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Kiegészítés a,,Javaslat kiizteľĺilet.használati kérelmek elbíľálásáľa'' című előteľjeszté. ̂
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L TényáIlás és a dtintés tartalmának részletes ismertetése
Az eImúlt időszakban a Budapest Főváĺos VIII. kerĹilet Józsefilĺárosi Polgrármesteri Hivatalhoz
az a|ábbi közteriilęt-hasnláiatihozzájaĺu|ás iľánti kéręlmęk érkęztek. A Pérrzügyi IJgyosztá|y
tájékońatása ďapjrán az a|éhbi kéľelmezőnek koxeriilet-haszntiati đijtartozasa nincs.

1r.
Kiiztenilet-hasznáIó, kérelmező: Üdvhadseľeg Józsefváľosi Gyĺilekezete

A kérelemben foglalt közterület
használat iđeje:
Közteriilet-használat céli a:

(székhely: t086 Budapest, Dobozi u. 31.)

2017. júlíus |0. .2017.julius 14.
j źúszĆ:tén gyermek fo glalko zás

Közteľtilet-hasrntiathelye: Budapest VIII. keľtilęt, Mátyás tér
26 m'

Közterület-hasznźiatnagysága: 3f0,-FtJmf/nap+ ÁFA
KözteľĹilet-hasznźiatdíja: 41 600,- Ft + AFA (320,-Ft*26 m-*5nap)
Díjkiesés díjmentesség esetén:

Tényállás: Az Üdvhadsereg Józsefuarosi Gyülekezete 2017. július 06. napjĺín érkezett
kérelmében közteľiilet-hasmźt|ati |ĺozzájfuulźls _ teljes díjmentésséggel torténő _ megadésź"/-
kéri a Tisztelt Bizottságtól tekintęttęl a:ľa, hogy gyermekprogramok megtartrása ftözösségi
játékok, kézműves foglalkozás, énektanjtás,) céljából kívrĺnja használni a fenti teriiletet.
A Budapest Főváros VIIL keľiilet Józsefvłárosi Önkonĺlanyzat Képviselő-testĺ'iletének
16L/20I7. (VI.08.) számí hatźrozata a|apján támogatásban részesítette a kérelmezót az
,,egyhźzipźiytaať, keretein belül, melynek ľészét képezí a fenti progľam is.

A Rendeiet 24. s (1) bekezdés c) és d) pontjának értelmében a Bizottság a megallapított
kdzteľülęt-hasnlźiati díjat korlátlanul csökkentheti'ugy elengedheti humanitaĺius és kaľitatív
célok érdekében végzett tevékenység és kultuľlílis és köľnyezetvédelmi célok érdekében
v égzett tevékenysé g e setében.

Fentiekľe tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztríly javasolja a köĺerĹilet-használati hozztĘáru|ás
- teljes díjmentességgel torténő . megadásźĺt.

il. A beterjesztés ĺndoka
A beérkezett kéľelem elbírálĺása, vďamint az előterjesztés targyában a döntés meghozatala a
Tisztelt BizottsĘ hatrískörébe tartozik.

ilI. A diintés célja' pénzügyi hatása
A döntés ce|jaabeérkezett kérelem Tisztelt Bizottság ríltal hatlĺridőben történő elbíľrĺlása.

?íjkiesés. díimentessée:
Udvhadsereg Józsefuarosi GyüIekezete 41 600,- Ft + ÁFA
osszesen: 41 600.- Ft + ÁFA

Iv. Jogszabályi köľnyezet
A Rendelet 12. $-a értelmében a köZtenilet.hasznźlattal _ hozrÁjárulassal és elutasítiással _
kapcsolatos önkormányzati hatósĘi eljráľásban a hivatkozott rendęletben rögzítettek szęrint
elsőfokon a Yfuosgazdálkodási és PéÍ|ziigp Bizottság dönt. A Rendelet melléklete
meghatfuozza a köZteriilet használatok utiíni fizetendő díj mértékét.

Qór
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: A kdzteľĹi1et-haszná"|ati díjfizetés iĺtemezéséről a Rendelet 18. $ (1) _ (f) bekezdésel az

' ,'(1) A díjat a közteriilet-hasznźiatihozzájźlra|ásbanrögzitetlidőtaľtamľa és módon a jogosult

' köteles előľe egyösszegben megťrzetni'
(2) Tartós (tegalább hat hónapot meghaladó) közterület-hasznźůatesetén a Bizottság a jogosult

; kérelmére havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegú díjfizetést
meglállapíthat, amennyibell az esedékes díj 10.000 foľintnal magasabb. En, a tényt a

' közterĹilet-haszná)atihonájár,ilásban rögzíteni kelI.
.

:: A köZterületi hasznźtlati díjak csökkentéséről, elengedéséről a Rendelet}4. s (1) bekezdése az
alábbiak szerint ręndelkezik :

,,A Rendelet 2. me||éklete a|apjźln megállapított közterülęt-hasznalati díjak korlátlanul
. csĺjkkenthďiek vagy elengedhetőek:

a. az onkormźnyzat éľdekében végzett építési, felújítási munkĺílatok végzése esetében;
b. a fővaľosi, vagy önkotmtnyzatí pá|yázaton elnyert támogatásból töľténő épiilet

felújíüások esetében;
c. humanitarius és karitatív célok érđekébenvégzett tevékenység esetében;
d. kulturális és kömyezetvédelmi célok érdekébeĺvégzeÍttevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, amikor aBizottságúgy ítélí meg, hogy az Jőzsefvátos érđekeit

szolgtlja;
f. bejegyzett politikď páĺok, egyházak és tarsadalmi szewezeteknem kereskedelmi célú

ľendezvénye esetében;
g. oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájű filmalkotások forgatiĺsa esetében;
h. a Filmtv. hatéiya alá nem taĺtoző ďkotások forgatźsa esetén, aho| az igénybeveendő

terĹilet a|5 m?-t elérő, de a20 m2-tmeg nem haladó terĺiletiĺ;
i' a Filmw. hatźiya ďá nem tartoző alkotások forgatása esetén, amelynek iđőtartama a

kérelmezett időponttól számított 30 naptrĺri napon belül összességében nem hďadja
meg a 2naptźnnapot.''

A Rendelet 9. $ (1) bekęzdése szerint: ,,Közterĺi1et-hasznźlati hozzěĄáru|ás csak ideiglenes
jelleggel _ meghatarozott idótarÍamÍa vagy meg|ntźrozott fęltétel bekövetkeztéig _ adható,
legfeljebb 1 évre; a telepiilésképi bejelentési eljaras során hozott döntésben engedélyezett
reklámbeľendezés elhelyezése esętén legfeljebb 5 éwe.''

Fentieka|apjźlnkéĺemaza|ttbbihatérozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

xI. A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-hasznĺá]ati
hozzájěnilést ad _teljes đíjmentességgel _ azalábbiak szeľint:

KözterĹi1et-hasznźůő,kéręlmező: Üđvhadseľeg Jĺózsefváľosi Gyĺilekezete
(székhely: 1086 Budapest, Dobozi u. 31.)

A közterĹilet hasmálat ideje: 2017. julius I0. - 2017.julius 14.

KözterĹilet-hasnlálat célja: Iá.ŕszőtéń gyermekfoglalkozás
Köztertilet-ha sznő|at helye :

Közteľiil et-hasznáI at nagy sága:

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. iúlius l0.

Budapest VIII. kerület, I|vlźúyás tét
26 m'



A dĺjntés végľehajtás át végző szervezeti egység: Gazdálkodasi Ugyosztály

A lakosság széles kĺjľét érintő döntések esetén javas|ataakizzététel módjara:
nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2017. július 07.

honlapon

KÉszÍrpľrp: GezpÁlropÁsl Ücyos zT ĺ\LY
LpÍRre.: BoRos GÁson Szesolcs ÜcvNrÉzo
PÉNzÜcYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL. IGAzoLAs :

JoclroNľRoI.L: l+---.
ELI-BNÓruzľB:

w.-ł\kę'/,/.
oR. Bĺllł Kar,ą'lrľ

resrNEľvBzpľo

JivÁrĺecyľn.:

ľ
Sois GvoncY l^-

ĺ. vÁRosoeZDÁLKoDÁsl És pÉnzÜcYl BIZoTTsÁc plxorB
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M ag á n sze m é I yek eseté b e n :

Káĺúnezönwe: rcIefon

e.mail cím:

Budapest FőváÍos Vlll. kediĺetJózsiefvárosi Polgármesúeri Hivata| ; ''

Gazdálkod:ĺsiÜgyoszúáty i -'..,.',. :...'' i. -.

lmzECda ! \. ,;,t;,n-i:ii i;:'"'gaľoGE63.ez. 
|:,á* ĺJľ-ŕśĺi.|' a,łjĺ..

Megjegyzés: Fenti adatok lcozlése a lrôztertlet.hasanálati lĺérelmek elbÍrólńsához, vąląmint ą lcözterlilet.haszuźląti
hozájóruldsban foglakąk elĺenőruéséhez sziikségesek Áz adatokat a Polgółmesteri Hivatąl GążtáIl@dósi, ilktve Kđzterfrlet-
feliigłeleti Ügłosznĺya lrezetik utnfomaźĺios önłendell.ńi1Íogrólés ainforndcióvabdsźgrdýiłó ru L é1źC]1II tÖrýényalqjh,

trffizÚcnilď-hasĺmá|atĺdefe2ol Eév m hó i7Fjnaptól - 201Ę.ev ľofílno ffi naľis

(több időpon:q. helyszín esďén katink listaĺ mellékelni!)

Kłĺzúcľíitet-hąs'ná|ątcćlja, ....s.dľ.ĺ.+j.Tejil.......ęľ Flyły.0:skL*kŁ8..L*.ł.
KércIemmel éľÍnÚettkłizteľĺiletnagnága: , ... ďna
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útresrcn' zjlđteriĺteÚal "'s' . ľĄlt'ĺ '?R.".r.9.ý-

í
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Kérjlłk a túlolďalon je.lzett
ü kérelenny0mtatvúnyt

mę!l.éklęteket csatolni, és
aIá írn i szíýeskedj ěk t.
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A kérelmező tudomásul veszi, hory
a kérelem benýjtása nem jogosítja fe| a közterĹilet hasznźĺlatára,
a Józsefuárosi onkormĺĺnyzat fuIajdonában lévő kozteruletek hasznáIataról és használatanak rendjéről szóló
L8/z0|3. Gv. 24.) onkormányzati rendelet 17. s (li bekezdése sznnnt a kcĺaenilet łlaszĺáLatźrcĺ köáerĺilet.
használati díjat köteles fizetni'
a kozteri.ileten kizarólag a kęreskedelmi tevékenységek vęzésének feltételeiről szó|ő 2|0ĺf0o9. (DĹ29.)
Kormányrende|et 12. $ (1) bekezdése alapján a renđelet 5. mellékleteben meghatáĺozott termékek árusítha-
tók.

A kérelemhęz a kéľelmezőnek az alábbi mellé|eteket keII csato|nia: (Á csatott me|léktetet tłéľjĺik X-et jelö|ni)

1. A közteÍületen folytatni kívánt tevékenvsée sYakorlás'ĺłfa felioeosító egvszęni okiĺat másolatát:
- esYéni vďlalkoás esetén: vá]|alkozÍi isazolvánvt.
1 gazdasźęi táĺsaság egyéni cneesetén: 30 napnál nem réeębbi cépil<ivonatoĹ ďáírási címpéldanYt.
1társadalmi és egyéb szervezetek esętében: a nyilvántartrásba.vételÚket ieazoL,ő okiratot. x
- őstermelők esetén őstermelői ieazolvanvt.
- vendégtátó tęrasz létęsÍtése esetéĺ1 azaztĺjzeme\tetni kívánó kereskędelmi/vendĘtátó egység érvényes be-
jelentés kÓteles kereskedelmi tevékenység bęjelentését igazo|ő dokumentumot vasy a Működési Eneedélvt
f. Azigénye|t területre vonat}ozó helysánt ábrźrolő váz|atog amelyen szerepelnie ke|l a kornyező utcálrnak
is. A vázlaton az igényelt terĺiletnek. a szuksĘes méretelłkęl - úgy kett szerepelnie, hogy aĺĺak nagysĘą
ethelyezkedése egyértelműen megáIlapítható legyen (TERASZ, PAVILONESETEN: anĺak szélességą
hosszúsága; ateÍasz, pavilon szÁ|énekaz épĹilet homtokzatifaláńőlés ajárda szélétől vďó tavolsága;tilasz
esetén annak azisz|etnek a bejáratától való tavolsáeą amelyil.ĺÍrez taľtoák; méterben mérve).

f

3. Áz elhelyezni kívrínt építmény, lďesítmény, bęręndezés miĺszaki leínÁsát és terveit; teraszárelmekhez a
helyszín fotoját is csatolni,sdi}rséges.
4. Meglévő létesítményre vonatkozo koĺatilet-hasznalanhozäjánilás megújítása esetén - váľosképvédel-
mi szempontok figyelembevétele miatt _ fényképfelvételt kell becsatolni.
5. Epítési engedelyhez lrłitött építľnény esetébenvagl építési mln|ąźIatoklcal összefi)ggő lrözterijlet-hąszná|at
esetében az épÍltetőtőĺ lcaPoĺt meýaulmaaźst és a jogszabáIyban előírĺ eseteĺrtren a jogercÍs épItésijgli hato-
słźgi engedé lyt csatalni szijlłséses.
6. Köz6t igénybevďele esetén _ a 2' pontban foglalt helysánrajznn tril - a vonatkozó helyszínt źbĺáľ;oll6
ťoĺgalomtechnikaivánajzot, amely beszeľezhető a BKK Közuti Kozlekedési ÍgazgatősźęKÖzutkezelési Fö-
osztálĺ Forgalomtechnikai osztĺĺlvlán.

Eĺwelmeztetés:
A haźryaluwl kiĺöItött lerelenryuntffiy és u előbt melléIletek cffitoLźgźn tú], a pfim és egÉľtehxĺÍ }reIynąfulźlozáą w.
ĺutirt a megĺéló ĺéxsítnaryfotója eleryeúeÍotlą a błlylÍjĺafr ĺrerelem qdemi elbÍrá]gsiłpz!

A közÍeriilet-használđot _ kültinosen _ az a|źhbl jogsrabáĺyok szabilyozzźlt

ľĺag5łaĺorszĘ helyi oĺ'korman1zatairol szóló 2011. évi CL)oo(DĹ törveny
a Józsefváĺosi onkormán1za tĺajdonaban lévő kozÚertil€tek ha;ĺaĺ\a|ďźEó|es haszĺáatának rendjérőt szstő 18ĺ2013.
(IV2a.) onkormanyzai ĺerrdelet

Józsefuáros Kertileti EĘítéślszabányzatÁÍő| s?Ínő 6nn7 .Q{tr.12') ĺinkonnányzatí ľendelet
Budapesti Vaosrmdezesi ésEpítési KeraszabźiyzarÍć,| szÄ|ő 4?l1Đ8.r)d15.)Főv. I!gy. rendelet
A reklámot reklámberendezések és cegérek elbelyezésének szabźtlyurći szÁlő 55l2aif- Q0I.20.) ĺinkor.
mĺínyzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott, az źútalaľl. benýjtott közteriilet-haszĺrálati kérelmem elbírálasának celljźhő|hoalüáłulok.személyes adataim
történő kezeléséhez, valamint ahhoą hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgármesteri Hivatal az l+
járásban reszt vevő szalJntósĘi állasfoglalások bęJ<érése végett továbbítsa az í|letékes hatósrágok felé.

Kérelmem benýjtásakor a Polgármestęri Hivatď Gazdátkodási Úgyosztály iigyintézöjáől tźljékoztatÁs kaptam -
amelyet tudomásul vettem _ az e\jtrás megindítasanak napjrłról azĘyintézesi hataridőrö! az tigyemre iľányadó jog-
szabályi rendelkezésekľől' josaimról és kötelezettsĘeimről továbbá kötelez€ftségem elmulasaasának jogkĺivetkez-
ményeiről, valamint a hivatali ęlérhętőségről.

Kíielentem, hogy kérelmem teljesítése esetén a koaga4atási hatósĘi eljaras és szolgáltatas általános szabźiyuró| a
fÜM. éYĺ CXL. törvény 2004. év| cxL. törvény 73lA $ (1) bekezdés b) poĺĺja alapján a feĺlebbezesí jogomľól le.
mondok. TudomlÍsulveszem,hogy ezá|ta| az ĺigyemben hoz'o|thatároz'úaĺnak kozlésekor jogeröre emelkedik.

Budapes{ }o.L?,. év .Qfu.ó'...0-9.''nap.

ě
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Kozĺc azGArÁSI És lcnzsÁc ÜcyI
MlNISZTľnluvĺ
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Iktató szá m : XXI-E ĺ 9 / 3 (20 12)
Táľgy : Nýlvántaľtásba vétęl

Ügvintéző: Bagi Hajnalka
Telefon:7954134
E-maĺl : hajnaĺka.bagi@kim.gov.Iiu

A lelkiismereti es vallásszabađság jogaról, vďamint az egľhćnak' vallásfe1ekezetek ęs vďlási
kőzösségek jogállásárót szóĺó zan. évi ccVI. törvényben (a továbbiakban: Ehw.)
meghatĺĺrozott hatasköľben eljárva az egyhěna|d<al való kapcśo1attarüásért felelős miniszter (á
továbbiakban: miniszter) mębízásáb ő| az a|äbbi

hatá rozatat

hozom-

łz iidvhadsereg Szabađegyház Maryaľoľszágot az alábbĺ adatokkal a 00af5rf0t2
niđlr.'ántaľtási számon nyilváutaľtásba veszem.

Az egyhźn rövidített nęÝe: fidvhadseľę
Az egyház ktiznyelvben meghonosodott neve: Üdvhadseľeg
Az egyház széküelye: 1063 Budapest Bajnok u. 25.
Az egyhán képviselőjének nęve: Andrerv Moľgan
A.z egyhźn képviselőj ének lakcÍme:
Képviselet módia: łinĺíIIó
Az egyhźa címęr&rek és logójáĺrak taľüalmi leírasa: piľos pajzs, ame|yen átlósan, emelkedő
iľányban fehér betĺikkel az ''Üdvbadsereg'' szrí szerepel. 

-

Határozatom a kiađmányozása napján jogeľĺÍre emęIkędik és ellene fus7iľzy.gatálsi úton
jogorvoslatnak nincs helye.

A hatiĺrozatban foglďtak ellen - jogszabáIyséľtésľe hívatkozással _ bírósági feltilvizsgá|at
kezdeményezheto' a kereseti kérelmet ahatározat kézhezvételétől számított 30 napon belüI a
Főváľosi Tĺiľvényszéknek címezve közvetlenül aKözigazgaÍálsi es tgazságiigyi Minisztériumhoz
(1055 Budapest, Kossuth t€r 4.) lehet benyujtani vagy ajantott ktildemenyként a Minisztérirnn
oímére posŁáľa ađni.

A bíľósági feltilvŁsgálafuiak a határozatvégrehajtásfua nincs halasztőhatá|ya.

A bÍrósági felülvizsgálatkezdeményezese során az Údvhadsereg Szabadegyház Magyaĺországot
illetékmęntesség illetí meg, ha a vagyonszeľzést, illetőleg az eljáłłás megindításái negeloző
ađóévben folytatott vállalkozási tevékenységébőlr szfumazójiĺr,edelme után iáľsasági adófizetési

1o55 3u.Japest, Kossuth Lajos tér 4' To|oÍon: í'06 1) 795 5459 Fax: (C6 1,\ 
.ł9č 

a24.l E.rrĺgii: fif46156g.enc@kim.gcv.hu
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kötelezettsé-ge, illetr.e - lĺ.i..::s=.g...;:-:-i Š;Ćĺ. esetében - eied:l.é;i.c -Ĺjlż!i a kozponti kĺiltségr'ę1656"
beÍizetési kotel ez et t s é g e 
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Indokolás

A f0l2. március i - ien halái-.tł |ić łr. f01f. évi Vil. tön'éni. . Ehw' módosítás _ szerllnt az
országgyúlés az Ĺ.ć..heđse.e_t Szabaceg,vh áz Mag'varorszálot (a tol,ábbiakban: Egybaz)
eg1'hĺázként ismeľie ei.

Az egyházak, r'allásfeleitezetek es l aljásĺ kĺizösségek. r'alamint a belsó egyhtnijogi személyek
nýlvántartásarói szóló 42.'iÜií. ĺxĺI.31.) KIM rendelęt (a tor'ábbiakban: Vhr.) 1. $ (i)
bekezdése úgy rendelkezik. ho5. c.- oľszággłűlés últal Ehrv, alapján elisnlert egitáz,
vallásfelekezet és yaĺlási ko=össěg, ,r eg,.házaĺrkal való ĺrapcsoląttąľtas koordinđcíójúért feleĺ.ős
nziniszterfelhívására a.felhívas ł;é:he=,.éĺeĺétől számítou B łlapon beIüI a ĺniniszteľnek az e célra
renđszeresített nyonltafi'án-von irasban hejelenti a nyibáłziartásba véteĺéhez szíźĺaéges ađatokaL

Az Údvhadsereg Szabadeg1..ház )v{ag1.aľoľszágot f012. mfucius 9.én kęlt felhívásban
tájékoztattam a bejelentési kötelezettségéľől'

Az Egyház f0L2. mźrcius 21-én bejelentette a Vhr. l.s (2) bekezdésében meghatáľozott, a
nýlvántartásba vételhez szükséges adatokat.

Az EŁĺ,. 16. $ értelmében" a m.iniszter az e tiiľ.lénynek ąz aclott egłház bejegyzésére vonatkozó
lnódosíĺasa hatálybalépését |rijvető 3a napon belĹil az eglházat ýlvántartósba veszi.

Az Ehtv. rendelkezése alapjárr a minísztemek nýivántaľtásba kęll vennię az Ehtv. me|lékletében
szereplő egyhěaakat, mely kötelezettségének azBgyház esetében jelęnhatěrozattaleieget tesz.

A nýlvőntaľtósba vétel során ą miniszter orszúgosan egyedi azonosításra allralmas
łtyilvántartási szómot óĺlapít meg és ad ki az egłhaz részére, és erről az egyházat érÍesíti.

A vhľ. 1.$ (6) bekezdése alapjĘ a nyilvántartasba vett egłhá.z a nyil.vántartasba vétel során
kilencjegłíĺ nyilvántaftási számot |mp, amelýen az első öt jeg a nyÍĺvmĺtaľtásbą vétel

sors-.ńmőt jelenti, amelyhez per jeĺlel a nyilvántaltasba vétel éve lmpcsolódik.

A hivatkozott jogszabálý rendelkezések ďapján az E1yház a miníszteľ által vezetett

nýlvántaľtrásb an a 00025 ĺ201 2 nyilváĺltartási szĺ{mot kapta.

Mindezekľe tekintettel a ľendelkező ľészben foglaltak szerint hatźroztarrĺ-

Határozatom az Ehtv. 16. $, 17. $, 33. $ renđelkezesein, valamint a kőzigazgatási hatósági
eljáľás es szolgáltatas általĺános szabályaiľól szóló 2004. évi CXL. töruény 7l.$' 72.$' 86.$

rendelkezésein, a Mir. 1'$-án alapul. A kozígazgatasi és igazságĹigyi miniszter hatráskĺirét az
egyhazakkal való kapcsolattartĺás koordinációjávai kapcsolatos feladatok ellátrására a Magyar
Köztársaság minisztéľiumainak felsorolásáľól szćll'ő 207a. ér,i XLII. torvełry 2.$ (l) bekezdés
hb) pontja es az Ehtv. 17.ś (3) bekezdése állapítottameg.

f
Hj{o55 Budapest, ł<ossuth Lajos té.4. Phcne: i+36 1) 7.o,5 1000 Fax: (+36 Í} 795 oc.02
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A jogon.oslatí .iogor a KEi. iĹ)ti. 
's. 

ialamint a Polgáli Perr'endtattásľól szólo 1952, é'r,i III.
torr'ćn1 33''-ĺ..') bei.:ezciés ii po:ilia.324.$-a,327.*t-u.332.,t Ĺ2a)-(2c) bekezdésck és az
illerékehrol szoló i99il. er'Í \ClĺI, ton.élr\.5.$-a alapjĺfui biztositorrr.

Eudapest. 2iti2. ápľili. ,,'l ' ,'

Udr.hadseľeg Szabadeg;,.hĺíz Magyar.oľs zíg (leve|ezési cíne: 1063 Budapest, Bajnok u.25.)
Iľatĺár

Ą
:l-1C55 B1ręl;:1rĺlsi' Kossutłl L?iios Éĺ r+' Pľůne: ĺ+ljĺ1 ,.l 795 ..iloí..; Í:aX: {+36 1) 7s5 c0o2



másľészľől

amelyet egyľésaől

ľÁľĺocaľÁsl szERziDEs

név: Budapest Főváros YIII. keľüIet Józsefváľosĺ Ônkonnányzat
szélüely:1082 Budapest Baross u. 6347.
képviseló: Dr. Kocsis Máté po|gáľmester
cé gi egyzéks zźtml nyúvántafi . sz Ąm : 7 357 |5
adőszála:l57357t5-242
statisztikai számjel: ĺ.5735715:8 4ll-32l41
szÁmlavezető neve: K&E Bank ZrĹ
szÁmla száĺn az 1 04033 87-00028570.0 000000 0
mintTámogató,

név: Üdvhađseľeg Szabadegrh áz - Magĺarország
Udvhadseľeg Józsefváľosĺ Gyfi lekezete
széJrhely: l.086 Buđapest, Dobozĺ u.31.

. képviseletre jogosult neve, beosztása: Vecseyné ľ.ulmeľ Enikő
kapĺtány' griilekezetvezető
adószanr: L9 6s7 569.14f
szźĺn7avęzet6 pénzintézetének neve: K&H Bank
hankszámla szám : to40 407 2-50494954.56521089
mint Tĺímogatott továbbiakban eg5nlttesen: Felek

kötóttek a mai napon" az ďábbifeltételelĺkel:

Kormrĺnyzati funkció:

1.. A támogatĺ{s nyijtĺĺsának előzményei, köriilményeÍ

1.1. Felek Ít'gätit hogy a Támogató 2o17. äpn|is 13. napján ktizzétette az ,,egyhźui
pőlyázať, nyilvános felhívĺísát. A pźiyázat elsöđleges céIją hogy a Józsefyárosban
mfüödö egyházat egyházi szervezetet alapjtwĺnyok tĺámogatáshoz juthassanalr, mely
segíti további kiizösségszewező, szociĺĺlis ellátĄ lailtunális pľogramszeľvezĄ valmint az
egészségiigyi, köznevelési" gyeľmek és i$risági feladatotĺľól vďó gonđoskodĺásukat,
kiilönös tekintettel az idöselkel kapcsolatos pľogramokľą az esélyegyeĺrlőségre vďó
törekvést segítő tevékenységekre és a roma fe|zőłkőztatÁst celzó kezdeményezésekre,
illetve kiemelten hozzÁjátula keľiiletben található épületríllomĺíny fel{iításához.

1.2. Felek röFítik' hogy a Támogató által kiíÍt pályázertl felhívásľa (a továbbiakban:
Pźtyázatĺ Felhívĺás) pźtyázatotnýjtott be (a továbbiakban,Pályäzat), amelyet Trámogató
a Képviselő-testület 16117017. (W. 08.) szímli hďétozata alapjáĺ ĺrfoogatásban
ľészesítenđönek ítélĹ

2. A'szeruődés táľgya

Támogatott a mellékeltpźtyázatkeľetében és a ktiltségteľvben részletezettęk szerint váttalją
hogy az ďábbí feladatokat vďósÍtja meg:
A Támogatott a 3. pontban meghatĺáľozott üámogatást kiz{rótag I. läúszőtffi
gyermelďoglalkozásokľa 2017. julius 10-14. között (16-20 óra) a Mátyĺĺs téri járczótéľen
(nyąri misszíonáľiusképzes, oktatĺĺ csomag? kéanűvęs mľag, gyiimötcslé a gyerekeknek), II.
napkĺizis gyermektáboĺ szerĺęzéséľe (1. héĺ étkezés, élelniszer kinánđulásľą sportszerek,

q
\J



játékot kirándulás Tľopikáľiumba, 2. hét étkezés: élelmiszer kirandulásľa' Kirándulĺás Vác-
Katalinpuszta) használhatj a fel.
(a továbbiakban együtĘ szalonai feladat).

3. .Ą. ŕámogatás foľmája, összege, forľása

3.1. A Támogató az ösśzesen bruťtó 300.000'- Ft összegĘ azaz háĺomszi,zezet fonnt
müköđési támogatást jelen szerződés alráÍrĺásától számított 15 napon beliil átutalja a

Trámogatott K&H Bank Zrt. 1Mo4a72-5049495+56527089 szímú számlájźĺa A'
szerződés elválaszthatatlan részét képea a Támogatott Pźĺyáz.atą melry taĺta|man-a a
költségkďkul ź.r;iót, az Elszĺámoló Lap.

3.2. Atźlmogatĺás formája: vissza nem tfftenđö támogatĺís.

3.3. A tráĺnogatás forrása: a Budapest Fővaľos VItr. keĺtilet Józsefváľosi Önkoľmányzat
Képviselő.testiiletének a 2017. évi költségvetésről szóló 36nu'6. QüI2l.)
önkormányzati rendelet 11105-es cÍmen található 300.000'- Eq azaz báromszázezei

3.4. Támogató kijelenti, hogy a 3.1. pontban megbatarozott tĺiinogatrási összeg .a

rendelkezéséľe ál1.

3.5. A Trámogatott a jelen szeruődés ďĺłíľásávď nyilatkozik arról, hogy a je1en szsĺzśdés 2.
pontja szeľinti szakmai feladatok tekintetében áfaĺadőIevonásí jog nem illeti meg, és az

adő | áfa terhet mĺísľa nem háľília át.

4. L tämogatás folyísítĺ{sa

4.I. A Támogató a támogatast pénzintezeti átutalássď teljesíti a Támogatott jelen szetzöđés
bevezető ľendelkezései körében megadott banlcszámlájá,ĺa egy összegben a jelen

szerzőđés mindkét trl által töľténő a]áíÍásáLtől számított 15 napon beliil.

42. A Támogatott tudomĺásul veszL hogy a részére az áItzďla megadott bankszífunláÍa átutalt

összegért a Tĺámogató iľányában - a jelen szeĺzódéssel összefitggésben - feltétel nélkiil
és teljes mértékben, objektív felelősséggel lľľtoz.k, ftiggetleníil attól, hogy ki a

számlatuląiđonos.

5. Á. tĺ{nogatás felhasználásának szabályai

5.1. A Tĺámogatott fudomásul veszi, hogy a tĺímogatást |<lzfuőlag a jelen szeľződesben
megtratáľozott 

.célÍa hasznĺílhatja fel. A Támogatott bzárólag a trámogata.s

felhasználísĺinak iđötaľtama alatt felrneľült és a szakmai feladatok mcgvalósítísĺához
szorosan ćs közvetleniil kapcsolóđó költségeket szímolhatja el.

foľint összegben.

5^2. A ĺámogatlás felhasználásának

kezdő időpontja:
vóghĺrtrírideje:

2017. április 13.
2017. december3l.

{o

53. Felek ajelen szeĺződés te$esítése érdekében kapcsolattaľtó sze.mélyeket nevenrek meg:



a Támogató részéről: dľ. Maracsktó Bľigitta
459-f194
maracskob@,jozsefu aros.hu

aTrłmogatolt részéről: Vecseyné Fulmer Enikő
a620 439 69 87
eniko_vecs ey@uđvhads ereg.hu

6. .Ą támogatás felhasználásának ellenőnése, beszámolási kötelezettség

6.1. A támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasmĺálasát a Támogató; a támogatás

felhasználásĺínak ellenöruésére jogszabrály ěital- meýatáĺomtt szervet a felhasználłís
kezdő időpontjától a beszamoló benyujüásara a jelen szerzőđésben rögzÍtett hatláridőt
követő 5 év elteltéig bármikor, bárhol ellenőriz}reti.

6.2. Támogatott.a támogatott tevékenység megvalósítása soľán a kiiltségvetésből nyújtott
tr{mogatĺás a srjlzez.ęt foľint éĺtékhatáľt meghaladó éľtékíĺ iáru beszeľzéséľe vagy
szolgíltatás megĺendelésére iráľryuló szęľződést kizáĺó|ag íľáshan kłĺtheÍ. Íľáshan kłitĺitt
szevődésnek minősĹil az ęlkiilđött és visszaigazolt megrendelés is. Az Írásbeli alak
megséľtése a szerzőđés éľvényességét nem érinti, azonban a.kifizetés a támogatott
tevékenység költségeí közdtt nem vehető figyelembe.

6.3. A Támogatott köteles a támogatĺási összeget elkĹilönítetten kezelni és a támogatásí
iisszeg felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvĺĺntartást vezefuĹ illetőleg a
felhaszrálłíst dokumentĺíló szĺmlakaą bizonylatokat szęrződéseket, egyéb okiratokat a
Támogató vagy egyéb ellenőEésre jogosult szervek áltď ellenőrizäetö módon kezelni és
nýlvantartani, valamint a beszĺámoló benyujüíséra a jeIen szeĺződésben rögzített
hatariđőtől kezdődöen a vonatkozó jogszabálý előÍrások szerint megőrizni. A
Tĺáĺnogatott ezen üil is kiiteles minden, az e||enőtzéshez sziilłséges felvilágosítrást és
egyéb segítséget megadni.

6.4. A Támogatott a üímogatás felhasznĺílágáról legkésőbb 2018. febľuáľ 15.Ę köteles
írásban szakĺnđ rÁtô beszämolót és pénziigyl zfuó e|szánnolrást készíteni és átadni a
Támogatti szakmailag illetékes Íigyosztálya (Huĺnánszolgálüatási ť}gyoszĺ:ály) részérę. A
Trímogató részétő| a szakmai beszímoló és penzügyi elszáľnolĺás elfogadási{ra és a
teljesítés igazolĺásríra a polgáľĺresteľ jogosult jelen szeľzödés 6.6. poryiában feltiintetett
határidŕĺn belül.

6.5' r\ boszímolónak és az elszímolásnolc akövetkczŐkct kcll tartalmaznia:

a) szakmai beszámoló: szakmai éľtékelés a úámogatrás céljának megvalósuIásáról
(nrelynek mellékletét képezĺ a támogatott tevékenységröl késztilt těnykép stb);

b) pénngy| elszámolás: a felmerĺilt költségeknek a felhaszĺráiás jogcíme szeľinti _ a
úímogaüás céljrínak megvalósulásĺához köthető . tételes felsorolasą a felhaszrálrísi
időszakhoz igazođó, a Táĺnogatott nevére szóló szímlĺát béťegrzeket egyéb

számviteli és adóhatósĘi felhasználasra alkalmas helyettesítő okiratot egyéb

dokumenfumok (megrendelő, tĺámogatrási szerzőđés stb.) hitelesített másolatának,



6.6.

6.7-

kifizetést igazoló đokumentumok - bankkívona| péĺztźtbizonylat _hitelesített

masolatának benyrijtasávď, vďamint a számlrfü és bżonylatok adataivalmegegyezően
kitt'ltött, ajelen szeĺződés 1. száĺnťr mellékletét képező Elszámoló Lap benffiúásávď.
A Tĺĺmogatott a felhaszrálást dokumentáló.eredeti számlálaą bizonylatolĺľao egyéb
okiratokľa kötęles ráÍmi: ,pudapest Főváľos vltr. kerület Józsefvárosi
Önkoľmányzat felré a 20t7. évĺ egyhĺízi páúyáuat keretében Ft (azaz

. forĺnt) iisszegben elszámolva'. Nem magyarországi
fizetőeszközben tôľténő pénziigyi elszámolás esetén a számlaösszesítőn 4 37árn76,

tátgyät nagyar nyelven is, továbbá a számla összcgét a szímla tcljcsítése napjĺín
éľvé.nyes MNR kĺi.z.Épáľ|b|yałľlán foritrtľa át"szánítva is fęlkell tiintę;tni.

A Támogatott a besaámolót és az elszímolást rigy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas
legyen a tánogatás felhasarĺílásáuak részletes ellenőrzesére. A Tĺĺmogató abeszámolót
és az elszámolĺíst a beérkezést követően megvizsgátja' es a beérkezest követő 60 napon
belül dönt annak elfogadrásáľóIvagy elutasításáról. A Támogató döntéséľől és az esetleg
jogosutatlanul igénybe vett tĺámogatás visszafizetésének kötelezettségéľől a döntéstől
számított 10 napon bettil írĺásban értesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a
beszírnolĺásra' elszámolĺásra vonatkozó kôtělezettségét haŁíridőre nem teljesíti vagy a
határidőben benyrijtott beszámoló, ęlszamolrás tartalma nem megfelelö vagy nem a jelen
sz.ęĺzőőés 1. sz. mellékletét képező Flszĺímoló l;apnak megfelďőeĺr tďjesíti, úgy a
Támogató 30 napos hataĺidö megielö'lésével Írĺásban felszólítja a Tĺámogatottat a hiány
pótlásríra" mď5mek beéľkezését követően 30 napon beliil dönt annak elfogadásaról. Felek
tőgzítikyhogy a hiĺłnypótlás.elmutaszt.ísa lehetetĺenné teszí amak megrállapítasát hogy a
tamogatást a Támogatott rendęltetésszeríien haszrálta-e fel. A Támogatott tudomĺĺsul
veszi, hogy minđadđig, amíg ajelen szerzőđésben foglalak szerint, tdes kiiľiien eI nem
számolt a üímogotas összegével, azonos célra ríjabb vagy tovĺíbbi tĺímogaüísban nom
ľészesíthető.

Támogatott a felhaszrĺálĺás és az elszímolás hatĺíriđejének móđosítrísara inínyuló'
kérelmet írrásban egy ďkďommal kezdeményezheti, melyn.ek benyujĹási hatĺáriđeje a
felhasználrís hatráridejének módosítĺása esetében a szerződés 5.2. pontjában
meghataľozott felhasznílási hatáľiđő, az ęlszámolási hatlíľidő móđosítása esďében a
szelzödés 6.4. pontjában meghatĺírozotť elszámolĺsi hataridő. Tĺámogató a módosítast
ínfuban engedélyezfueti.

A Tlámogatott köteles a költségvetési tímogatások lebonyolítasában ĺészt vevö és a
költségvetési támogatĺást ellenőrző szervezetelłü<el egyiitfuűktidĺi, az ellenörzést végző
szerv képviselőit ellenőľzési munkájukban a megfelelő dokumentumot szaĺnlĺálq a
megvalósítást igazoló oknrĺányot bizonylatok rendelkezésre bocsátasávď, vďnmint a
fizikai teljesítés vizsgálaüában a helyszÍnen is segÍteni.

6.8.

7. Á Támogató elállási felmondási joga' a támogatás visszaťlzetése

7.1. A Támogató a jelen szerződéstől vďó elállĺásra ýagy a szeuőđés azonnďi hatĺlyu
felĺaonđĺásáľa j o go sult, ha:

a) aTámogatott jogosulatlanul vette igénybe atĺĺmogatásL vagy
b) a Támogatott atÁmogatźtsról szóló dĺintés tartalmát érdemben befolyĺísoló vďótlan,

hamis vagy megtévesztö adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett



c) olyaĺr köĺtĺlmény merĹil fel, vagy jut a Tlámogató fudomásaľą amely alapjćn az
államhĺĺzbreási törvény végreh{üásáról szóló 368/20tl. QilI. 31.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: Avr.) sl. $ foglaltak szeĺint nem köthető támogaÍ:ísi szerzőđés,
vagy

d) a tráĺnogďott feladat megvďósítása meghiúsul, taĺtós akadalyba ütközikvagy a jelen
szerzőđesben foglďt iĺtemezéshez képest jelentös késďelmet szenveĄ vagy

e) a TáĺnogaÍott neki felľóható okból megsr-egi ajelen szerződésböl, illetve az azzal
kapcsolatosjogszabrílyokból eredő kötelezettségeit így különösen nem tesz eleget
e|Ienőtzéstíirési kötelezettségének (az ellenőrzes során felĺóható magataftźsźual az
ellenőľző szeru munlráját ellehetetleníti), és eĺrnek következtében a tłámogatott
tevékenység szabalyszerü megvalósíüisát nem lehet ellenő n1zni, vagy

. Đ a 
.l.ámogatott 

a jelen szeľzödésben meghatározott vagy a szeľzöđés megkotésének
feltételeként jogszabáiy által előírt nýlatkozat brármelyikét visszavonją vagy

g) a Támogatott a jelen szeruődésben megbatározott (rész)beszámo1ó,
(rész)elszámolás benyújtasrának (pót)hatráridejét elĺnulasztotta vagy a
(rész)beszáľtolóĹ elszamolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató
nen fogadta el.

7.2. Ha a Támogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Tárnogató olyan ktirtilnényről szerez
tuđomíst ameý a jelen szeľzőđés felmondĺását, illetve az attól vďó eláIlást
mega|apou4 a Támogató felffiggeszti a támogaüás folyósítását es erröl a Trámogatottat
Íľásban tájékońatsa-

7.3. Amennýben a támogatásból fel nem használt összeg marađt visszą vagy el nem
fogadott ęlszámolrás miatt visszafizętési kĺĺtelezettség keletkezett flw tĺ a Tĺímogatott
az elszamolasi hatánđőt ktivető 15 napon beltil,. egy összegben köteles visszafizetri a

: Támogató részére a Támogató ĺáltal meghatfuozott (10403387.00028570-00000000)
: számIfua, aszeĺződésszám megielölésével.

''. 7.4. L TiłrrrcgatĺlĹĹ tuĺlomesul veszi, hogy amennýben a jelen szerzödésben adott

; nýlatkozata ellenéľe a támogatás felhasarálasa sonán a Íizetendő adójából ľá áthĺrított
. vagy azáltďa megállapított adót levontą va1y akeletkező adóterhet másra áthĺíľítottą a
, levonásba helyezett vagy áthárított és a Tłĺmogató által is támogatott általános f'orgalmi
. adó tisszegének megfelelő támogatast köteles a Tĺímogató részéľe a Tĺámogató által
, meghďátozott (10403387-00028570-00000000) szźmlara, a szerzödésszám, megielölésével 15 napon beliil visszafizefuie Polgfui Törvénykönywól szóló 2013. évi
. v. ĺoľvényben @tk) megŁatĺírozott kamatrak megfetelő lramattal növelt mértékben. A

kamatszá!frítas kez.đő időpontja a támogatásnak a Tĺímogatott baľkszámĘjrára
. érkezésének napją utolsó napja a visszafizetési kotelezettség tefiesítésének napja.

; 7.5. Ámennyiben a Kedvezményezett a jelen szerzödésben meghatiározott visszafizetési

. kötelezettsége teljesítésével késeđelembe esit köteles a késedelem idejére a Ptk.-ban
: meghatĺĺľozott késeđelmi kamatot fizetni.

8.1. Felek rögzítiŁ hogy a Támogatott a jelen szerződés ďĺĺínásrĺig a Támogató részére źLtłdtz
qz alábbi doktmenfumokat és a Tríĺnogatott a jelen szerződés ďríírĺísávď nyilatkozik
arľól, hogy az e dokumentumokban, valamint a jelen szerződés megkötesének
fclĹćtclckónt jogszabály vagy a Trĺmogató ĺíltal mcghatlírozot! a Tlá.mogatott által
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benyújtott egyéb dokumentumokban, nyilatkozatokban foglďtak a jelen szerződés
ďáíľĺásának idöpontjaban vríltozatlanul fennállnak

- a Trámogatott létesítő okiratának egyszerů másolata (alapító okirat' ďapszabály,
stb);

- a Támogatott képviselőjének kôĄegyző ráltal hitelesített a|őśrási cÍmpéldĺányĺának
hitelęsített m ásolata.

A Tlámogatott ajeIen szeruödés ďáÍrásávď

a)nýlatkozik arrót hogy a támogatási igényben foglďt adatot. információk és

dokumentumok teljes köľűet valódiak és hitelesek;
b)nýlatkozik aľról' hogy nem ĺłll jogerős végzéssel elľenđelt végelszímolĄ felszámolas

ďatt ellene jogerős végzéssel elľenđelt csődeljánás vagy eryéb, a megsziintetésére
iľanpló' jogszabrílyban meghątározott eljánás nincs folyamatban;

c)kijelenti, hogy amennyiben. a szervezet a helyi önkormán1zatok adósságrendezési
eljáľásáĺóI szóló 1996. évi )o(V. törvény hatźiya ďá .taľtozik' nem áIl
ađósságendezési eljĺáľas ďatL továbbá tud.omrásul vesz! hogy az Ávr. .142. $-a
ďapján adóssĺłgrendezeŚi eljánás ďatt ál1ó szervezetel.ĺJ<el - fiiggetlenĺil a tĺámogatĺís
egyéb feltételeinek meglététől - tĺámogatási szeľzödés nem köthetö;

đ)kijelenti, hogy - ame'nnýben jogszabríly előírja _ a t.,ámogatott tevékenységhez
sztikséges jogerős hatósági engeđélyek birtolcában van;.

e)tudomásul veszi, hogy nem ki'thető trámogatĺási sr.eruődés azia|, akivel szemben Ávr.
76. $-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;

Đ tudomásut veszi, hogy adóazonosító szźnaőt a Magyar Allamkincstiĺľ és a Trámogató
felhaszráljĺák akijztartozrás bekiivetkezése tényének és ôsszegének megismereséheą
illetve a Lejárt kőztattozások telj esítése érđekében;

g)tudomasul vesá, hogy nem nyujtható tĺáľnogatĺás annak a szervezetnet amely aze|őző
években a Trámogató ĺáltal azonos celĺa biztosÍtott költségvetésből nyrjtott támogatiás
felhaszrĺílĺísäpa| a jogszabályban vagy a támogatói okiľatban vagy tlímogatási
szerződésben foglďt kötelezettségét megszegve még nem szímolt el;

h)tudomĺísul veszí, hory a tłímogaĺísi igény szabĺályszeriiségét és a táľrogaŁás
renđeltetésszerií felhasnálĺását a Tĺámogató és a jogszabĺályban megbatarozott egyéb
szeľvek ellenőrizüetik;

i) tulomásul vesá, hogy a támogatás Támogatott nevéľt, a támogatás céljárą tisszegéľe,
továbbá a támogatási program meryalósítási helyére vonatkozó adatok
nyilvlánossĘa hoziatót

j) nyilatkozik aĺró| hory a nemzeti vagyomól szóló 2011. évi Cxcvl. törvény 3. $ (t)
bekezdése szeĺinti ätláńbatő szervezetnek minősĺil;

k)tudomasul üeszi, hogy amennýben szźnezer forint éľtélĺüatĺírt megbaladó fuékú áru
beszerzésére vagy szolgráltaÍĺás megľenđelésére iÍáÍlyuló szeĺzőđés megt<ötéséľe nem
az iĺvt. 76.,s Q) bekezdése szerint keľiil sor, ą szęľzödés teljesítése érdękébęn
történő kifizetés atámogatott tevékenység költségei ktĺziittnem vehető figyelembe.

'8.3. Amennyiben

a)olyan körtilmény meľĺil fel, amely ďapjan
tĺámogatási szeruőđés;

az Álłr. 81. $ ďapjĺín nem köthető

b)a Tĺímogatott a jelen szeĺződésben meghatĺározott vagy a szeruődés megkötésének
feltételeként jogszabrály ĺáltal előíľt nyilatkozatok báľmelyikét visszavonja;
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c) a támogatotĹ tevékenység megvďósítasa megbiusul, tartós akadĺáiyba titközik, a jelen
szeľződésben foglďt iitemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;

d)a T;ámogatott ađólevonási jogában változás következik be;
e) a Támogatott adataibaĺ' a jelen szeruőđés megkötésének feltételeként jogsz-abőiy vagy

a Támogató áLtal . előíĄ a T:ámogatott ákď benyrijtott nýlatkozatban'
dokumentumban" a támogatrás feltételeiben vaw a jelen szeľződés tefiesítésével
összefüggő körülményben vĺíltozís következik be'

f) az eLszźlmolĺás alapjául szolgáLő dokumenfumok jelen szerződésben meghatiározott
. fellelhetősége megváltonk azt a Tlámogatott a tudomasĺíra jutást követően 15 napon
beltil köteles Írásban bejelenteni a Tĺámogatónak.

A Tlámogató a 8.3. pontban meghatározott bejelentés a|apjan 30 napon beiiil megteszi a
sziikséges intéukeđéseket

Jelen szeľződés módosítása a Felek közös akaĺatából k'lzaĺćiag írásban töľténhet. A
Támogatotbak a szeruödés.módosítasra hanyuli kéretmét ínäsban, résáetes
inđokolassď ct]őfiłakcll aTámogató ľészére előterjeszĺenie. Tĺímogatott kizárólag olyan
hđokkal kezdeményezlret szeľződésmó<losíťást" amely a támogatás megítélésének
körĺilrnényeit utólag nem vráltoztatja meg. Szerződésmódosítrĺs keretében sor keľiilhet
kiilönĺison a trímogatási oel mcgvďósulrísĺĺt ncm vcszélycztctő hatáľiđő.módosítás, a
felađat költségvetésének módosulrásą vďamint a Trámogatott adólevonĺísi
jogosultságában bekövetkezett vĺíltozás miatt amely módosítíst a Tiímogatott az eredeti
vagy a korábban móđosított tímogaüási szerződésben a támogatás felhasarflásaĺa
meghatarozott véghatráĺiđő leteltéíg írásban kezdeményezheti. A tĺĺrnogatás
felhaszĺrálásráról történö beszámolas hatáĺidejének módosítrása szintén Ínísban
kezdeményezhető az eredeti vaw a koľábban módosított tĺámogatäsi szeľzödésben
megllatfuozott beszamolrási hataĺidő leteltéig.

A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződésmóđosítási
kérelmét elutasítani. Amennýben a módosítĺás sztikségessége a Támogatotfuak fe]ĺóható
okból eľeĄ úgy az eset összes kĺĺrülményeit méĺlegelve a Tlímogató jogosult választani
a szeĺződés-módosítas és szerzőđésszegés esetén ďkďmazható jogkövetkemlények
kdzőtt.

Felek rögzítit hogy a je|en szsĺzÍódéssel összefiĘgő adatok nem minősüInek tizleti
titoknak, nem tarthatóak vissza ĺizleti titokra hivatkozással, amennyiben azok
megismeľését vagynyilvĺánosságra hozatalántörvény közeľdekbiĺl elĺendeli. A Íbntiektől
eltérően azonban a Támogató nem hozhatja nýlvĺínosságľa aznkat az aÄatokat,
amelyéknek megismerése a Támogatott tizleti tevékenységének végzśse szempontjából
aránytďan sérelĺnet okozna - így kiilönösen tecbnológiđ eljĺárasrą műszaki megoldĺásra'
know-how-ra vonatkozó adatokat -, amennýben azok nyilvĺánosságra hozata|őtt a
Támogatott atÄmogatÁs fęlhasańlásáľóltöľténő bęszłmoláęsäl egyiđejíileg kifejezetten
és. elkĺilĺinítetten ínásban megtiltotta.

A Támogatott a támogatott feladat kivitelezése sorárt _ a médía megielenéseknél,
ľendezvényeken, kiadványokon, kcinyvekeÍl' az ezekkel kapcsolatos reklám és PR
anyagokon . jogosult a Ti{mogató tcljcs ncvének, valomínt a üínogatás tényének
kifogástalan nyomdatęchnikai kivitelezésben történő megjelentetésére. A Tĺłmogatott a
Támogató nevĺének feltťntetésére, illetve hasnrílatára kĺzaró|ag ajelen sze.rződés haüálya
ďatt jogosulĹ

,/
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8.8. Felek a jelen szeruődésből eľedő esetleges jogvitíikat elsősorban üárgyďasos liton
kötelesek rendezri.

8.9. A je[en szerződésben nem vagy nem kellő részletességgeI yabályozott'kérdések
tekintetében a mag1:aÍ jog szabályai _ elsősorban a Ptk, az Aht. és az Aw. _ az
irányađók

Jelen szerzödés mindkét fél ĺáltďi ďĺáÍnäs napjától a jelen tĺámogatási szerzőđésben foglalt
kötelezettségek minđkét fel részéről töľténő teĺjesiilésének napjríig hatályos.

Felek a jelen 8 olđďbót rí1ló szeľzödést elolvasüĺt megértettét majĄ mint akaratulĺt<ď

minđenben megegyezőtjóváhagyólagífiźů< ďá. A szerzöđés 5 db eređeti, egymĺással teties

egészében megegyczö pćldányban készťilt amelýől 4 db a Támogatónál, 1 db a

TámogatothnáI maľad.

Mellékletek
L Paĺyaza|melytaĺtďmaz]ÄakÖltségkďkulációt
n. Ekzĺámoló Lap

Budapest z}t?.június ...

Budapest Főváros vm. Éóffibt=.
Józsefu áľosi ÖnkoľmĺĹnyzat' l.'

képviseletében .i

tTdvhadsereg Szabadegyház .
Maryaľoľszág

Üdvhađseľeg Jóxefváľosi Gyiilekezete
képviseletében

Uuor ł"""""u"..
Vecseyné Fulmer.

kapitány,
Támogatott
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Az ÜD VřIÁDSBRE G lvIA G'YA R o P.s ZÁG I sZE Rv E ZETÉ,NE K
ALAPITo oKIRÁTA

(módosításokkal egységes szerlĺezetben)

ÍTATUTEÍ oFTIIE ĺALVATI1NARMV (Clĺurch in Hungury)
(ąs set out iłI cł uniĺied stľucture)

l. naľagrafus; Név és meghatáľozásry
Áz Üdvhadseľeg Szabađegyhĺíz - Magyaľoľszĺíg egyh áznak minŕĺsĺil a lelkiismeľeti és
vallásszĺbadságról, rłďamint azegy|lázaktril szĺilti t990. évi tV. töľvény s.li (1) bękezdesę
éľtelmében.

A MagyaľorszÁgi Szerv.ęze.t az Üdvhadseľeg világszeľte ter'ékenykedő szewezetének része,
amelynek egyébként Londonban tallěilhatő a központja. Az egyhta alapítója, William Booth
alta| meghaüárirzott cé|kit(jzések rnegľalósítása ľér'én kívánja etémi céljait. Tevé.kenységének
alapja a keľesztény tizenet, a csatolt li{eĺlékletben az Üdvhadseľeg tagjai szttmára
nreghatározott Doktrína és kĺjtelezettségvállalás szeľint, két kiemelt teriilettel:

(a) Igehiľdetés és tanítas
(b) A kelesztény Ĺizenet közvetítése a táľsadalmi szféľában.

Báľ mirrden embert foglďkoztat e két kiemelt teľtĺlet, az Üdr'hadseľeg szociiílis
tevékenységének keretében ktilönös Íigyelmet foľdít a legszegényebbekľe és azokrą akik a
sałryani köľĹilmények aldozatai.

The Sal'vation Aĺmy in lrungary is a Chuľclt accordżng to Art. s (I) of Act IV Ig90 on
Freedom of Conscience and Religton, antd Churches.

It is pąrt of the woľId-wide ąctive SaĺvątionÁrmy which has its Headquaľters in London. The
Church Pu?,sues its pulpose in fulfiľling the aspirations described by the Foundeľ, Willĺaĺľl
Booth. The basts is the Christicĺn message as seÍ out in the Doctrine mld Contniĺment of a
Salvątĺonist iĺz t.he attached Appendix, luíth Íwo mainpoints:

(a) Pľoclamątion and teachiĺlg
ft) Transposition of the messąge in the SociąI domąilz

Alĺhough every person is concerned with ĺhese hľo nlain poillts, The Salvation Ármy wil|, in
tlze social domain, turn especially to the poorest and to those who hal,e beconle victims of diľe
circtlmstąlĺces.
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2. rraľagrafus: Beiggvzett iľoda' KéEviselet és CégiegYzés
Article 2: Reqistered ofÍłce, Repľesentation and offÍgllll Siglrutĺre

Az Üdvhadseľeg Magyarorsági Szen,ezetélrek bejegyzeĹt irodája az oĺszÁgos Központ,
amely 1063 Budapest, Bajnok u. 25. szam alatt tďálható.

A vezető kép.ĺ,iseli a szervezetet haľmadik személyekkel szemben, valamint bíľóságok és más

hatóságok előtt, továbbá a táľsadalom egészevel szemben. A vezető gyakorolja a szeľvezet
dolgozói felett a munkáltatói jogokat. A vezetöt és egy további szeméLyt az Üdvlradseľeg
nemzetközi vezetĺi,ie, a Geneľĺlis nevez ki, aki felelős az Üdvhadseľeg magyarcĺszźęi
szeľvezetének felĹigyeletéért, iľányításáéfi és vezetéséért, ktilönös tekintettel a mfüöđési elvek
és ĺend kidolgozasára és érvényesítésére, hogy fenntartsa az Üđvhaclsereg azon céljait és

célkinĺzéseit, amelyek megvalósítrísa éľdekében azt létrehoztäk. Az Üdvhadseręg részéľĺil a
kapcsolattaľtáskoz és ä pénfügyet( intéeesélrez két személy egyĹittes aläíľásara van sziikség.

A cégiegyzés akként történik, lrogy a szeÍvezat előírt vagy előnyomott cégszicvege a|á a
vezetó iinállĺían a ner'et írja'

The RegisÍered office of The Salvatĺon Árnry in Hungary is th.e National tIeadquarters
situated ąt Bajnok Street 25, hl Budĺpest H-1063.

Á \eĺĺĺIer ts appointetÍ as the represenĺątive of The Salvaĺion Árnry in Hungały befoľe third
pąrties, the court, other authorities and the public' The leader shal| exercise the employer,s
rights over the employees of The Salvation Army in Hungary. He/slze and another person with

the right of signatuľe are nołniĺated by the Geneľal, the Interłzatiołĺal Leadeľ of The

Salvątiołt Arnĺy who is responsible for the oveľsight, direction and control of The Salvatton

Ármy in Hungaly ĺllith especial regard to the issue and enforcement of polícies and dżscipline
t0 coł7verse the Army for the objects and purposes for whtch it is established. For all
contracts and Jinancial business on belwlf of The Salvation Ármy, a coĺlective signature of
h|)o peľso|ts is necessary.

The officiat signature of The Salvątíon Army in Hwzgaľy shnll be given by the ĺeader solely

v,ľiľinT his/her signaĺure undeľ the name of The Salvation Army in Hungary printeĄ staĺnped

or typed

3. naľasľafus : Munkam ĺíđszerek
Aĺticle 3: ĺľorkíns Metlrcds

Célja megvalósítása éľdekében az Üdvhadsereg

(a) nyilvános gyiiléseket és előadasokat taĺt és tanítast végez,
(b) a szükséget szenvedők gondját rđseli és amennyiben lehetséges, visszavezeti őket a

táľsadalomba,
(c) felhasználja a sajtót, a telerlíziót, a nĺdiót ésazegyéb médilíkat.

E tevékenységek etlátása érdekében ingatlanokat kelÍ vásárolnia vagy béľbe vennie, úgy milrt

előadótenneket, irodĺíkat' menedékhelyeket, házakat, stb.
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In ĺłĺ.ĺIeľ to ątrain the ainls,

(tł) Public maelings ancl leclu.es are held clnd teaclzing is givclz,
(b) Pcoplc in ł,lced ąre cured.for and if possib{e ľehąbilitated inta saĺ:icĺ l,

(c) Press, Teĺevision, Radio or other me'dia are enpĺoyed'

To ccĺrry otil tllłse activitĺes' it is neces,gary to 1lĺłrcĺlase or ľenĺ propeÍ.ties such as halls,

otfices, sc;cial honzes, houses, etc.

4. paragrafus: Finanszíľozás
ArÍicle 4: Financemeg!

A pénzügyi támogatást magánszenétyektől és a tagoktól átvett onkéntes adományok révén

biztosĺtja. Tánrogatást fogadhat eI a központi korrnánytól, illetr'e a helyi önkormányzatoktóI

is.

Financi'cłl sl'lppoľĺ is obĺcĺined b), vollmtaly conft'ibutio,ĺs from pľivate peopĺe and frołn lhe

members. Assistaĺlce may also be ľeceived,fł.om Governmenl oľ muntcipal sources.

5-. n ara gľafus: Számv.ĺtel
Á ľÍic ĺe 5. : Acco un ti'll g

.l.eljes köni számr'iteli rryilváut.artást kell vezetni, amiben szeľepeltetrri kell minden bevételi és

Haäasi tételt' és nréľleget és éves jelentést kell készíteni nrinden ér, decembeľ 31-ér'el. A
nyitvántaľtásokat ľenđsłeres időközönként auditáltatni kell az Üdvhadsereg Londonban

*ĺit.ooo ne;ľ'flzfjÍköri, atrditoľi ľészlegével' A hatóságok kéľelmére az e||enővśst elismert

kiĺnyvszakéľtŐ céggel is végeztetlretik.

,q.z Üdvlradsęľegen kír,üIi éľclekęlt személ5.ek, elsösoľban az érirrtett hatg9ág'ok, támogatók és

szinrpatizansok'-nregfelelő nródontájékoztatást kapnak egy éves pénzügyijelentés közľeadása

révén.

A compleĺe set of books is mainlained recording qII ilzcome cĺnđ expentĺinre -and 
a Bcllance

Sheet.ąnd nn,,ol ű'ccou,Iís are produced aĺ 3 ] December. These cn.e atldited at reguĺaľ

inteľvals by the Iłlĺernąĺional',ąwłĺĺ Deparĺmenĺ of The SąIvatfun Arnry situaterl in London. Á.t

the ľeques.t by lhe auĺhoriĺies, contľols can be ntade by a recogłlĺsed Auditingfirm.

Inteľested people cuĺsicle .!'ha Salvation ,4ľmy, especially cĺuĺhoriĺies, .fi,iends anĺl patľolls,

receive infonĺntion in a szlitable v,ay throu.gh the publication ąf an annual finałlce repoľÍ.
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ó. narrtgrafus: Tagság és Egr'házi szeméIy
Aľticle 6: Mśmbership anĺI Clergy

ĺ.z ÜĺIvlradseľeget annak tisztjei (teljes munkaidőben foglalkoaatott munkatársai), a

közkätonálĺ 1sábaĺI iclejÍ.ikben tevékenykedó tagok) és a támogatĺik alkotják' A tagsági

ľĺszony ťrgy.jön [étľe, hogy a jelentkezók aláíľasukkal elfogadják és betartják az eskti

sz-ör'egét, valamirrt az Üdr.hadseľeg Szabályait és Rendtaľtását'

A tisztek olyan katonák, akik sikeresen teljesítették a (ki)képzési szakaszt, és akiket az

egyházi szolgálat folyanrán egy nyilvános szeľtartáson az Üdvlradsereg tisztjeivé ner'eztęk ki

éš sz-enteltek. Ezetr aktussal az Üdvhadser.eg vallási tisztviselójévé' lelkészér'é (papság) váltak

és teljes idejiiket ennek a szolgálatnďĺ szentelik.

A tisztek nenr áIlrrak ntunkar,iszonyban' fizľtést sent kapnak, Ilane,n egy rĺegélhetési

járadékot, anri lehet<ĺl,é teszi azt,hagy ne kelljen világi alkalmazásban ellrelyezlĺedniük.

Az i] dr,lraclseľe g ti sztj eit egyh ázů szem éIyeklĺé nyi lválr ítj a.

The Scil,*ation Army is foľmed by olftcers (ull-tinĺe u,oľkers), soklÍeľs (nzembeľ's who give

tl,leit. ft.ee time) ancl by frienĺIs. fuÍembership is conJiľned by signing and obseľving tlze

aľÍiclt:s of.faith antl the orders and RegzłIations of The. Salĺĺłtion Aľtny.

alJiceľs aľe soldiers u,Il,o hal,e satisÍilctorily compleĺed a period of ĺl.aüúłĺg and hal,e been

cőmmissionetl antl orĺtained as olficers in The Sąlvątiolĺ Áľmy in a public cet.emony đuring a

religious serllice. At that moment they beeonle Mínisĺers of Religioĺz (clergł) within The

Salvation Arm1t ą11i1 tr*ote the u,hole oJtheir tinle 
.ĺo 

iĺs mtnísĺľ1l,,.

officers do noĺ have a contracĺ of employnzent nor do lhey receive a salary buĺ a liviltg

ctllowance so that they do not need to take seculĺłr enlployment.

The Scilvałion Aľnry declares the afficeľs ąs lnembers of t|te clergy.

7. pirľaeľźifus: Rendt?ľtás
A rl icl e- -7- ;. Rę e u lgÍio-tt s-

A Szabá1yok és Rendtaľtás a nernzetközi iľányelr,eket követik, mivel ezeket az Üdvhadseľeg

Gerreľálisának nevében dolgoáak ki.

The orclers and Regalcłĺions fol\ow Ílte inteľnational gtłÍelelines as tlrcy have been dralun up

in t'łlę ltcune oJ'thę Genercll of The Salvation Army.
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8. paľagľafus: Megszíínés
Aĺticle 8 : Dissoltttion

Abban az esetlretr, ba az Üdvhadse.ręg Magyaľországi Szeľvezete nem képes eleget teruri

tdttizött céljairrak, a rnagyaroľszági, szeľve?.ęięt a7, ľ.jrlvharĺseľeg Geneľá|isának egyetértésével

és ajánlása alapjan felsámolják. Mirrđen anyagi javat olyan ľnas magyaľ eg1háaa testálnak

át, amelyik azonos célokkal és célkitiĺzésekkel bíľ.

In the case th(lĺ The Salvarion Army ĺn Hungaľy is no ĺonger abĺe to fuĺfiI its aiĺn, it u,iII be

dissolvecl with ĺhe agreemeÍxt of and recomnlendąÍion ąf the General of The Salvation Anny.
An)J nwĺeľial goodĺ will be given to anotheľ Hungarian C|łurch u,ith the sarue aims and
objectives.

9' paragľafus: Az AlapÍtó Okiľat módosítása
Artícle 9: Cŕalĺge of Statutes

A jelelr Atapítri okirat csak az Udvhadseľeg Generálisanak kifejezeLt Íĺa.zzźljĺaĺ:Iásával

módosí'tható vagy változtatható nreg.

T'hese sĺatutes can only be aĺtered oľ aľnended b), tlze qśpľess agreement of the General of The

Sahlaĺion Arnly'

l 0. naľaerafus: Vegl'es rendelkczése
Aľticle I 0 : Miscellaneo us provisio ns

Jelen alapító okirattal nem szabáIyozott kéľdésekben a lelkiismereti és r,allásszabađságľól,

valamint az ęgyhazakľól szóĺi 1990' évi IV. toľvény ľerrdelkezései az iľatryadók.

ąnd Chuľclles is to apply in the issllesThe Áct IV I990 ołl Fľeedom of Conscience and Religion,
haven't been ntentioned in these statutes.

London. .tu 2046
ĺondon,49 Septembeľ 2006

ir{eltéklet: ĺ.z Udvhadseľeg tagjaínak Doktľínája és KötelezeĹ"tségvállalása
Appendix: Doctrine anđ commitnzent of a Sąlyąríonist

oĄ



)q



ldópont: 2oL7.jri|ius 10-14. / 17.3o.Ig.oa
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Napktizis gveľmektábor és bentlakásos gveľmektáboľ a nyáľiszJqnetben. szociálisan
hátránvos helvzetű eveľmekek ľészére az [Tđvhadseľeg Józsefĺ'árosi gvü|ekezetében

A pľogramterv létľeiłitÚének kiiľülményeĺ:

L997. őta ľendszeresen taľtunk 2 heteso nyáľi napkłizis táboľt a kertiLlęt szociálisan
hátrányos heýetü gyermekei részére. Mindenképpen úgy gondoljuk' hory óriĺási sziiü<ség van
aľľa, hogy azok a ryerekek is lehetőséget kapjanak arrą hory sz.ervezett formában és
élményekkel gazdagodva tÓItsék a szabadidejüket és a sztinidőt akik családj źnak anyagj
kĺirĹilményei nem engedik ezt meg. Gyürlekezetiink Budapesten a MII. kertiletbeĺE a
Magdolna.neryedben taláiható, ahol mélyszegénységben élő családok élnęk, így halmozottan
hátrányos helyzetűet és rendkívtil nagy sztikségtik van segítségre. Ebben szereírénk mí
aktívaą és kézze| foghatóan részt vállďni, aza|, hogy a nyári szunefue egyhetes napkĺizis
gyermektábort szerveztiĄ amely nagy segítség a szĹilőknet hiszen mindig nagy gonĄ hogy
mi legyen a ryerekel&el, híszen a sziilőknek nincs annyi szabadságut hogy ilyenkoľ otthon
maradjanak velük.

ui kezdeményezésünk a 2017-es évben: 2017. julius 10-14. közÓtt jćúszćńér'
gyermekprogramot tervezünk aMźÉyás téren lévő jáltszot&ľe 16.00.20'00 őrőĺg, A jźúszótéľen

kozösségí játékokaĹ kézműves foglalkozłást, énektanítĺĺsť szeľvezlink az ott Iévő

ryerľnekeknek és rovid, gyermekek szźlmźlra érthęto és élvezhetö módon biblia történettel
ismertetjtĺk meg őket. Ennek a progÍamnak avęzetésére ery fiatalt beiskolázunk a Vasárnapi
Iskolasok Szĺivetsége Nyárí Misszíonárius Képzésére,2017. julius 3-8.ig' amely céIzoiltan a
játszőtén mis szióra fo gi a felkés zítenĹ

A Dľoeľam konkľéĹcéIiainak meehatározása:

Fő célunt hory a nęhéz szociálís háĺénel rendelkező gyeľmekeknek is lehetőséget adjunk
aĺrą hogy a szabadidejtlket, hasznosan és tartalmasan töltsék el, alłí<or is,baezt a sztiĺeik nem
fudják biztosítani nęhéz aĺyagtr helyzettiłorél fogva.

SzeľetnéĄ ha a ryennekek a szabadídejtiket nem azutľ;én csellenrye tottenét hanem lenne
egy hely, ahová szívesen jámának, ahol egy elfogadó, szerető kĺizÔsséget találhatnak, ahol
nem az hatźrozza meg a szntetęt mértékét' amít kapnak, akár a gyenĺrekektöl, aktr a
nęvelöktől, hory a sztiĺők milyen arryag| hátteret fudnak számáĺa biztosítani. A program
nélHil csellengó gyeĺĺhekekľe igen sok veszély leselkedit pl. gyermekkoľi bűnözés,
kĺbítószer, ryermekprostitució.

Mvel az Üdvhađsereg legfontosabb feladata azBvangéIium hiľdetése, progĺamjainkat Isten
szerętetének megismerése köré építjtik. Napi ľendszeľességgel fognak a gyermekek bíbliai
történeteket hallgafui, illetve nézri' majd megbeszelni az tizenetiikęt a mindennapi éIete
kivetítve' ezäItal a mai életre is érvényes keresztény életszemléletet tanulnak.

A gyermekeket szeretnénk az egészséges élshnód kiďakítrásában is vezetni' A nehéz
élethelyzetben élő csaĺádokná| ez szlnte lehetetlen, ezert ebben a taborban nagy hangsulyt
fęktettink a gyeľmekek napi vitamin-, fehéľje., és asváný anyagbeviteléľe is.
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Szeretnént báb., ílletve színjttsző csoportot, vidám bohócprogramot hívni előađísľa- Jó
kapcsolataink vannak olyan csoportokkal' akik térítésmentesen jĺĺnnek taborunkba
vendégszeľeplésre, a $rermekek éIetébe, víđímsago! jókedvet hoari.

Tudjuk, ho5' a szünideí napk<izis taborok igen sok pénzbe kertilnet így u ilyen osaládban
élö gyermekek ezekre sajnos nem jutrak eI. Mi ebben szeretnénk segítséget nyírjtani' és Íry
ezt a napkĺizis tźtbort, nagyon alacsony térítés ellenében' ílletve ha szĹikséges térítésmentesen
biztosítj uk a rászoruló gyeľnekeknek.

A program ĺitemezése:

Játszőtér misszió: 2017 . 07.10-14.
Napkôzĺs táboľ a nyári szĺinetben: 20Ű. a7. fl.21'20Í7.07.24.f8;
Táborzáľó családi nap:2017. 07. 30.

Teryezett külłinleees pľogramiaink

Á táboľ helyszínén:
1. A Magyar Keľesztény Motorosok Kĺińssége is vállalt egy napot amikor eljĺinnek a

tátborba, és gyermelďoglalkozĺst taĺtanak, és a kĺlzlekedés szabályait vidĺíĺn módon
taÍIitJźLk a résztvevőknek'

f. Az Igemag Alapítvány is ellátogat hozłÁtk egy egész napos gyermekprogrammal,
amelyben lesz sok kĺizĺsségi játék, sorverseny' kéznrrives piogram, biblíai tanltás,
ének tanítás, és vidiĺm foglalkozasok

KĺiIső helyszínen megtaľtott pľogľamok:
1. Buszos kiľándulást a l(atalin pusztai kiľándulóközpontba, ahol a Gyadai

taľlÖsvéný fogiuk bejárni, ismerkedve az erdő a rét életével' éLővilágával, ezzs| is
erösítve azt, hogy a gyermekek értéknek tartsak a természetet, és igyázzanak rt így
kialakuljon a tenĺlészetvédelemmel való érzékenységtik. Emellett a tanösvény
pďlókJ<al és ftiggőhíddď izgalmas kďandot is tartogat a fióvárosban élő gyermekek
szźlmára

2. A Maľgit.szÍgetľe tervezünk egy kĺľándulást, ahol bringó.hintózni fogunk és a
sziget látvĺłnyossĘaít fogiuk megtekinteni, ott piknikezve tĺilttink egy napot.

3. Tropĺcárium látogatĺĺs alkďmával a vir.ek tavak és tengerek é|őví|ágát fogiłĺk
megismenri a ryereket ezÁ|tal nýlik a vtlríg számukra.

A pľogram helvszíne:

A napkĺizis tábor programot az Üdvhadsereg Józsefuáĺosi Gyulekezetében miĺkĺidtetjĺiŁ a
Budapest VItr. kertilet Dobozi utca 31.-ban.Ittľmlgy terľnet játszóhelységet és tĺĺgas Íiives
udvar, ahol hinta" homokozó, kosarlabdapalánt ping-pongasztz|, csocsóasztal és tambulin
łál1 a gyennekek rendelkezésére.

Á ľészÚvevó,k bemutatása. a pľogľam célcsopoľtia. kedvezménvezetteineklétszáma:

A taborokat elsősoľban szociá]isan hátrányos helyzetiĺ Ĺ14 éves gyennekek részére
mfüĺidtetjtik.
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A Gyermekjóléti Szo|gźiat és a Csaláđsegítő Kozpont klienseít, a helyi Nagycsaládos
Egyesiilet ryeľmekeią a kornyező iskolát és a k<lrnyezettinkben é1ő családok gyermekeit
vá{uk eITe a taborra.

A tervezett|étszám;25-30 gyermek + 10 segítő naponta.

A pľogram célcsopoľtjaĺ: - tÓbbryermekes családok ryermekei
. eryedtiIrálló szĹilők ryermekei
- munkanélkiilí sztrlők ryermekei
- szocializációs nehézségekkeĺ kiizdő gyermekek
- roma sztxmazás.(l gyermekek

rl. pľogram váľhatĺí eľedmónYci:

Előľeláthatólag kevesebb |ęsz a csellengő, kallódó ryenĺrek kevesebb lesz a gyermekkori
bűnozés. A gyermekek megtapaszta|jéLk, hory milyen jól, értékesęn és tartalĺnasan tÖlthetik a
szabadídejuket. Nő az önértékeléstik, javul az esztétikai érzéktit nő a smciális
éľzékenysé gtik, a s egítőkészségtik.

A tlĺborok eredményessége hosszriüĺvon mérhető. Fontos a felnövő nemzďék szĺmfua, hogy
milyen gyermekkort él meg, hiszen ettől fiigg a jĺivő felnőtt táľsadalma. FIa csökken az
elkatlódĺás veszélye' a ryeľmekek ery szebb és boldogabb gyęrmęk*or fudhatnak a
magukénat ezálta] egészséges életszemléletĹik fejlődik. Ha a gyermekek megÍapaszta|jźtk az
elfogađó, és szerető kĺirnyezetet, az iĺnzetlen segítésq a}kor az ő normrĺikba is beépĺiĺ, ezźńta|
fe|nőttkorukban nem lesz idegen tőlük sem ugyaÍęz, Ha felnőttként ök is így fognak koruk
ryermekeível és egymással ttirődni, akkor szeretetteljes táľsadďom jĺihet létre.

Úgy gondoljuk, hory akinek van lehetősége, annak kotelessége feĺkarolni a szociálisan
ľľĺtranyos helyzetű gyermekeket. Fontosnak tarjut hory ezeket a gyermekeket ne haryjuk
magulaa' hiszen tőlünk is fiigg hogy milyen lesz ajovő nemzďéke. Így nem csak mondjuk,
hogy segíteni kellene, és nem szabad hagyni, hogy a gyermekek elvesszenet hanem
tevölegesen is tudunk segíteni a veltink é|o nehéz sorsú gyermekekęn.

A pľogramban ľésztvevő szakpmbeľek :

A üíbort az Üdvhadsereg tisztjei és katonái' gyakorlott vasłĺrnapí iskolai tanitik, az
evangélium hirdetése és a helyes keresztény életszemlélet jegyében.

Segítöink az 1fitságl katonít és azok a |4-18 év kĺĺztitti gyermekek lesaret akik bár
tullépték a korhatart, mégis szeretnének ľészt venni a üíborban. Feladatuk az 54 fts
aszĺaĺkĺizĺisségek ľészľésre terítés az étkezesek,hę1és a kézmiĺves foglalkoaísban a kisebbek
segítése' ílletvę a kirándulłásokon' kiscsoport vezetése ery felnött segítségével. ĺgy
haszrosnak éľezhetik magukat, és nem ke|7 az utcán tÓltenítik a szĹinidő napjaią sőt a
későbbíekben éppen kÔzülúk keľĺilhetnck kí az-ot akik segítővé válnak a łusonló sĺ-lrsú
gyermekek és családok részéĺe,
Ezt a munkát a tźlbowęzetők kivételével, segítőinŁ Önkéntes alapoą és térítésmentęsen
vźńla|jők.
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Szakmai vezetők:

Vecseyné Fuĺmer Enikő és Vecsey Béla kapitanyok, az Üdvhadsereg Józsefuaĺosi
. gyĹilekezetének lelkészęí.

j Feladatuk, feltigyelni' és iranýtani az egész tabor mlikĺĺdését. Részľ veszrek a progÍam

"i összeállítasábaĄ és lebonyolításźtban' szervęrśsi munkákban, bibliaórák meglarttsźhan, és
il minden - atábor műktidtetésével kapcsolatos - feladztmegoldasában
i

'!

Továbbĺ teľvek

Szeretnénk, ha hagyomaĺľryá válna g1rĹilekezetiinkben a nyáĺi, őszi és tavaszi sziinetben is a
ryermekek tźrb or oztatźsa.
Szeptembertől heti rendszerességgel gyerĺnek klubot foguĺk tartani, amelyre várjuk a
taborunkban részt vett és a kĺirnyékĺinkĺin é1ő gyermekeket.
Későbbiekben szęretnénk rendszeres csďádi vasánrap délutanokat szervezri
gyĺilekezettiĺrkber1 amikor a klubba és a taborba járő gyerĺnekek szĺileit, kisebb-nagyobb
testvéreit is meghívjuk, és egy vidrĺm délut.ánt eryĹitt tÓltijnk.
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