes pľograrnokat đreÍtettÍink ťel'Íáľ részt vettünk buđapestí
könvvtárak, a r'őváľosi Roma Oktatási ós KulturálÍs Ki5zpont, és a
helyÍ Ro.ma Onjĺoľmányzal renđezvényeÍn.. Össze jövetel ksretében
kĹjzöseľl megiinnepelttik a l{usvótot, Karácsonyt. ľÍgye}ennneI a tyer-
mekekre ltĺíkulá,s estet ta'rtottunk.1snételten résztvettünk az tjCCU

AlapÍtvány pľogramjaĹnz az érđeklődőket tá.Jékozttattuk a Ínaľ.,aaľ

cieá.n,ĺzene mu1t jáľó1 és je1en1egí heTvzetéľől.ľagJaÍnkon kíviĺl
tevékenységtink önkéntesek 1s támogat|iák.

Ezuton is monđunk kbszöĺetet łőzsefváros Onkormá'nyzatának,
vaJanint a Jőzseťvárosí Gazđ'álkodási Żrt-nek, hogy Egyestiletiinket
a SzĹLágyí u . !ľB.sz. alattÍ heIy1ség bđľ]ésének Iehetőségével
támogat ják|.

ľenntÍekre tekÍntettel ké jük beszáĺno].ónk elfogađását !

3udapest , 207.7. 02. 3.5.
ľÍszte1ette1 z

arkäđ Tstván
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Budapest Józsefu áľos onko rmá nyrat
Polgáľmesteľi HÍvatal
Humánszolgráltatĺísi Ügyo sztźůy
Dr. BojszaKľisztina
Ugyosztályvezető As szony
reszére

Budapest
Baľoss u.63.67.
1082
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Ü. i.sz: H bvĹ 3slgĺ 2o,!+
Ui. : Kubánka-Berghammeľ Peta
Tel.: 06-l/3 14 1098/134
Előzrnszm: IB.|3 5 |2/20 |7'
HB ĺ l44l2|20 |7, IlE,| | 45 /212017

Tá ľEy : ifttamy as megkiildése

JózsefęárosiÖn&ormź;.,.'.i?ł]e{ľmc6tcŕ,{
Kilr.,: ':| l.iató ,ĺ\,^

fukczctr
201I ľ,!ĺRĺ: 2 3.

Tisztelt tigyoszüĹtyvezető Asszony!

Me.llékelten megktildöm a Táľsak a Teleki Téľéľt Egyesiilet (székhely:
Teleki Lász]ő tér 24. 1/ĺ0.; adósz'ám: 18515592-1-42; képviseli: Feicht
benyujtott az Önkorm iny zat tulaj donában átló a

gL

1086 Budapest
Rezsőné) ĺĺlal

1. Budapest vm' kerĺilet, Teleki Lászlró tér 16. szźlm a|att bérelt 34734ĺ0tN24 hľsz..ú.
16 m2 ďapterületĄ utcai fii]dszinti,

2. Budapest Wtr. kerület, Teleki Lászlĺí tér 22. szám alattbérelt 34t39I0tN32 hrcz".ú.
103 m2 ďapteľiitetű' rĺcai pinceszinti

3. Budapest VIII. keľüleĹ Telekĺ László tér ?3. szán a|attbéľelt 34740t0tM25 hľsz..ri,
29 ď alapteľiilehĺ, utcai ft'ldszinti

nem lakás ďIjaľa szolgáló helýségekľe vonatkozó 20116. évi szakmai beszamotój ái és a
20t7. évi szakmai tervét a 2014. szeptembeľ 29-én és 20|6. április 29-én köttitĹ;
batározat|an időľe szóló bérleti szelződések 6..pontja éľtelnében.

Az Egyesiilet a Budapest VIII. kertilet' Teleki IÁsďró tér |6. szam alatľi helyiségeJ iľoda a
Budapest VIII. keriilet, Teleki LászIó t# 22. szäm alatti heýiséget ľaktfuoąrĺ.s és alkotó

ľul'ęly. " Budapest VI[I. keriilet, Teleki László tér 23. szín alatti belýséget ifúsási
foglalkoztató tevékenysé g cé|jáĺahaszľlálja.

A Budapest vru. keriilet, Teleki LŕszIő téľ 16. szam ďatti helyiség a ĺrlajđoni lapon iľoda
besoľolrásu, a Budapest wII. kertilet, Teleki Lász|ő t,eĺ 22. szám alatti helyiség a tulajdoni
lapon raktiĺr, még a Budapest VIII. keľiilet, Teleki Lasz|ő tęr 23. szĺím ďatti hetyiség tizlet
besoľolásri.

Tĺírsastígunk nýlvĺántartrása szeľint az Egyesületnek a fenti helyiségetľe 2ot7. mĺárcius 31.
ig összesen 79.600,- Ft bérleti díj és köziizemi díj hátraĺéka van.

1. A Gn.ffton Property Kft. áhal a Budapes! VIII. keľiilet Teleki Lász|ő tér !6. szńm
a|atti, 34734l0lil24 hrcz..rl helýségre 2016. augusztus 12-én készített, majd 20|?.
januT 16-an felülvizsgźit éĺékbecslése szerint a helyiség foľgalní értéke 3.62t.000'. Ft
(l mz-ľe eső forgalmi éľték 226.373,- Ft). A helyiség beľleti díja afoľgalni érték l00

Józsefvárosi Gazdálkodási KözPont Zrt. . Vagyongazdáĺkodásí lgařgatósát
|084 Budapest, Őľ Utca 8. . Teleíon: 06 ĺ 3ĺ4 |098 . E-mai|; uagy.ngu)da1kodasi@jgk'ŕtu
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o/o-ának figyelembevételével a helyiségben végzett tevékenységhez (iroda) taftozó 8 o/o.

os smrzóval számított béľleti díj 24.140'. ľt/hó + ÁFA.
Az Egyestilet jelenlegi bérleti đíja a Teleki Luz|ó tér |6. szám ďatti,34734/0|N24
hľsz.-ú helyiségre 13.345'- Ft/hó + ÁFA.
A Budapest V[II. keľťilet Teleki [Ász]ő tér 16. szám alatti; 34734l0/N24 hrsz.-ú
vízőráshelyiségľe az onkornľányzat közös költség fizetési kötelezettsége 4.000,. x.t/hó.

A javasolt kedvezményes bérleti díj łisszęe a24812013. (vI. 19.) Képvĺselő.tmtĺileti
|natározat 26. c) pontja alapjrín a Budapest VIII. keľiilet' Teleki Lćľ;zló tér 16. szím
a|attl, 34734l0/N24 hľsz..ú helyiségre a közös kĆiltséggel megegyezś összegĺi (a
haÍźlroz.athazatal időpontjában 4.000'. Ft/hó) bérleti dĺi + AFA.

2. A Gľiffion Propeľľy Kft. által a Budapest VIII. kertilet, Telekĺ Lásilő tér 22. száłm
a|atti,34739l0|N32 hľsz.-rĺ helyiségre 2013. december 13-an készített majd 2017.
január"ló.án feltilvizsgáIt éľtékbecslése szerint a helyiség forgalmi érteke 6.000.000'. ľ.t
(1 m2-re esĺí foľgďmi érték 58.252,.Ft). A helýség béľleti dijaaforgaÍmĺ érték|0Oo/o-
ĺínak ťrgyelembevételével a pinceszinti helyiségben végzett tevékenységhez (ľaktfu,
mithely) tartozó 6 o/o- os smľzóval száĺľrított b éľleti díj 30.000'- F unő + Áľa.
Az Egyesĺilet jelenlegi bérleti díja a BudapesĹ VIII. keľiilet Teleki LÁsz]ő tér 22. szám
a|atti,34739l0|N32 hrsz..ú helyiségľe t4,760,- Ftft(Ď + Áľĺ.
A Budapest V[II' keľĺilet' Teleki Lźszlró tér 22. szÄm alatti, 34739l0|N32 hĺsz,-tl
vimrźs hetyiségre az onkoľmőnyzat közös köttség fizetési kötelezettsége I4.76L,.
Ft/hó.

A javasolt kedvezményes bérletĺ díj összege a248ľ2013. (vI. 19.) Képviselő.testĺileti
hat.ározat 26. c,) pontja alapján a Buđapest VIII. keľiileq Teleki Lxz|ó tét 22, szám
a|attt, 34739/0lN32 hrsz..ú helyiségľe a közös kiĺltséggel megegyezö iisszegÍr (a
hatarozaÍhozatal időpontj ábarl14.76|,,. F.t/hó) bérletí díj + ÁFA.

3. A CPR-vagyonéľtékelő Kft. át|ta| a Budapest, VIII. kerĹilet, Teleki Läsz|rő tér 23. szÁm
alattĺ, 34740l0lil25 hľsz-ri helýségľe 2015. október 28-ĺán készített, majd 20|7.
maľcius za.äB, feliilvizsgált értékbecslése szeľint a helýség foľgďmi éľtéke 5.970.000'.
Ft (l m2-ľe esö forgďmi éľték 205.862,- FĐ. A helyiség béľleti dfia a foľgalmi éľték 100
o/o-áĺak figyelembevételével a ftldszinti helyiségben végzeÍt tevékenységhez (ifiúsagi
foglalkoztató)lrrrtoző 6%o-os szorzőva|szĺĺmítotŕ béľletĺ díj 29.850,- Fťhó + Ár.A.

Az Egyesület jelenlegi bérleti díja a Budapest, VIII. keriilet Teleki Laszlő tér 23. srÁm
a|atti,34740lalN25 hĺsz.-ú helyiségľe 25.500'. F,t/hó + Áx.Á.

A Budapest VtrI. keľĹilet, Teleki Lasz|ő tér 23. szÁm alatti, 34740l0lV25 brsz.-ú
vízónás helyiségre az onkomrěnyratközös költség fizetésí kötelezettsége 6.960,- Ft/hó'.

Az Egyesiĺlet elnöke kérelmezte, hogy a 34740ĺ0ĺN25 hrsz.-ú helyiség bérleti díját
tevékenységĹikľe tekintettel a minđenkoľi kĺjzös költség összegén kerůljön
megállapításľa

-2-

Józsefváro-sÍ Gazdá|kodásí Központ Zrt- . Vagyongazdá|kodási ĺgazgacóság
|084 gu66pg51' ór utc.r 8' . l.ełefon; 06 | 3|4 |098 . t-mai|: vagyongazda|kodas@jgk.hu
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A javasolt keđvezményes béľleti dÍj összęe a248t20t3. (vI. 19.) Képviselő.testületi
határozat 26. c) pontja alapján a Budapest VIII. kertileą Teteki Lász]lő tet 23. sz'ám
alatti, 34740ĺ0/N25 hrsz-.-ú helyiségľe a közös költséggel megegyez.ő összegťi (a
Intźrozatho,zatal időpontjában 6.960,. r.ťhó) bérleti dii + ÁFA.

TájékoztatoĄ hogy az Embeľi Erĺĺforľas Bizottság 1082/2011. (XI. 30.) és I057/20|l.
CxI. 16.) számri hztfuozatainak d), e) és f) pontjai tekintetében aJóżsefuárosi Gazd.álkodási
Központ Zrt. e|birźtásiés vizsgálati illetékessége nęm terjeđ ki.
Kérem, hogy az Emberi Eľöfornís Bizottság döntéséľől, a kedveznrényes bérleti drjon
töľténő további bérbeadas vonatkozásában Tĺíľsaságunkat értesítsék, hogy a Társak a
Teleki Téľéľt EgyesĹilet kére|nnét a fulajdonosi hozzájära|ás erdekében tovább
terjeszthessĹik a Váľosgazdálkod.ísi és Pénziigyi Bizottság felé.

Kiiaemiiködésťiket és t"áj ékoztatlĺsukat előre is kĺiszönöm.

Budapest 2017. mtucius 21.

Tisztelettel:

a---I Józssfválosl|'El

. I Gazdálľoaási riizpont za_lu{\ ľľ|-
dľ. Eorváth Orsolya

iľodavezető

MeIIéklet:
T'áľsak a Teleki T&ért Egyesiiiet 2016. évi szakmai beszamolój aés2O17. évi szalonai terve
Tĺírsak a Teleki Téľéľt Egyesület kéľelne

-3-
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Tárqy: BéľIęti dii módosítasa

Táľsłk a Teteki Téľéľt Egyesiilet

1/10.

Vagyongazdát.kodási' tgazgatóság,

Ve g yon h aszrrośítás i.' Đivízió
1084 Budryest Ôr u. 8'

Tisztejt lEazga|óságl

rcÉnel.em

Előľe Ís köszönöĺn segítőkész munkáj ukat táľrogatásukat.

Budapesl, 2A17-03-?,

Alulírott Feicht Rezsóné a Társsk a Telekĺ Téľért ľryesnl"t elnö,ke kéľom,hogy

" Fu{" nilhely-i{usfui foglatkoúatć' cć,ljaruhasznátt helyiséget nrely termésätben
1 086 BudapesL Teleki ber 23, Hĺszĺ 347 40| NfS l29 m2/ ta|álhaió egyesÜ letün k
részére a kĺizös kö.ľtsĘen való bérleti dĺ] megáĺ|apítását engedé|yezzék.
Egyesĺiletiink folyama1os munkával r'égzi kcizösségépltő feladatát".rendezvén1aket
szęwez bonyolít és a szakmaŕ beszímolónk mindęn évben elkészül.
Fontos száľľrnkľa a mtĺködés szempon$ ĺíból hatékony gą?Áasági likvÍditás.

t086 Budapest Teleki tér 24.
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Táľsak a Telekĺ Téľért Egyesiilef

1086 Budapest Telekitér 24. 1/10,
E m aĺl : tarsakate le kite re ft@Qin a i l. con
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Készítetto] Frank Sánd.oľ
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Készítettel Frank Sándor
. Feicbt Rezsőné
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f0I6 ľvl Szaronłr BuszÁľłor,o

.i Az egyesiilet célja a Teleki tér és kömyezete életének befolyĺísolása.

ll I\'ĺĺr hanĺadik éve dolgoalnk énékeinek megőrzése mellett mfüödőképesebbé,
hatékonyabbá" élhetőbbé, színesebbé, votuőbbál' élettel telivé foľmálni, fejleszteni.
Továbbá a hetyi igényeket feltámi, és azok megvalósítasának éléľe áIlru, a
megvalósulrís éľdekében mozgósítani a lakosságot, egyĹittmtiköđni mindenfrle
lehetséges parheľrel'
Ezekben sok erędményt éľtĺink el, amely alapja tagságunk lelkes rnunkája, és
paľtnereink, e.zek kiizĺĺtt nem utoIsó sorban az önkorrnányzat és a kerület
támogatása.

Fó cétkitíizéseink, amelyek megva|ósultak:

(.'' . Közösségi pľogľŕunokszewęzése' ezen belÍil
o Kutturális pro'gramok szewezése és megľendezése

o Sport progľamot szervezése és megľendezése

o IfirÍsági pľogramok szer:ĺ1zése és megrendezése
::|':''^''t*^':o Csaláđi progĺamokszewęzése és megrendezése

. Eeyüthfüödéselq közĺretítés, hatékon.yság erősítése' ezen bęlül
o Köľnyékéľt munkrĺlkodó szervek és intézmények vezetőivel szoľos

kapcsolattaľtás,'v ezetői egyerteté5ek
o Közösségi éľtékelés, tervezés és szervezés. A tér fejlesztésével

o Saját kezdeményezések, ľészyállalásot paľtĺreri egyiitüniiködések

t b'lalakitása

o Flasonló célri szerveződések felkarolása, . tźlmogatźsa saját
eszközeínkkel

o LélekÍrarang Kĺizösségi Rendezvények támogatása

o 
:;jffi"Ł ľ;ffi Jä'dľx"#ffi*J;ä"'ľffiĹ-Í:gäľJľ,;
polgaľőr j áľőľkocsi fetuj Ítasáb an é s fenntartás éh an.

o Német kisebbségi ifiúsági csopoľt megalakulásának támogatása és
befogadása

' . Lakosság bevonása, éľzékenyítése

o Eđdig elsősoľban az egyestilethez való csatlakozás nyitott
lehetőségével, a dinamikus tag\étszáĺm nĺivekedéssel, és ą tagság és
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! . .' talźlkazókpn kęręqztii-!'

o Munkatenípia' kömyezetvédelem, lakossĘ al<tivízátésa munkafeladatolĺÍ<al

o Kreatív Dekoľációs Klub míí]cödése :'

o ,,CsináljukEgyĺltt'' közösségi baľkács progľam a műhelyben

Pľpgľamjaink kategóľĺáĺ:
o NaBY. rendezvények. A Helytörténeti és Pihenőparkbul, 

".u,gy 
egyęstilettink

klubhelyi5égében, az otthon Kllbbąr.l srpt:ĺpzett nagy W,ő,?! (ľ',q {
. . '. tlottll 

. 
,"íd,*ények. Jellę'@en : rt.ye..qe.k. a ,,Soksznu -Jőzsefiráľos!'

prograrąiaink, aĘźuiFinôáságok Fesztivalj a, anoszta|gia rock konceľtek, s
-ľ"tĺľítotttérěLtildásźĺílak,,sziiletésnapi,,tenďeTĺényei.

o Rendszeresen miíködik a hagyomránykiivető Teleki Tangó (színpadi

. kiqrend enłények. zsibvásar és cseľe-bere 
'bö1',F' 

e, .változő tematikĺíjú

pľog{amok.),-ámelyr9ndszé1e..se4asziĘEdmďlęttkeriilnekm9qľend1ey
r Folyąmatos további 'klubrendezvénysk. sp.pęát.yákon..q1|.uĄban, o.tthon

'' .'. ' .Klub.ban, Alk.otó.P'incę fuubban' Te..i.l.e' |d !ér kamgszsaľokbT.és. s3ínpadon,

ktĺzosséji keĺtekben, 
. 

eryéb. helyeken szewezett -.ifiúsági, sport,

tenneszštu ará*, barkács; é!|ĺnód .és egyéb. kl.ubfosl1ttoj|s$ gyeľekeknek

fiataloknďĺ, feĺnőtteknęk Új sorozatunk.is elinđult; Irodąlm.i Kävébá.z hogy

u.h"lyi..ií,,észekel összęhoza;kalakossá$gal.':... ...

Ĺ . O A Telęki teľet és kiirnyezetéb.ęn miíkö dő intéryłények haszrálói (iskolak,

óvodák, piac,stb...)
' . . A tér kibontako ző pgzitív híľe miatt ide ji'.vo 'tarlqlabb takók és tuľistak.

Bsdapestr 2017-02-12

.k.A 0
Fľank:Sándor

aleInĺĺk
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Dek
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véozö'

lra Munka
óra. 

] 300Ft/óra
könw ká|

2016.01.0r Ie|ekĺ Társak Klubgyti|es x 10 1 2 2 600 F

2016.01.11 .élekharang Kozösségi Klub x x 12 1 3 3 900 F

2016.01.1 Ie|eki Társak Klubgyiĺes' x 12 I 2 2 600 F

2016.01.ĺs ľeleki Társak Klubgyti|és X 14 í 2 2 600 F

2016.01.2t Lélekharang Közossegĺ Klub x x 18 1 3 3 900 F

2016.01.26 ľe|ekj Társak Klubgyti |és 18 1 2 2 600 F

2016.A2.0i |.e|eki Társak Klubgyű|és x 13 I 2 2 600 F

2018.02.U \4aodo|na neovedi ciül vezetői eoyeáetés (Maneszota) x x a
I 2 2 4 120AF

20í6.02.0€ -éĺekharang Közĺisségi K|ub x x 15 1 3 3 900 F

2016.02.0! l-e|ekj Társak K|ubgy'jIes x 15 1 2 ,2
600 F

2016.02.1C ĺeleki Társak Klubgyti|és x 12 1 2 2 600 F

201ô,02.17 ngyenes számítÓgépkeze|ői Tréning x 5 1 2 2 600 F'

2416.02.22 .é|ekharan g Közosségi K|ub x x 11 1 3 900 F'

2016.02.2i |.e|eki Társak K|ubgyt]|és x 10 I 2 t 600 F,

2016.02.fi :arsang| gyerekprogramok' vetélkedö' maszkabáĺ x x' 50 5 ? 15 4 500 Fr

201ô,02.2s E|nöksegi ü|és x 6. 2 4 I 2 400 Fĺ

2016.03.01 Ie|eki Társak KluĘyűlés x 14 I 2 2 600 Fl

2016.03.07 Lé|ekhaľang Kozössegi K|ub x x 14
tl
I 3 3 900 Ft

'2016.03.0ĺ Ie|ekí Társak Klubgyules -. x. 15 1 2 2 600 Fl

2016.03.15 IeÍeki Társak Klubgyti|és x í0 1 /- 2 600 Fl

2016.03.21 ś|ekharang Közösségi K|ub x .x 13 ,l
3 3 900 Fr

2016.03.U |.eleki Társď Klubgyű|és x. 14 1 2 2 600 Fĺ

2016.03'2€ .|tisvétĺ gyerekprogram X: 35 J. 2 6 I 800 Fl

2016.03.2s ľeĺeki Társak K|ubgyu|és x I 1 2 ,.2 600 Fĺ

20í6.03.31 !|noksfuiüles x o 2 4 I 2 400F1

2016.M.0t -é|ekhaĺang Közössegi Klub x .x 15 1 3 3 900 Fl

2016.04.0t |e|eki Tá:sak Klubgylilés x 14 1 2 2 600 Ft

2016'04.1ź Íelekj Társak K|ubgytj|és x 12 1 2 2 600 Fr

2016'M.1€ Lé|ekharang Közosségi K|ub x x 17 I 3 3 900 Fl

2016.04.'tg ľeleki Társak K|ubgylilés x í0 1 2 2 600 Ft

2016,u.2ę Te|eki Társak l{ubgyű|és x 14 1 2 2 600 Fl

20í6.05:0' -é|ekharang Kozösségi KIub x x 21 1 3 3 900 Fr

2016,05.0: Teleki Társak K|ubgyt3|és x 12 1 2 2 600 Ft

20í6.05.0( eing-Pong Suli x x 5 1 2 2 600 Ft

2016.05_1( ľeleki Táĺsak KIubgylÍ|és x 11 1 2 2 600

20í 6'05.1j ľe|eki Társak K|ubgytjÍés x 14 z 2 4 1200F
2016.05'.|ś Dekorációs Klub x x I 1 2 2 600 F

2016.45.2i Lé|ekharang Kozössegi KIub .x x 16 1 3 ó 900 F

2016.05.24 Ie|eki Társak Klubgyu|és X í5 1 2 2 600 F

2016.05.28 Oyermeknap X x 50 4 4 16 4800F
2016.05.3í Telekĺ Társak Klubgyti|és X 12 I 2 2 600 F

2016.06.0Í 5vodaÍ bal|agtatás a Te|eki Pódium Sźnpadon x 70 2 2 4 't 200 F
2016.06.0Í )ing-Pong Suli x x 7 1 2 2 600 F
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2016.06.04 lokszín lÍ Józsefuáros Fesztivá|- x x 110 14 o 84 25200t

2016.06.0a io kszín ú Józsefu áros Fesztivál x x 130 í6 o 96 28 800 F

2016.06.06 .é|ekharang Közosségi KIub x x 14 1 3- 3 900 F

20í6'06.0i Iďeki Társak K|ubgyrilés x 15 1 2' 2 600 F

20í6.06.1c MNP||Iärr rendezvénv x 15 1 2 2. 600 F

2016.06.1í ľe|ekiTangi a Podium 9ínpad me||ett x x 40 3 o 18 5400F

20'16.06.1r |e|eki Társak K|ubgytilés x 10 2 2 4 1200F

2016.06.1( )ekorációs Klub x .x 12 1 2 t: 600 F

.2016.0ô'21 Ie|eki Társak K|ubgyulés x 12 ĺ 2 2 600 F

20,16,06.2t ľelekiTangó a Pódium Színpad me||ett x x 35 3 6 18 5400F

.201ô.06.2€ ľeleki Társak K|ubgyiÍlés 'x' í3 1 2 '2. 600 F

2016.07.01 ?ing-Pong Suli x x 4 I 2 2 ô00 F

2016.07.0ł |e|ekj Társď Klubgyt'i|és x ĺ5 1 2 '2 600 F

2016.07,0! |"elekiTangó a Pďium Színpad mel|ett x x. 40 3 o 18 5400F

2018.07.1i )rczy Negyed Program e|őkészĺtó wor|ahop x 3 I 2 2. 600 F

201ô.07.1ź |e|eki Táľsak Klubgytilés x 14 2 2 4 1200F

:2016:07.,|Ą )ekoľácíós Klub x. x o ą 2 '2
600 F

:2016.07.1ś |e|eki Társak K|ubgyu|és x, 12 1 2 ..Ż, . 600 F

2016.07.2i |e|ekiTangó a Podĺum Szĺnpad mellett x x 35' 'I
o 18 5400F

2016'07 '2ę |e|eki Társak K|ubgyÍiĺés x 11 1 2 2 600 F

'201ô.07'2s )ing-Pong Suli x' x i
1 2 2 600 F

2016.08.0t ľe|eki Társak K|ubgyű|és 'x:' 14 1
'2 .2 600 F

20í6;08.0( ie|ekiTangl a Pódium Szĺnpad meltétt. x .x 40 '3 6
."í8 

. 5400F
,2016.08.0t Ie|eki Társak K|ubgyĺi|és x. .10 2 2.

','4 ',
1200F

2016.08.11 Dekorációs Klub x x 10 1 2 2" 600 F

20í6'08.1ŕ telekĺ Társak K|uĘyÜtés x 15 1 2 .2 600 F
.20't6.08.1e ľe|eki téľi garancĺá|is bejáĺás .x x 4 1 2 2 600 F.

2016.08.2C ľelekiTangó a Pódium Színpad méllett x x 40 2 6 It8 5 400 F'

2016.08:23 ľe|ekí Társak Klubgyĺilés x 13 1 2 2 600 F:

2016.08.2( )ing-Pong Suli x x 4 1 2 2 600 Fĺ

'2016.08.3( |űzfa|tánc a Magdo|na Közösségi Kertben x x 45 1 1 1 300 Ft

20't6.09.0t (özösségi Kertek ÉJszakájá. x x 65 ą 1 900 Ft

2016.09.0: vĺagdo|na Napok x 1ź
lt 1 3 3 900 F1

2016.09'0ĺ ľelekiTangó a Pódium Színpad mellett x x 40 '. ,t 6 18 5400 Fl

20í6'09.& Magdolna Napok x 12 I 3 3 900 Ft

2016,09.0t -élekhľan g Közösségi KIub x 13 1 3 3 900 Fĺ

2016.09.0( ľe|eki Társak KlubgyÜlés x 11 1 2. 2 600 Fĺ

20í 6.09'0[ Dekorációs K|ub x x 10 1 2 2 600 Fĺ

2016.09.1( Két éves a Teleki tér Fesáivá| x x í10 I 6 48 14 400 Fl

2016.09.11 Két éves a Teleki tér FeŚztĺváľ x X 't30 12 o 72 2í 600 F|

2016'09.í3 Ie|eki Társak KIubgyÜ|és x
,ĺt

2 2 1 200 Fl

2016.09.17 Te|ekiTangó a Podium Színpad me|lett x x ?Ą ? o 1B 5 400 Fr

tu
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20í6.09.19 Lélekharang Közossegi Klub x x -o
1 3 3 s00 F

2016.09.2C ľeleki Taľsak Kúbgyu|és x 14 ,l
2 2 600 F

2016.09.X ting-Pong Suli x x 6 ,l .2 2 600 F

2416;.09.2't |-eleki Táľsak K|ubgyu|és x 14 1 2 2 600 F

20í6.10.01 ľeleki Tangó a Podium.Szĺnpad meilett x x 35 q 6 18 5400F

2016'10.0Í -é|ekharang KözössfuÍ K|ub x x 15 I 3 3 900 F

2016.í0.0ł |-e|eki Társak KJubgyÜ|és x 11 1 2 2 600 F

2016.10.0t )ekorációs K]ub x x 12 I 2 z 600 F

20í6.1o.i1 teleki Társak KÍuĘyü|és x 15 2 2 4 1 200F

2016:.|0.íÍ x x 35 3 o 18 5400F

2016.10.17 -e|ekharang Kĺĺzösségl.Klub x x 12 1 3 3 900 F

2016.10.1f |.e|eki Társak K|ubgyűĺés x 12 1 2 2 600 F

z}fifi.2( {émet lfitlsági Täncprogram x í5' ą z 2 600 F

2016.10.21 Píng-Pong Su|i x x 5 1 z 2 600 F
2016.10.2! l.eĺeki Társak Klubgyrĺ|és x 11 1 2 2 600 F'

20't6.10.3( ľe|eki Ha|loween x ''x 15 ą 2 ,6 1 800 F'

20,16,10.31 x x 21, . :l 3 3 900 F
,20í6'í 

1l0.| l-e|eki Társak l(qbgyĺilés x ''3 :1 2 '..2 
. 600 F:

2016.1t.0Í fekorácĺis lfub x' x. {3. . l: 2 ..2 600 R

2016,11.0r ľeleki Taĺsak KJubgy.jlés x 14. 2 2 4 1 200 Fl

2016.11.1t ľeIeki Társak Klubgyulés x 12 I 2 2 600 Fl

2016'11'1ś ľeteki Reho Bülĺ 
.

x ..x 90, 3 3 o 2 700 Fl

2016,11.22 )ekoracĺós K|ub xr' ..x :o : .'l .2 2 600 Fl
'2016j1.22

Ie|eki Társď l{ubgyu|és x '10' 1 ,2' '.2 600 Ft

2a16.11.2Ą ]éľ|ővédelnt Workshop (zaľrörii vezetői) x 5 2 '4 I 2400F1

2016.11.24 Dekorációs Klub x x 12 1 2 2 600 Fĺ

2016.t1.2t Adven|i Vásár x 30 2 c 10 3 o0o Ft

20't6.11.27 Adventi Vásár, gyertyagyúitás, fúvós zene a téren x x 40 2 5 10 3 000 Fĺ

2016.11.2e Ądventi Vásár x 30 2 5 10 3 000 Fl

2016.11.25 Ądvenlí Vásár x 30 2 5 10 3 000 Fr

2016.11.25 Te|eki Társak KlubgyÜ|es x 14 I 2 2 600 Fr

2016.1í'3( Ądventi Vásár x 30 2 5 10 3 000 Fr

2016,12,01 Ądventi Vásár x 30 2 c 10 3 000 Ft

2016.12.0i Ądventi Vásár x 30 z 5 10 3 000 Fl

2016.12.0Í \dventi Vásár Y 30 2 c í0 3 000 Fr

2016.12.04 \dventi Vásár' gyeľtyagyújtás ll. x X 40 2 10 3 000 Fr

2016.12.0t Adventi Vásáĺ x 30 z 5 10 3 000 Fl

2016.12.06 Adventi Vásár x 30 2 Ą 10 3 000 Ft

2016,12.0e teleki Mikulás Progľam gyerekeknek x X 35 4 2 12 3 600 Ft

2016.12.0i Ądventi Vásár x 30 2 5 10 3 000 Fr

2016iz.At Ądventi Vásár x 30 2 5 't0 3 000 Ft

2016'12'0Í AdvenÍĺ Vásáĺ x 30 c 10 3 000

\)



. í 800F

3000F

600 F

3000F

3000F

3000F

1200F

3000F

600 F

600 F

, 3000F

600 F

3 000 F'

3000F

3000R

600 Fĺ

3 000 Fl

" 3 000Ft

300 Fl

4 500 Fl

3 000 Fl

í 200 F|

Fĺ

r::4800 Fl

Ft
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Társak a Teleki Téľéľt Eg.yesüIet

lívađnyĺtó. április 8
Helyszín: Teleki pódium szÍnpad és otthon Klub
Meghívottak: lakosság helyi médíą civil és intéanéný paľtreľek, ö,nkonnányzat
Eves program ismeľtetésea szÍnpadon, tájékoztatn anyagok közzététe|e, Téľkalauz és
objekťumkatauz (Felújított paľk bemutatásą egyesĺilet közösségi helyiségeinek és
sżnlg{iltatasainak bemutatősa), atśt életét benrutató fillnvetítések azotfhoĺklubban és
á1lófogadás
várhatő létszlm: 50.tr

Híd a kultún[k közłitt Fesztivál. május 20.21
(3. évad)
A haľmadik éve megrendezett kétnapos fesztiválon mutatkoznak be Józsefyáľos magyar és
nemzetiségi szervezetei' énekkel, zenével,tánccal, előąđássď, gaszhonómiai bemutatóvď,
kíállítássď.
Váľható .létszám: 20o fő

Gyeľmekriap -május 28
Vetélkedőt spoľtpľogxamok, kreatív programok, 5zíľiľadi pľogramok a gyerekelĺJ<el a

; középpontban.
Vĺírhątó |étszźm:70 fr

:

CĺvĺlRoad Show. június 04.
A Teleki Egyesületmeghívjaakeľiilet civil szervezetsit',hogymegismerjék egymás
munkáj át, és szoĺosabbá váljon az egyiittműkddés. kerękas na| beszé|getés az otthon
.Klubbaq. Keńe:izenaKözónség (szeľvezetenkénti beszrĺmolókutáni reflettálasi lehetőségek)
és kĺizös bográcsozás a Magdolna KözÓsségi Kertben'
Vaľhätó.létszáĺa;'40.100fö.

JozefStadt.ból.Józsefváľos ľ.esztÍváI . július 2.
Józsefuáros némęt örtikségének bemutatása Íiatalosan és lendtiletesen, a ľészľvevők
bevonásával, kiegészítő progr'amokkď.
Vĺáľható Iétszám:60. 100 fr

IIázi Fĺnomśágok F'esztiválja . augusztus 13.
A mrĺsodszoľ megszervazettreĺdezvén'yen a helý lakosok á]1itjakki és mutatják be otthon
készített finomságđkat több kategóriában (édes sütemény, sós sĺitemény, lekvár.befőtt
savanyuság, pĺístétomok.
Közönségkóstoliás, kłĺzöĺségszavazÁs, szakmaĺ zsűľi, díjak, hegészítő pľograrńok.
Vfuható létszźml:.100 _200 fij

Nyátzáľĺí Családi Spoľtnap - szeptember 3.
A Teleki térrel szomszédos ''Fiđó'. téľí Szabadidős Központban egész nap a Teleki Egyesrilet
szeľvezésébenzaj|ikazé|et. Cél, hogy amegszokott|étszámnak2-3 szorosa is odamenjen,
olyan fiatalok és ídősebbek is, akik még soha nem vették igénybe az ottaĺĺílehetőségeket, és
ezzs| egyrészt hagyománý teremtsiink (kvrázi nyitott napok), másrészt ihlessiik a hétkoznapok
progľamjait, erősítŚtik az önkéntęskedés szellęmét.
Kiegészítő progľamok (és helyszíneĐ és bogľácsfőzö veľseny.
Várható LétszÁm:200 fő
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500 éves a ľeformácĺó ľesztivál - október 7.. ' ' .. 
':' 

. .

.A ĺeformáció sokfeleképpen éľintette orszígppkat..A 'ihivatatosok'' ąagy rendezvényei előtt -

mintegy ĺávezétőként. .lehetőséget biztosítunk elsősoĺban a józsefvĺĺrosi protestĺáns

közösségeknet hogy kiáüjanak a szélesebb publikum elé, és bemutassĄ ők hogyan láújźilra
.reformációq anĺrak hatásait' értekeít:
Előadrásot zeneĹénekes progĺamot vetítéśek, woĺk shop.
VáÍható létszám: 100 fió

Mestemégem Címęľe F,esztĺvál. nov'em.!,eľ 5.
A Telęki téÍiPihenő és Emlékpaľkban utęĺákba szerveződve .konk.uľęns standolĺként - áIlítjak
ki és mutatjfü be külČinbĺizőhelý (és távotabbi) intéznényęk (pl' óvodĺák, iskolák.),
vállalkozót kisípaľosok" civil szeľvezptek, saját mfüödéstiknrek éľtékeit. Eközben a Teleki
Póditm $zínpa{on (és esetleg egyéb helyszínen) miĺsoĺftĺzetbenrogzítďtiđőpontokban
laeatív pro gramolĺkď szórakozÍaÍják (vagy mitvelik) a nagyérdemiit.
vĺáÍható tészźm:300 ffi

Mikulás-decembeĺ3.
Már negyełĺík éve szervezziik meg deoember 6.a kömyékén anagysikeľiĺ pľogramoĹ
Télapónlq manóink, saját készítéstĺ ľénszaľvasaink; szanjainlq gyeĺelcťotózási lehetőség, a

ry.eĺekek bevonása, spontán pľodukcíóik a színpadon, a kapott ajĺándékok mind garant.ĺljłák a
sikeľt.
váľbató]lé,ľíŤ;50.':.80'ffi.'].':.'.:'.'..'..
:(arácsony - decembeľ 23
Kömyékbeli lakosok által előadott színdaľab' evangéliuľn iběhszíĺkálz,majd a KeszĘnigyár.
Köztisség! Házbaĺáltalunk meghívott profi szÍnház Hókírďynai mrcse színhjz mesejátéka
garanJiĺlj a nem. c.sak. ą gyeÍ.ekęk, h3nem a felnóttek szórakoząsat.is'

Megbívottak az évben legaktívabb trakosot partneľek, egyesülďi tagot .

, Grati s feJlépő'k i helyi. művé szek
|{fgzámi40-60fő .. ''' .' :. '.

Faľsang - łO|Lfebruĺír 10
Harmadik éve megszewezet|nagy sikeľü rendezvény' a gyerekek és felnóttek beöltö'zve
egyĹittmul1tnak,mókráslvętélkedőlę.đÍjak,rengetęgfotó. . ''.'' . ' .. .' ..
Vĺáľható létszám 60 fő ' .. :. ':, . .' . ' 

. ' .

'. .' 
:

Progrąmzátľĺó - 20ĺ8. március 24.
Szakmai beszámoló, éľtékelés, összefoglďás, majd előľetekintés .l'.':
Kiemelt meghívottak a hęlyi váilal'kozők, az egyestilet tagságą aktív parh'eret
önkor'manyz.at,hp|yimédia. I

.Yárhatő|éts;zetm::b ro

$oľozatok,ľenđszerésľenđezvéuyek
.Év közben az a|ábbirend'szeres események egészítik ki a nagyobb ľendezvényeket (elő

. progĺaĺnkén! vagy pfuhuzamosan' vag5' azoktóĺ Íiiggetlentil ápľilis e|ejétĺĺi márcíus végéig)

o kodalm iKźpéhaz(évi négy) 
i

é

Ę\
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.. Teleki Szabad Könyvtíĺ (60-70 napo4 napi 4-8 órĄ
o Nyitott Tábla Zőna(tab|ajátékos képzéset pľogľamot vetélkedők, bajnokságok évi 5

ďkďommal , + ftyitva (60.70 napon napi 4.8 óra)
o KĺeatíVDekorációsKiub (hetente)
o Ping-Pong Klub (hetente)
o Teleki Kutya Klub (folyamatosan, kéthavontarendezvény)
o Teleki Tangó Köziisségi Vásár (évi 15-20 alkalommal)
r Gyermek Foglalkozüató (évi négy ďkďonmal)
o Lélekhaľang KiizösségépÍtő Klub (éví 15 alkalommď)
o OtthonFilnklub (motivációs és éľtékközvetÍtő) ftéthetente)o Kďanđozźs azlnformációtechnológiában . alaptaľŕolyain (kéthavonta)
o Znnemílfajváltó (Teleki Póđium színpađ elótti kiskatlanban) (éví 3 ďkďom)
. Öľöinhír Pódium (Kéthavonta)
o .Meseszínpad (évente haromszoľ)
. Csináljuk közösen . baĺkácspľogram (szabad lehetőség igény szeľint, marr hetente

kétszer)

Helyiségeink felhasználása
o Teleki tér ]6 Kt;zosségi Iľođn

. . Egyestiletiink adminíszb:ációs iľodája (bizonylatoŁ elszámolások, pénaigyi és
páIy ázati admini sztrációk),

.. . Paľtnerszervezetekkel vďó egyiltfiniĺködés @olgfuőľség, É5 Tudatosan Egyesiilet,
Van Remény Cívil Tĺĺrsaság) admini szfficiója" megosztással. . Lakossági kapcsolattartás, nyitott iroda

o Teleki 22. Barlracs MíÍhely és Ifrúsági Klubhelyiség.o Kisipaľos miíhďy saját kaľbantaĺásaínkľroz, fejlesztéseinkhez (pl. Nyitott kiinyvtár
szekľényeinek elkészítése)

. o Barkács műhely lákossági közösségi javítási munkáłüozsrakkijr keretében

'. Ifiúsáei pľogramok szervezése (csocsó, ping-pong, zenés rendezvények) hetente
o Német Kisebbségi Önkormrínyzat iťlľendezvényeí havonta

. Teleki 2j. Roztjssěgi Tąr.gyąló, Kreątív Műhely és lfrťlĺáqi FoglatI@,.ztątó
l Dekorációs műhelyfoglďkozások hetente, anyagoktárolása
o Hangtechnikai eszközok táło|ásukaľbantaľtása

.' . Ifiúsági pľogramok {táb|ajátékos klub, stb.) megtaľtĺísahetente
' . Kisębb egyesĹileti gyiĺlések, taľgyďások (hetente t<ibbszöľ)

Egyesiiletiink helýségei a Teleki Téľi nagy rendezvények előkészítő munkáinak, vďamint
háttér helyszÍn biztosításának színteľe.

Budapest 2017-02-15





Budapest Jrózsefváľos Önkormányzat
Polgármesteri Hivata|
Humánszolgláltatási Ügyosaríty
Dr. Bojsza Kĺisztina
Ügyosztályvezető Asszony
részére

Builapest
Ęaross u. 63{7.
1082

Tisztelt Üglosztáľyvezető Asszony! .. ;.

"t.ť'o}crę

Ü. i.sz: 1ł6.,166 l ĺĺ z oł+
Ui. : Kubĺłnka-Berghammer Petra
Tel.: 06-1/314 1098/134

Tárw: iĺatanyag megkĺildése

j"4łrl|:) il]r;.;,;r:iłlrr..1l"..: ;-l ;)í'lgáľłi'głf:{' j
li'j']r i. l .:lll;iĺ1

Y

Mellékelten megkĺildöm az Úi vĺĺg ngesĺi|et (széktrely: 1039 Budapest, HollTs Korvin
Lajos u. 4.YIII|TL; adószám: 18701146.l-13; képviseli: Papinot Ildiko es Staub Zoltán)
łĺltalbenyujtott, az tnkoľnrĺĺĺryzat tulajdonában iílló a Budapóst \Ąn. kęrĺilet, Lujzn u. 5.
szám ďatt b€relt 35357i0/A/4 hrsz.ri 26 m2, nem lakás céljára szo|gĄó heýiségre
vonatkozó 2016. évi szalgnai besámolóját és a2Ol7, évi szakĺai tervét a 2O|3.:anuźlr ż1.
én kötötĹ határozatlan időrę szoló bérleti szęrzőđés 6. pontja éľtelmében.

Az Egyesiilet a fen1i helyiséget iroda cétjára hasarrílja'

A helyiség a tulajdoni lapon iľoda besorolású.

Táľsaságunk nýlvĺĺntaľtása szerint az Egyesĺiletrek a fenti helyiségte 20|7. januáľ 3l-ig
berleti díj és köztizemi dĺi hátraléka nincs, tekintve, hogy a 80.015'- Ft taÍtozásáÍa
részletfizetési megállapodást íÍt alá 2016 decembeľ 14.én.

A vĺzórĺłs helyiségre azonkormźn,1zatközös költség fizetesi kötelezettsége 7.266,.EtIhó.

.Ąz Avant Inmo Kfr. ä|ral 2017. febmár 03-ĺán késátett majd 2017. febľuráľ 20-án
felĺilvizsgrĺlt étékbecslése szerint a helyiség forgďmi éĺéke 6.970.000,- Ft (l m2-re esĺi
forgalĺni érték 268'077,- Ft). A helyiség bérteti díja a forgďmi éľték 100 o/o-źmak

figyelembevételével a helýségben végz.et| tevékenységhez laĺtoző 8 %-os szorzóva|
számított bérleti dii #,467,. Ft/hó + ÁFA.
Az Egyesĺilet jelentegi béľleti dfia 25;333'- Ft/.hó + lłŤA.
A javasolt kedvezrľlényes beľleti díj összęge a248l20|3. (vI. l9') szĺĺnú Kép.viselő-testiileti
hatfuozat 26. c) pontja al.apján a mindenkori közös költséggel megeryező łĺsszegű béľletĺ
díj (haüĺľozathozatal ĺĺlőpontjában 7.266,. BtIhó) + ÁFA.
Tájékoztatoĺr; hog3l az Embeń Erőfonas Bizottság 1082D0|1. CxI. 30.) és 1057/201l. Q(I.
16.) számú hataľozatainak d), e) és f) pontjai tekintetében a Józsefvarosi Gazdálkođási
KözpoĺtZrt, elbíłĺlási és vizsgálati illetékessége nemterjed ki.
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Kéľem, hogy az Embęri Erőfonás Bizottság diinteséról, a. tefvęm{nľes bérleti díjon

;áŕdö tovätui béĺbeadas_vo'rytkozásában teľsasĺgual."t éľtesítsét. hogy.az Ü.j világ

Egyesĺilet kéĺęlmét u turł.áooó*ĺ Ę1$alulas ođękeb.n tovább terjeszthessiik a

v-arosÉazaatooasi és Pénzüryi BizottsĘ felé.

Ktizremtikode$iket és tajékoztatásukat előĺe is köszönöm.

Budapes! 20L7. február 20.

I naĺĺltĺooxi xa.zpoĺ* zĺt l__.í--1tr_-l--f- v'7
dr. Hoľváth orsbtya

irodavęzetö

Mellékleĺ
Ěgýesĺilet 2016. évi Szalĺnai beszámolója és 2017. évi Szakmai terve

Józsefvárosi Gazdá|kodári Központ 7re . 
-V1ttoltazdĺIkodási 

|8aztatÔsát

'cu,ł 
ď"a.p"o' lr utca 8' . Teleíon:06 ! ]Ľ lo98 
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T.iszteltBizottság! .'
:...,...1 ) :'

ez Ú1vĺeg,Egyesiilet 2006-ban keľült a }ózsefuláĺos szívében elhelyezĺ<eaĺ irodába (1086

Bp,Lujzau.5), amikor'azt.mondtuk, hogy.a leadełá.lisabb.hel'y* talď.tilkmeg a" atĺunt
támogatott cśaláđok; gyerniekek segítésére. Naýon. sok kerülętbőliámak hozzánk 10-tő1

25 éves kori$ ol1ęn halmozottan hátrĺínyog he.Iyzetben lévő gyeľmekek és fiatalok, akiknek

'szii{6é.giik'.'v.an'egyesülbtíir'k 
táńogatiísaĺa. Tánogatottiairik köre żömé.ben a:MIĹ keľület

fiataljaibíl enl.Ez äz iĺoda nagyon sok eset'ben nýjt mmedékeg't.ánogatasŁ ľeménytés a
közelsége.miátt.azo'nna1isegítségetahozzánkkeressetÍorđu1ók számáxa,. '' ' 

. 
.

: ,:_1 t. . .. ' :. .: ..:, .i

A, V Világ. EgyesĹiĺet.tobb]gyeľmekpľogľam ''tétlonyoiítasĺłń 
.keresżtiiLl 

'segíti] eIő ą
hatékony integľáasĺ nýjt ku{.uĺális, spoľt és szabađidő progTamot a' raszorulóknak.
Ennek megfelelőm .iĺrÍoĺmációs iĺodát is iizemeltetĹink iĺodánlÓ'an, ahova barkĺ
bármiIy'en kéressel hozzĺínk 'fordulhat. (öszt<Ędíjak fďkutatása, képtmek megírásą
|akaspa|yazatot tartozás csölikentő inÍor'náđók; tanác'sađas, családgondozas, stb)

Az egyestilet'két ďäpfeladatot vallď fet. Csďádsegltes és gyer'mekjóléti szolgláltatás. A
szolgáltatást' i8énybe ve'vők köre munkané1kíilicl.:ből,' tułtrrányos he|yzetíjl csďádokból,
fogyatélÍ<ď élőkből és csaladjaiból, veszélyeztetett gyetmekekből és családjąkbó.L roma

kisebbséghez tartozókból valámint adósságteľhekkel kijzdő qsa!áđolÓól' á1l. Azon
dolgozunk, hogy a csaláđok életébe bekcivetkező nďtézsegeken ségítsrink uĺrá lenni.

..

Amikoľ megszerezttik a béľleti jogot'ną.gyon sok energiánkať és péńz 'iinket felemésztett a
helýségnek 'a Íe|ujitás+ kaľpaataĺtá9a,';a Mi llezüÍľ munkiíja van benne és nem csak

arrya'g;, de esżmei értékkelis bíľ ezakis.lĺtesítÜIeny' 
]

:.i'.']''..,.j.'...'.].:...:.':l]
A kérésiiĺů az lenne, how uz iľoda 'Ęér!etĺ..díját a. jéĺen összegľől a mindeirkori közos
költségösszegéĘmérséke$'é.k. ''' .''.. ]'... 

'

Kijszönettel és Tisztef eftel :

BĺlđapesĘ 2017. január 11,

Újvtag Egyesĺ:|et
ĺ' 9'8,0;. s't1!?p..fl .. L.'.'9j'.ę, u. 

. 
5.

i, ::

Papinot ||dikó elnök
06(20)476-6370

' ĺ...%i',..==-.---J
.+1':1$Ě šG}:*łiÜi;i.. Papinot lldikó

'.-.i'.'.ä':?jT,"lľ.].. :-- - érntĺt 
.

ĺo



ezĘVluí,c EcyrsuI.ľľ

2o:;L6-Éw

a . . : ' ' ::;::

'::
2ot7'Éw

Szłxnĺal TERvE

to



A szERvEzET

Neve:

Iroda címe: 1086 Bu.dapěst, tĺrjza u. 5.

Adószáma: 187.a71'46i'L41

Bejeryzésszáma: 4Pk60252l20o3

Képviselő neve: Papinot Ilđikóĺ-''

Kěpviselőtel'efonszáĺ.ľla ] aĺ6,(?o\,łzoazo
' t,' .'

Képvłselőe.mailcíme: Ildiko7973@gl1ail'com
.:)".

E.mail'cílne: ujvil. agegyeęq1et@f'rgemail.hu

-::,, : ;'
B ?. vezétőń9ve: Mágnet Közösségr Bank

.:..
Bankszáńlaszáma:

onkéntestfo gađő szenrezĺt'rooi : ::.].,
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Áz eryesůlet 2003-ban azéľt jtift lérľe 10 onkéntessel, hogy segítse a nehéz kĺirülmények
kiĺzött é}ő gyermekeket és családjaikat. lndulásunk óta továb}i] tit tagga} bővültĺink és
további 25 tĺszteletbeli, illetve 40 tinkóntes tagunkvan. ]

Elsődleges célkitűzésünk a beteg gyernrekek és háľányos helyzetben lévő családok
segítése volŁ Az évek folýamán bővĺtettĹik tevéképységeinket, integrácĺót elősegĺtő
progľamokkal, fi}mek készítésével, vetítésével' is foglalkozunt amely a kirekesetés ellěn
és az elfogadás jegyében zajlĺk'

2006-ban sikertilt a VIII' keľĹileti Onkormányzattó| bérelnĺ egy 25 m2-es
iľodahelýségeŁEz, a Lujza utcában, a nyolcadĺk kenilet leghátľánYosabb negyedének, a
Magdolna-negľednek a szĺvében található, amĺ azéľt jó, mert ä csoportunkba tartozók
zöme ebből a kerületből jon hozzánk segĺxégért sport és kulturális pľogľamokľa. ĺgy
śzinte napi kapcsolatvan kłizÍiint és még hatékonyabban tudunk segíteni a mindennapi
pľob}émáikorr. Ez nagyon megkĺĺnnyítette a munkán]<at, ťĺtbb $ĺérńrekpľo$ŕanrot is
tudunk ígl szerveznĺ és csa!ádsegĺtéssel is íoglalkozunk.
,łz Úi vilag uryesiilet jelenleg 60 olyan családot ľészesít ľendszeres támogatásban, aho|
beteg gyeľmeketnevelnek, vag sťrýos anľagi gondoldĺal kĺizdenek.

Tizerrháĺom éves mťíkĺiđéśünk során' mĺnden nap megtapasztailuk a hátľá41'os
helyzetben lévő emberek pľoblélnáíĺ Sajnos eddig még nem tudtuk nagyobb projektben
megvďósítanĺ azt a fajta segĺtségnýújtáśt, amiľe ezcknek az embereknek szĹikśégĺik.van.
Látjuk a pľoblémá!, śőt á.mego|dásĺ.is śok esetběń,de csak apró lépésekben tuđunk
előľe halađni az ĺigl...mego|dáśa érdékében. Minđeĺ.eĺónkkel aeon vagyunk, }rogy

bővĺtsiik]a támogatóink számát, mi'lé] több p1ojektet elnyeľjiink pá7yázatok úqán, illeľye
amĺ a legfontosabb äżegyesület hünrán erőforľása és miíködése biztosírva ległeń.

ez u3 vĺlág Egyesĺilet 2010 elejćn egy felkérést kapott a Fővárosĺ onkormányzatľól.
mipzerint veryen ľéslť á -u.k-jával; tapasľ"talatával az *, UR'EACT.. egy euľópaĺ
tanulmányi és tapasŻtálätcserén alapuli; a fenntaľŁható váľosi fej!ôděs elősegítését célzó
progľamban. Stratégiai partnerei letttink a Fővárosnak' Az URBÁCT lI' megl<öveteli
mĺnden pľojekt partneľtŕíl ép ľJelyi Tá'mogató Csopoľt. (}ĺTCsj fe|állÍtáśát és ile|ýi
Ákcióterv kiđolgozását, melybe be }ell vonnią a helyi kiizssségeket és kulcsfonlosságú
h€!}|i szervezeťekeL. Epe,lc egyike az Uj Yilág Eryesiileĺ ..

Tellát kidolgoztunk egy akciĺitérvet a B' kerületĺ roma szárlnazáslír ĺakqiök érdekében,
amelyben 10 más szervezeľ ĺs munkálkodott. Lezánuk eztaz5 éves projektet. elkészrilt
a tanulmány, de támogatót még nem síkeľűlt talá]nunk a megvalósítás éľdekében.

Iroĺlánkban talrulószoba működik, ahol háľrányos helyzetű általános és középiskolás
ryeľmekńek nyújtunk ľendśzeľese1 tanujási segítségeľ és ĺskola, utáni felĺigyeletet'
Bevezěttiik a seámĺtógép oktatást is, amely igen nagy segítségeŁ nyújt az ĺskolai
felzáľkózásukban'

Egyesriletiink két alapf.eladatot vál]al fel. Családsegítés ós gyeľmekjóléti szolgáltaľrłs.
Ennek megfelelően működtetjiik iľoĺJánkat ahova bárki, bármilyen'kérésse| hozzán|<
foľdulhaĺ {osztöndĺjak fe|kutatása, kéľelmek megĺnása. önéletrajz, motĺvációs levél
megírása, munkahely keresés" egyéni kompeüenciák felľáľása. lakáspályáżatbk. tartozás
csokkentő ĺnfoľnrációk, tanácsadás, családgondozás, stbJ Ezekét a ľevékenységeket
ŕI étfőtől; csiitortiikig 1"2 ór ćĺtől L7 óráig folytatjuk.
A szolgáltatást igénybe vevők kôľe munkané]küliekből, bátľányos helyzetiĺ családokbóI,



fogyatékkal élők és qsaládiaiból, veszélyeztetett ry'.Tlr.'ełrckbo] * 99i|i{lii'<u-9], r9ma
kisebbséghez tartozókbóli va]amint adósságteľhekkel kiizdő családokból áll. Azon
dolgozunt hory a család.gk életébe bekĺÍvetkeąőinehézségeken sęgĺ t$ünk úrrá lenni.

ez Ú1 vĺag tryesület sámos szabadidőpľogľam lebonyolĺtásán kereszttil segíti elő a
hatékony ĺntegľálásŁ
Ezek a programolĺ egl''réspt. :ę!ményt, örömet nyrijtanak a gye1mekekneh. javí1ják

életmĺnőséguket, pszÍchés álapotukat. Másrészt tágltJák látókortiket, tanító funkciót ĺs
ellátnak Ami ery jól szituált 5lermeĘ életének természetęs velejárója (és.az iskolábén is
teľmészetesnet alapnak vesziŁ hosl' ezek az élmények meglegyenek!), az egl hátrányos
helyzetíí gyermeknél teljesen h!ányozhar Nem ery gl.eľmeknél ''tapasztaltuŁ hogl
é|etében alĺkor vo.lt elősztir cĺrkugzban vasl moziban" szillházban, arnikor mi elvitttik
Továbbá ezelnrél a ryermekelhrĘl jelltmzó;.:hĺĺgý a keľüIetet sem igen haryják el,,nem
ĺsmerik a várost, nem tudnak közlekedni. Tehát ery csomó]új inger éľi őketa program
során, tanulják a várośt, a köżlołeaéśt.'jobbaň kitárul šzá1nu}ca.á világ ' 

,

....1.
201ó-ban egészség és sporęro!ŕam, szabadidô.trrogram és készség:képességfejlesztő
programot is szeľveztünk, melyet pályázati támogztásból, finanszĺroztunk::Ezelrkel a
pro|ettelrĺ<el, integľácĺót, kulturá!ódást önbecstilés nöyelést éľľĺink.el' Lqhetőséget
kaptak a prograńban részt vevő 8' kerĺileti glenhekek megszólalnĺ a töpbségl lłu'|t'irát
képvíselő j kozöśségekben. Ebben a pľôgńmsoroátban .volt szíńházÍ 'ělőadás,
múzeumlátogąĺís és még sok:egyéb olyan přogram, ame)1r hasznos.lehet a 10'25 éves

korosztáIy sżámára. A szabadidő häśznos eltoltése ĺs cé! volt, amelyet sikeresen el is
éľtünlt.hisżeňsżĺÝeseiiiáľtak'a:fiaa1.ókaz.Ery'esliletprogramjairá' , .'...' 

'
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IlL7.február
.ú-if,]ffitfr-* 5. ďkalomńł siervezüńk'qsaĺáđsé..-,'.'adom4lryożói rendězvényt,
jótékonysági esteŁ Az év e]só ilyen családsegÍtő programia februáľban lesz' Kézműves
iági"ilä""ďa' ŕarsangĺ jelmezkéśzítés melleti, 'taľtos*eleńis.zeroszťást is siervezttink a
..ĺš'o*lol. ,€',:ae...-tź tizä1bl4g:.a keriilétb'én étő nehéz sorzu családo]<rlak..lesz

, : .',. I t. :.. .:: ' ;.. :',. . 
r,,.meSTenoezve

2017.áorilis
A kaľácsonyhoz hasonló; nary családi ünnépségunk a HúsvéL 60 csďád részére
bĺztosítunk élelmiszert és az áIralunk támog4tott kb. 100 gyermelorek ajándékcsomagot.

''2017: nýár.:
śzintén'a ryermekek hasznos szabadidő elfoglältsága a fő szemponL Ez a szü|ők számära
igen kľÍtikus idősza}<, mikor ttibb !ónapos iskolászünettel kell sámolni'uk. Alban

'?đtjüľ 
áľ"t, ľ'ory śzinte napi pľägľ"mot szervezünk ą ýermekek vámára. Itt

foglalkozunk az egészsé4es életmódra néveléssel, ĺllewe szárnos sport és 'kulturális
prógramma| váľjuĹ a fiatalokat. Eg]Ąitnnűködési szerződésrińk:van a Mozgássa| az
ägéšzséges iovő.brt Egyertilettel áf<ik szintén Józsęfuarosbąn těvékényke{nek' ik
biztosffik egyesiiLlettink számáľa.ą. napi edzégek és foqi helyszínét és !ú{'ázások
lebonyolítását, melyhez .spoľtszaĘembert biztosÍtanak Ezen kívül, mlnđen.évben az
iśkolakeżdést me1e[ő;żően két-három ilápos täbort:szervezĺinli aińelye!. a jóżsefľriyosi

ryełmgk'ęk 1é1íté9mę41_ę9en-:Ýeiięlnek. jfélly'hę.."[A Mäg'do|na N-e''g1e{ P"1og1nján

"'''"ľĹü'k 
;ry táń;gáiáśĺ 

'iśputá,Ktir.re 

melyet mĺňden iv}en folynrunlt a.5zermekek
igényemĺatŁJ : ' ''

íq



2017. szeptember
Mint minden évben, idén ĺs nagy hangsúlyt fektetiink a csďádok életében ebben az
ĺdőszakban bekövetkező, nary kiadást jelentó iskolakezdésre. Egyesületiink
frizetcsomagot iskolaszerek, ruházat és élelmĺszer adományolrü<al segÍti a rászoľuló
ryeľmekeke| ho5l Ők se szenvedienekhiányt hátrányos heýzetiik miatŁ
A 2016os évben, már 60 ryermeknek tudtunk segÍtenĺ az iskola elkezdéséhez a
támogatói köriixk bővülése miatt]Idén ez akár adupláiára is nőhet.

2OL7..o|<tőber '

ř:ĺmĺ . ĺo' pąpban két családĺ; 5zabadi$ő prggxamot bonyotí1!I!k.!e J016-pan' amďy az
egészség és szórakozás jeryében zajlotŁ Az egy'ik 11-én kerult megľendezésre a
Fővárosi Na'rycĺrkusz ' łegljabb élőadását táthatták a ryerekek. Egés7' lapgs
progľamunkon 50 ryennek részvétetével eľ nagy őszi séta volt, majd 15 őrátó|
iáthatták a résztvevők a legrijabb előadásĺ
A másik progľamot a Főv.árosi Állat és Növénykert}en tártottuk, meý szintén egész
napos séta és szórakozás volt. a gyerr,nekek számáľa. Ift szihtén 50 fő]vôlť.a iilszwevők
száma. Idén a Tľopicarĺumla és színtéir a:Főýáľosi NaryĆi$uśzba lá1ogatunk eI :a

csoporttal.

2017. novembeľ
November 1-én ryeľmekelmek és felnőtteknek eryaránt szóló programunk Halloween.
A résątvevők ,kézműves foglalkozáson tailulhatják r.nęg mint mlndeń é'v}!p; :a tik
kifaragásáĹ .$mink és jelmezvtrsenyt 'szervezünk. ajáhdékok.kali. 'to.mbolávď és
nyeľeményelkel

2017. december
Decembeľ.S-én.minden év estéjén a Miku.lás látogalja meg az. .áltaiunk támogaiott
glermekeket..Tagságunkból 3 fő öltozik be kľąr.rpusznak éś. mikulásnak.70 családôt
látogatunk,me1'ezenaz estén és. osztunk mĺkulás csomagokaŁ ' ' 

''

.'December 
79;én ąz év utolsó nary rendezvćnyén szintén 70 családnak osztunk

]é]elmiszer csoma€oť ftáve: SegafredQ ZarÍetti Hungaĺa.rľt,'g'tłr.nöIcś;hús, zölds''égelc
Bahamas Kft, szaloncukoľ, Iiszt, cukqr, bqrgo.nyąJ'. hogy aż .év !egsze,b.b- unłepéd nę
érezzenek semmĺbęn hiányt A- . gyeľmękeknek a szüľőkkęl ' eryeżteťve
ajándékcsomagókat kés4Íľĺiiik ĺllęwp .kézrnűveś foglalkozás keretében.'.a ryěrmékek
készíthetik e] ęryedi.ajráĺdékukaĺ szülei}melĹ ťes.lvéreiloret családtagjailĺńak-

Fent megfogalmazott tevékenységeket minden évbery és mindig u5ĺanabban az
időszakban, folyamatosan foly'tatjulĺ A Z077.'éý1en tehát, szereménk továbbra ĺs a jól
bevált és a gyeryekek korében igen népszerű; óktatáś, készség és képességfejlesztő,
sprot családsegíľő' illetve ĺntegrációs progęmokkal a }ózsěfuárosban élő, tanuló
fiatalolorak, gyéľmekekne}r, családol'mak, šesíténi'

Abeśżámolóésszakńaĺtervkéśzü1t20ĺ7.janüár10.én'
Készítette:Papinotlldikóazeglesülete|ntike ..ił.ii{ľ.".r'...ffil'Ť'
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