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A  DÖNTÉSRE  AZ  SZMSZ SZERINT HATÁSKÖRREL RENDELKEZIK: 

Képviselő-testület 

Az  SZMSZ szerint véleményezi: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Jelen előterjesztés  2  határozati javaslatot tartalmaz az alábbiak szerint: 

1. Javaslat  a  Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zrt.  2020.  évre vonatkozó éves szakmai 
beszámolójának,  a 2020.  évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának, közhasznúsági 
jelentésének, valamint könyvvizsgálói jelentésének elfogadására  („A"), 

2. Javaslat  a  Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zn.  2021.  évi üzleti tervének elfogadására 
(„B") 

I.  Tényillás és  a  döntés tartalminak részletes ismertetése 

”A" 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) úgy 
döntött, hogy  a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX törvény  23.  §  (5) 
bekezdésében foglalt turizmussal, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, közművelődési feladatokkal, 
kerületi  sport  és szabadidősport támogatásával, valamint nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos 
önkormányzati feladatokat  a  Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zrt. (továbbiakban: JICN  Zn.)  látja 
el  az Önkormányzat vagyonáról és  a  vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  66/2012. 
(XII.13.) önkormányzati rendelet  3.  melléklete alapján. Ezen túlmenően  a  JICN Zrt. az önkormányzat 
közművelődési feladatairól szóló  81/2011.  (XII.22.) önkormányzati rendelet  I.  melléklete alapján 
közművelődési feladatokat ellátó gazdasági társaság. 
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A  társaság beszámolója részletesen ismerteti a beszámolási időszak gazdasági eseményeit, az ágazat 
által realizált bevételeket, költségeket. 
A  számviteli törvény előírásai szerint az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza a mérleget és az 
eredménykimutatást, a kiegészítő mellékletet és az üzleti jelentést, a közhasznúsági jelentést, valamint 
az előterjesztéshez tartozóan a könyvvizsgálói jelentést, amely alátámasztására a teljességi nyilatkozat 
szolgál. 

„B" 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) úgy 
döntött, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX törvény  23.  §  (5) 
bekezdésében foglalt turizmussal, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, közművelődési feladatokkal, 
kerületi sport és szabadidősport támogatásával, valamint nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos 
önkormányzati feladatokat Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (továbbiakban: JKN Zrt.) látja el 
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  66/2012. 
(XII.13.) önkormányzati rendelet  3.  melléklete alapján. Ezen túlmenően a JKN Zrt. az önkormányzat 
közművelődési feladatairól szóló  81/2011.  (XII.22.) önkormányzati rendelet  1.  melléklete alapján 
közművelődési feladatokat ellátó gazdasági társaság. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-vel kötött közszolgáltatási 
szerződés módosításáról szóló  97/2021. (11.25)  polgármesteri döntés I. pontjával  202I-ben 
599.665.920,-Ft  kompenzációt biztosított a társaság számára. 

A  JKN Zrt. a fentieknek megfelelően elkészítette a Társaság  2021.  évi Üzleti tervének tervezetét, 
amely az előterjesztés  3.  számú melléklete. Jelen döntés pénzügyi fedezete a  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a  2021.  évi költségvetésről szóló 
5/2021.01.25.)  önkormányzati rendelete alapján rendelkezésre áll. 

II.  A  beterjesztés indoka 

„A" 

A  Társaság elkészítette a  2020.  évre vonatkozó éves szakmai beszámolóját, amelyet a  2020.  évre 
vonatkozó egyszerűsített eves beszámolójával, közhasznúsági mellékletével, valamint a független 
könyvvizsgálói jelentéssel együtt kíván előterjeszteni. 

1. A  Társaság  2020.  évi egyszerűsített éves beszámolója és annak kiegészítő melléklete  (1. 
melléklet) szerint az eszközök és források egyező főösszege  339 874  e  Ft,  az adózott 

eredmény  10 948  e  Ft. 

2. A  Társaság gazdálkodását  2020.  évben  770 763  e  Ft  összes bevétel és  759 816  e  Ft  költség és 

ráfordítás mellett összesen  10 948  e  Ft  adózott eredmény mutatja.  A  JKN Zrt.  2020.  évi fel 

nem használt kompenzációja  124.303.650,-Ft. 

3. A  KVALITÁS Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által készített független 

könyvvizsgálói jelentés szerint a Társaság egyszerűsített éves beszámolója a számviteli 

törvényben foglaltaknak és az általános számviteli elveknek megfelelően készült.  A 

könyvvizsgálói jelentés szerint a „Korlátozott vélemény alapja" szakaszban leírt kérdés hatásait 

kivéve a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet  ad  a Józsefváros 

Közösségeiért Nonprofit Zrt.  2020.  december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, 

valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a 

Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló  2000.  évi C. törvénnyel összhangban (a 

továbbiakban: „számviteli törvény"). 

4. A  Társaság  2020.  évre vonatkozó szakmai beszámolója az előterjesztés  2.  mellékletét képezi. 



5. A  Felügyelőbizottság a  2021.  május 10-en tartott ülésén tárgyalta meg  es  fogadta el a Társaság 
2020.  évi egyszerűsített beszámolóját, a közhasznúsági mellékletet, valamint a könyvvizsgálói 
jelentést (4.sz.melléldet); a felügyelőbizottság elfogadta azt is, hogy a Társaság  2020.  évi 
gazdálkodása alapján nem fizet osztalékot, az adózott eredmény a könyvek nyitását követően 
az eredménytartalékba lesz átvezetve. 

„B" 

A  Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zn.  elkészttette  2021.  évi Üzleti Tervét, tekintettel arra, hogy 
a  Társaság az  eves  tevékenységét  a  képviselő-testület által elfogadott üzleti terv alapján végzi  (3. 
számú melléklet). 

III.  A  döntés célja, pénzügyi hatása 

„A" 

A  döntés célja, hogy a Társaság a számvitelről szóló  2000.  C. törvény  153.  §  (1)  bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő határidőben teljesíteni tudja a mérlegbeszámoló letétbe helyezését. 

Jelen döntésnek nincs pénzügyi hatása. 

"B" 

A  döntés célja  a  JICN  Zn.  Üzleti tervének jóváhagyása. Jelen döntésnek pénzügyi fedezete  a Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének  a 2021.  évi költségvetésről 
szóló  5/2021.(H.25.)  önkormányzati rendeletében biztosított. 

Jogszabályi környezet 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésétől szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet I. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedése okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének  es  életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 

Önkormányzat képviselő-testületének feladat-  es  hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

„A" 

A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit  Zn.  (a továbbiakban:  .11W  Zri.)  2020.  évi egyszerűsített eves 
beszámolójának elfogadása szükséges a számvitelről szóló  2000.  évi C. törvény  9.  §  (2)  bekezdése 
alapján, amely szerint: 
(2)  Egyszerűsített eves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó,  ha  két egymást 
követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül 
bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: 
a) a mérlegföösszeg az  1200  millió forintot, 
b) az eves nettó árbevétel a  2400  millió forintot, 
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az  50 nit. 
Tekintettel arra, hogy az a)  es b) pone  szerinti határértéket a JICN Zrt. nem haladta meg, lehetősége van 
egyszerűsített eves beszámolót készíteni is közzétenni, amelyet a Képviselő-testületnek kell 
jóváhagynia.  A  Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény  3:109.  §  (2)  bekezdése szerint a 
gazdasági társaság legfőbb szervének (azaz a Képviselő-testület) hatáskörébe tartozik a számviteli 
törvény szerinti beszámoló jóváhagyása  es  a nyereség felosztásáról való döntés. 

3 



Az előterjesztés  1.  számú melléklete tartalmazza a JICN Zrt. könyvvizsgálattal alátámasztott 
egyszerűsített eves beszámolóját, amelynek része a pénzügyi beszámoló (mérleg, eredménykimutatás 
és kiegészítő melléklet), a közhasznúsági mellékletet, valamint a könyvvizsgáló jelentését a Felügyelő 
Bizottság által elfogadott beszámoló nyilatkozatával együtt. 

43" 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról 
szóló  66/2012.  (XII.13.) önkormányzati rendelet  49.  §  (3)  bekezdése alapján „Az  (1)  és  (2) 
bekezdésben fel nem sorolt önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok 
tekintetében a tagot megillető jogokat a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság gyakorolja." 

Az SZMSZ  31.  § (I) bekezdése alapján a Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását 
bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör visszavonásának. 
A  Képviselő-testület hatásköre a Mötv.  59.§ (3)  bekezdésén, valamint a  41.§ (3)  bekezdésén alapul. 

Kérjük az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Mellékletek: 
1. Könyvvizsgálattal alátámasztott  2020.  évi Egyszerűsített  dyes  beszámoló és közhasznúsági 

melléklet 
2. 2020.  évi szakmai beszámoló 
3. 2021.  évi üzleti terv 
4. 2021.  május  10.-i  Felügyelőbizottsági jelentés 

„A"  HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  .../2021.  (V. 
.) számú határozata 

a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.  2020.  évre vonatkozó éves szakmai beszámolójának, 
a  2020.  évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletének 
elfogadásáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a következő 
határozatokat hozza: 

1. elfogadja az előterjesztés I. számú mellékletét képező, a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit 
Zrt.  2020.  évi könyvizsgálattal alátámasztott egyszerűsített éves beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét  339.874  eFt mérlegfőösszeggel, és  10.948  eFt adózott 
eredménnyel. 

2. elrendeli az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését. 

Felelős: Polgármester 

3. elfogadja az előterjesztés  2.  mellékletét képező, a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
2020.  évi szakmai beszámolóját. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2021.  május hó  ( • nap 

4. megállapítja, hogy a JICN Zrt.  2020.  évi fel nem használt, az Önkormányzat részére 
visszafizetendő kompenzáció összege  124.303.650,-Ft. 
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Felelős: JKN  Zn. 
Határidő:  2021.  május hó  31. nap 

5. .A  JKN  Zn.  tárgyévi adózott eredményének  10.948  EFt összegét köteles az Önkormányzattal 
megkötött közszolgáltatási szerződése szerinti feladatokra fordítani. Ezen összeggel  a 
gazdasági társaság  2021.  évi kompenzációja csökkentésre kerül az Önkormányzat  2021.  évi 
költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  ök. rendeleti. módosításában. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2021.  május hó  .$.4.-.nap 

"B" HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület  .../2021.  (V. .) 
számú határozata 

a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.  2021.  évi Üzleti Tervének elfogadására 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
határozatot hozza: 

I. elfogadja az előterjesztés  3.  mellékletét képező, a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit  ht. 
2021.  évi Üzleti tervét. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2021.  május  1u5 31.  nap 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zn. 

Budapest, 2021.  május  5. 

Dr.  Gőz  Gabriella  sk. 
vezérigazgató 

JKN  Zn. 
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- 

12 623 

- 

270 553 

 

- 

- 

- 

5 183 

- 

179 270 

13 C Aktiv Idöbeli elhatárolfts 

 

3 555 

 

- 64 277 

A  közzétett adatok könyvvIzegalattal vannak aletamasztve. 

Kebabs"  •  2021.  dpalls  27.  
A  válalkoz&s vezet 

(képvlseiöje) 

Stem. 25313433-9499-573-01 

cégor.ez 01-10-048493 



Stat.sz. 25313433-9499-573-01 

CégbInsz. 01-10-048493 

Józsefváros Közösségelért Nonprofit Zrt 12 
Az octet! óv mérlegforclulónapja (65. hó, nap): 2020,12,31 

EgyszerúsItett éves beszámoló MÉRLEGE  'A'  változat (Források) 

• adatok E Ft-ban 

T.lei 
sittm 

A  tétel megnevezése Előző év • 

2019.12.31 

Előző év(ek) 
mádosításal 

Tärgyáv 

2020.12.31 
a o c d  ' e 

53 D Saját töke 24 799 

 

35 747 

54 I. Jegyzett töke 5 000 • • 5 000 

 

Ebbel visszavásárolt tulajdonú részesedés 
névertéke 

   

56  Il. Jegyzett,  de  meg  be  nem fizetett tőke (-) - - -  

57 III. Tőketartalék 

 

- - 

ee 1V. Eredménytartalék 27 108 - - 32 043 

59 V. Lekötött tartalék 51 842 -  51 842 

60 VI. Értékelési tartalék - 

 

-  

61 VII. Arleen  eredriiény - 59 151 

 

10 948 

62 E Céltartalékok - - 

 

66 F Kötelezettségek 295 807 - 238 >431 

67 I. Hatrasorolt kötelezettségek - 

  

71 , II. Hosszúlejáratú köteleZettség - 

 

- 

eo III. Rövidlejáratú kötelezettség 295 807 - 238 431 

so G Passzlv Időbeli elhatárolás 61 517 - 65 696 

94 FORRÁSOK ÖSSZESEN 382 123 

 

339 874 

A  közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak álätämasztva. 

Keltezés:  2621.  április  27. .>"•-•\  
A  vállalkotás vezefigje 

(képviselője) 



Í  ESZAMOLO FORAINA . 

Dis .0 seesemt 

• BESTAMOLO TIMM °Bali  övet  'MRS beazinnoló 
11111ougazdálkodól bulimia*? - rism 

Az ARM  Jegyzett  lake &bike agape: mils  nem  »one  Ida 'Myra toted 

• Q4TflTSS&Mb 

A  vtillsmn3  /Ovid ̂ en: 
, 

Józsefváros Közösségeiért No Novel* A 

A  vidialkozats  Kea  neve: Józsefváros Közességelert Nonprofit ZAT  

Dime.*  telex/ma: 1083 Budapest,  Horinszky utcai; • 
Statszám: 2531313341091173411 
Cipb.azon: 0140.048403 
Ad&Mn: 38833710-243 
TMTI Időszak; 2020 
116dag fordulónaPia: 2020.12,31 
Bela  óv Cordate's*: 2011E1131 
kikiMulezitles 163Pontle: 2021.033 1 
Beszámolt) kellazáse: Budapest, 2021.  ipillis  27. 

• 

eimmonosonrts VONATKOZO ADATOK • Kamm 
tsuciapest OOvirea  MILK«. 

Cég  My: Józsehreinel önkomiényzat tombobllt 
. 

- i000 000 Ft 0 
1052 Budapest Beres  utca ir 

Székhely : 37 szavazati arány: 100% 

 

Kbpviseloje: • PRO  András Bnutts 

  

*doer& 16736718412 . függóallep kapcsolat 

  

12IR  Wm: imerm . tegebeagi kapcsolat 

  

Orzsbike összege: 8 000 000 et &steam: 6 000 000 Ft 

 

1/EZETE8RE VONATKOZO  ADATOK 
A Ma see*, 1046 Budapest Neqénuky its 13 

1081 Hawk  utca  10088 Amer litt1145., 1086 Jrasst kit 70461.3.. 1086 Amer lut refezA, 1046 Assaf 
kr370.188.6, 1086 Assaf kit Mt.. BM »yes *14,1032 Bann stet 118.. 1087 Itamlolse Wee 00084 

A cöt
t
erlye

eepe
 : MBAs sr 14. Mom L. 

A 4220 Baletonalmädl Borera  utal..  2121 Verb » °months um 7. 
Internet« honk* cime: wrowanhu 
A Oa alapitásának Ave: 2016.08.01 
Fő tevékenységi  kör MN Menem men smelt egyeb Ittlatemögl.  társadalmi tevékenység 

Dr.  Gőz  Gabriella Clair A %mesa@ vezérigazgalóte: 
A kedVortisti 820101tatésok  vezetését' Wes same neve: mace en 

• 1111M1111104711 sat . 204028 

KONYVVIZSGALORA VONATKOZO ADATOK 

 

A  beszámoióhoz  blazon  könyvvbsgálóiletentts? 
költdegrolat 

- Igen • • 
A  közeiett  ado:*  kohyvvingeVeltal vannak elálómaszlva 

KönyvvIzsgáló neve Kurtdrik  Robert 
Kamaral  ;gestates  azime: FIKVK•  006211 • ' 
KOnrell1391110 tárliang neve: KVAUTAS Audit Könyvvtzsg216 ös Tanácsadó  KM 
Könyvvizsgáló  %name cline: • Mt  Vác,  CMOs  utca  3. 
Könyvvizsgáló ;mama: MO% 112181  =tamale  
Könnaregáb11 

 

BM JELLEGU  ADATOK 

 

Az slallsztikal idlorninyi War. 16 16 

 

ebb& tzikal 1416 

 

takkOttawitz 111409 oFt 
szernjelLegye Katz: 2647 et  

szellemi 81 *6 
Mikelts417 20501* eFt 

szem.  II. me 11323 eFt 
ebbs% vezető a  gazdasági  óv Sal láranckedga 11130 oFt 
ebb% PB tagjainak  a  gazdasági  óv utánljáranclendwa 8277 apt 
Oka lean=  gazdasági öv  Mot pkandósige NM apt 

A vote% liazóságviselöknek left ROW* 0 *Ft 





KIEGÉSZÍTŐ  MELLÉKLET 
A 

Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  ZH 
2020  . évi Beszámolójához 

I. A szcimvitell polltiha föbb vonásei 

A  beszámoló  összeállitásánál ulkalittatoll trabábrentlgtes 
A tramvitell rötvénybein  rögzített  alapelyek, Mike' eldirdsok  alapján  alakítonak Me adonságalitbrik köralininyeiniank  leginkább 
megfeleld.  a törvényvégrehaiteitáitakaydetterelt, mkt.* oteghatórte6 reknitell poliadnkat. 

• 
A mintyltell poiniklotk d bentlinalikei k&datuégg o raids movni, pistol 4 jeede‘l h4aeMS1 kimald 
beeánakit Itelycl «Mirka A nave cleakint a megbbhotö As valets Dezkelpeimiö bitoniakkitolgáliaidst ás cr 
intosité alsietirekek cabályokat, követelmbtyeketfogaintaget  meg. 

L 4besz6mo1é1 forma:  
A Remarks a 7:domain  törvényben  ateglumincent rabölyok Magda kiszelmtm  ‚Ja  beszamoidjdr. 

• Egyezerdsbett besubnold amend tagoltita ineoblela inkevitelitlindnybentaglattaknak 
A  mérleg  "A" vettatban *bank a  nagybetűvel  rdmal inlistatal fern Maki: tartalino=a 

• Az eredmény-kinnuatten: OsszköltrégeWirdnal Una fondue: "A" Seem 
• Äntris awl rforenajú beramoldra  csuka  töminyl .itaidtértlk Mkt* mien  lehetséges.  • 

2. A beizámoló  készítésével  kaocsolatos kleontok: • 
• A: tint lv etegegyeik a napkin Awl. • 
• 4 mirk: fordmIdnap)a: 2020. december 51. 
• A mérlegkirshis Idepamic 2021. mints 31. 

3 A  beszámoló  kiszítése.  aláírása.-  
• A  beszámoló nyelve: klagYar 

9141,6; . Vrairigirgaid 

4. A köttVVveiete mckba Os a  könyvvezetéssel kapcsolatos  tdivontok:  
A Társaságaa kceittiben, a Itar-náltnaint, a rololdonstban ilyd sekdröistil is mokfoenfunnik trodbbá air-dart1 
nnivelembela kettlis liamincetis keneldben Nam* late eszhözökbeat foinkroltban beilleetkezeteľlmabok . • • 
a volóságnak meeklikajolyanatosan, :Art ?smearing entakIntiteetit kenililenek betnutaidem. • . : • 

5. beszámoló esaitiftele: • 
kleitétell iMeleattieta Tana* 61a:ranges iaon tebeshi. •  

6. 4  számviteli alapelvek érvenvesitése•  
A  vállalkozás folytakiseinak elve; a tellesség elve; a valódiság elve; a következetesség  dye;  a 

folytonosság elve; a: ós..cemérés elve;  cc  óvatosság elve; a bruttó elssánrolar elve;  cc  egyedi értékelés  dye;  m  Wank 
elhatárolás elve; a tartalom elsőd/egessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; 
a költség-hatan összevetésének  eve. 

7. összehasonlíthatóság biztosítása 
Altemdmoldban mind'»  tad  öszehasonlíthata  at  előző idea év megfele16 ackadval. 

8. lensvesiátati kötelezettsév 
A  ber.datoldra vancakoxian a befegyzat könyvetegákkorlaccd könmyttgeridi island.«  odor:  kt  . . 
A Orgy  Iddrnm:an a könyvvtagdidt lazdrólag a/n=0MM köniceatigen alapuld könyyvirsgtriatfogekakt eterált  Jet 

könyvvizsgáló a korldtázó jelemisit  at  1.fläm(aorsirlyra  agile  ki 

II. At  eszközöknél is forrásoknál alkalmazott ériikelésleardsak  

I. Az  eszközök értékelése:  
a) A  bekerülési 

• es er..kkok yettelabr a :deletes beret:in tit yaktinint a felha.cnaldsig közvedenn jelmeralö FiatiMuk. 
• nen pdtteell beekkint yak  átvételekor  a l4talt6 **urban,  vagyonnak  möclositásában  megjelölt érték; 

• 'aeldtelktilltdskor a kayeiltut  költségek; 
• Mt» Mikan diMelkor a plact Ma; 
• ajánálkba hspott, Itogyaidkként  átvett  MbbletidnijklIelt eklittök melében op/adi  érték 

. • weeldne thankful itryeami tee indeaple same váltocateg 

e btritalessit kink addniel; • 
• a lenenett ice Id* elazdiohtudnal :alga Insattrigilos Javak  le a tarty traktk ohlvdMil Mat; 
• alutteilds tea egyedlleg kayos», a tenvart loInful Wawa alkahvime 15ml is  siódon: 
• «WM&  sinAlle61 egyealleg. Mates dimmed letrád kuletalt alkahnecm. lima* minion; 
• a Trinaság a erték 1(J00.000M tied beerS ellidnitiai  érték  dam Sri eat éigkét harmdlatbavitelkor  egy  östegben. 

a) A:. irtékvestie elsedmolika Watealretra: 



akkor számolunk el,  ha  az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két nialeg-fordeleapon fennállóan) ésjelentősen 

(készleteknél  25  %-ot meghaladó eltérés, követelésekna pedig  or  árbevétel  2  %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz  

Met  értéke, valamink  ha <vs  eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódotti 

• kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés vlsszalrása is lehetségäs a könyv  =grind  érték összegag 

a  A valetas  és dettais eszközök is kötelezettségek értékelése: 

a virsároavalutrit a  dear&  a ténylegesen fizetett forinteszegben kell állonninybavenni; 

a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlaginfolyamon elszámolni; 

• a külföldi phi:deem M szó követeldsek és kötelezettségek ellomeyba vétele az MNB középenenia alapján történik; 

. a mérlegforduló napján meglévő  valeta  és devizakészletek, követelések befekletett pénzeszközök értékpapirok és 

kötelezettségek értékelése az A7O3  anal,  a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik. 

e) Az előző évhez képest a  fairy  laszakbon  or  értékelési eljárások nem változtak 

Az előző  ekes  képest a targy időszakban az értékelés? eljárások változtak, melynek hatása:  

2. Piaci értékelés  

A  befektetett eszközök területén altachelyesbildst  hem  számoltunk el  
A pact  értéken történő értékelés alkalmazott elveit S módszerei: 

Ertékhelyesbités a következő eszközcsoportra száma/tank el: 

Eszközök Érték  

3. Valós értékelésen történő értéke (ás  

A  Társaság nem alkalmazza a valós érteelésen történő értékelési a pénzagyi tnanirrientumokrti. 

A  Társaság a paragyi instrunientienok Számviteli törvényben meghatározott körére alkalmazza a  vale  értéken történő értékelése. 

- az általános ate:dirt eljárásokkal számított piaci ének Gelendria) eséténalkalmtrott feltaelek: 

- a számitott piact érték meghatározásánálflgyelembe vett tényezők. 

_a valós értékelés értékelés' különbözetének nagyságá, tegyévi vältozásák valamint az eredményben illetve a saját tejben elszámolt összeg: 

- a pénzitgvi instniméntumok csoportjai és  voids  értéke: 

- a származékos ügyletek csoporőal, nagysága (szerződés szerinti értéken), lejárati Ideje, valamint a  cash-flow -ra és  cc  eredményre gyakorolt. . 
- a valós értékelés értékelést tartalékának icirgyévi változása:' 

III.  A  beszámoló  eaves  soralhoz tartozó információk 

I. Saját részvények saját üzletrészek bemutatása: 
A  Társaság törztrészvénnyel rendelkezik  

2. Információk a kötelezettségekről 
A  Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely  5  évet  tint  futantideja, és zálogjoggalvagy hasorzlö joggal terhelt  Jenne. 

3. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások  
számvitel politikában meghatározott kivételes nagyságú ás előfordulású bevételek, költségek Is rearditeisók a: 

I. szánati mellékletben vannak részletezve. 

4, A  jelentős mérleg: és eredmékimutatás sorainak bemutatása  
A  Számviteli politika alapján jelentősnek minősül  ;-

 

A  beszámoló egészére vonatozóan a mérleg f őösszeg alapján: 20% 67 975  eFt  

A  malegre vonatkozóan .a mérleg f őösszeg alapján: 20% 67 975  eFt 

Az eredménykimutatera vonatkozóan az árbevétel alapján: 1086 1 717  eFt  

1  -  A  mrirlegben jelentősnek minősülő tételek: 

Követelések arusaillitásből és szolgállatásból (vevölt) 2 756  eFt 

Parzub., csekk 506  eFt 

Bankbetétek 178 763  ePt 

Kötelezettségek rireszállitrisból és szolgaltatásból (száll/léte) • 23 575  eFt 

- Az eredménykimutatósban jelentősnek minősülő tételek:  
Bella  értékesités nettó árbevétele 17 166  eFt 

ExP ortértékerités nettó árbevétele 0  eFt 

Egyéb bevétel(alopitaól kapott támogatás, pályázati támogatások) 753 576  eFt 

Anyagköltségek 45  508 .eFt 

Igénybevett szolgáltatások 254 777  eFt 

Egyéb szolgáltatások 3 848  eFt. 

Eladott áruk beszerzési értéke 0  eFi 

Eladott (közvetifen)szolgáltatáso értéke I  807  eFt 

Bérköltség •  346 4.87 en 

Egyéb személyt  fang,:  kilizetdsek 24 882  eFt 

Bérjánakok , 54 763  eFt 

Pénzügyt műveletek egyéb bevételei 0  eFt 

Pénzligyi műveletek egyéb rentításal 0  eFt  

IV. Tájékoztató adatok 



teggyéyl mtinkaYállalál  'Assam.  bír. ezemelvl Jellegű egvéb klftzetésinek bemutatása 

Az setrindkat  Monde  Utratou: 650 
blegbtdmal szereplő Idizzlen:  117$,  Kgyererilsbettfogleilkoztatóal  Mersin: 1710 • 

4  vezető tisztstivisel6k. Igazgatóság. felevelö bizottság által a beszámolási klószakban [elven  jammed!,  nékik  
fall/earned! előlegek 

-  A  veekl tesztetvialanek a tárgy évben  mkt: defies, veep  kölcsön nem volt 

-  A read;  tirdségvhdalusek  °den  elé/eget  Osage 0  e Ft 

• A meld  tir-tagvüelöknek adott kölc.tön  arose OUR 

-  A  Tlemareignál re  emcee *tact @zymase  a beicdreolát  n  veArigazgend tde old 

Az tmegaidságnak a  !dry  évben adott rk5leg vagy kölcsön nem volt 
A:  igregailatig nevében vállak garanzie  Newt 

Az t ccgatdságnevibrn vállalt garancle: 0 eft 

- A Tdrasscignál feIngyebei beetles% mikasbk 

felügyelÓ btottedgnok a  tárgy  dean  adott  edges wly  kölcsön nem  volt 

A fsluodd biz:meet newfben melee garage abut 

3. A  Kapcsolt felekkel bonyolított tieyletek  
A  Társeságndle tárgy évben neei volt  obeli  kapasoltftlekkel bonyolított figylete, amely lényeges  Jett  volna  Ls item  a rakd  so: plied feltételek 

• kadra valósult meg 

4. rapcsolt yealkozásokltal szembeni tranzakciók  
A  Társaságnak  nines Minna:  vállaLketzlerokkal remben a  Ku .-ben nevediett követelése éj kötelceitségz 

.5. A  mérlegben ma nem telenő kötelezeltségeloel  
A  breetneolád iditakdon  item  ksisikraa obsan eitteleasasig.  ~ea  kigyviAbo  genii  rohttsbc  ream 
beralmold,  Wave  a  senesce  gezelasligl hebeinek a megltéldeezweiteeledlieelentelegeel  »In 

Tóreambr elannimet 

Az Eankpla Unideforreisok felliaraikleáltec  ne  önkeirmikeyzatokat törvinyi kefleltettség  terheli  hoe prokkitteirsatágot larehoz-on . 
fenntarmon. A  Társaság  ttdoJdonosa a 20012010.01.16) Kevaelá Mendell haidizzatdban nlapital jogkördben elarva  Úgy  határctott,  hogy 
monk  t/eget téve  megalaplila a  100%-bon  ottiormárael tulaJdonti Jetrfeirosi Atességek Moak Nonprofi Kite A  Józsefvárosi  Keetusigi 
Weak Noes*  Kft.  egymemayes  tulajdonosa  a 4312011 (11.19)Képvirelö teetotal hardrortatrean clap 1141 jogkörében eltárva egy des 
bogy 2013earrestna 01. napjavol a Jetztervárod  Közösségi  /leak Nonprofit KNit is a JóHirJeambirrosl meta, Rendevény eie Go/Ma. 
Közponi Nonprrent et. aertotvaiiton is a .1k.reAbvs Kósársigelisi &reek formeenn iiklebön  tovább. 

A Tetteaságnál 2021.03.01. nowenal  Társasági  met-Odes  módosítás  (Oran!  er  3/ás %ragman:tot megmantette ás vcertiacgakft neaten Al 

2021. dpellit 2Z  

Képviseletre ogalult temtl aláírása . 

Mellékletek  
1. Kiviteles eláfordulázú eredmény tételek 
2. Kaperolt felekkel bonyollecat ügyletek 

ih K 



I+ 



Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 

2020.  évi 

Egyszerűsített eves beszámolójának 

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE 

A  szervezet által végzett közhasznú tevékenységek, e tevékenységek fő csoportjai  es 

eredményei szerinti közhasznú tevékenységek: 

A  Társaság célja: közművelődési feladatok ellátása, a lakosság szociális ellátásának bővítését 

szolgáló tevékenységek eltátása, segítő hálózatok működtetése, az óvodáról, az -alapfokú 

nevelésről, oktatásrót .szóló feladatok ellátása, a nemzeti  es  etnikai kisebbségek jogainak 

védelme, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CL)000X. tv.  13. 

S-  ban es 23.  S  (5)  bekezdésében meghatározott feladatkörökből fakadó egyes társadalmi 

közös Szükségletek kielégitése, a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros 

önkormányzatának az e célból a Társasággal kötött közszolgáltatási keretmegállapodásban 

és az  dyes  finanszírozási szerződésben foglaltak teljesítése. 

A  Társaság tevékenységi körei: 

A  társaság tevékenységi körének tagozódása a Civil tv.  34. 5 (1)  bekezdése alapján: 

közhasznú tevékenységek, TEAOR szerint megjelölt cél szerint, az Alapszabályban megjelölt 

közhasznú tevékenységek, a közhasznú tevékenységekhez kapcsolódó gazdasági-vállalkozási 

tevékenységek. 

A  Társaság közhasznú tevékenységei: 

- közösségi, társadalmi tevékenység 

• kulturális képzés 

• egyéb oktatási tevékenység 

- szociális tevékenység, időskorúak gondozása 

oktatást kiegészítő tevékenység 

• egyéb szöciális ellátás 

- váltalkozásfejlesztés 



Pénzügyi Beszámoló 

• KAPOTT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK: 

A  társaság közhasznú tevékenységének bevétele és a támogatásból származó bevételei az 

alábbiak: 

Közszolgáltatási szerződés alapján önkormányzati 
feladatokra kapott kompenzáció 

798 268 816 

Munkaügyi központtól kapott támogatás 

 

558 585 

Pályázati úton nyert támogatás 80 220 372 

Összesen: 878 162 773 

Fel nem használt 2020.évi kompenzáció 124 303 650 

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA: 

1.Kerületi önkormányzattól kapott kompenzáció felhasználása: 

Korrigált bevétel: 671 879 020 Ft 

Kiadások: 

  

közüzemi díjak 23 658 227 Ft 

anyag-készlet beszerzések 20 100 934 Ft 

egyéb szolgáltatások 192 219 840 Ft 

reklám és propaganda 
költség 9 359 315 Ft 

karbantartási költség 23 935 945 Ft 

bérköltség 244 500 687 Ft 

külső személyi juttatás 85 438 162 Ft 

reprezentáció 8 268 320 Ft 

bérjárulék 50 343 451 Ft 

egyéb ráfordítás 1 943 501 Ft 

értékcsökkenés .  23 345 352 Ft 

adók 

 

736 598 Ft 
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2.Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi munkaügyi kirendeltség által nyújtott 
támogatás: 

Bevételek: 558 585,-Ft 

Kiadások: bér, bérjárulék (közhasznú alkalmazottak) 1 595 9523 -Ft 

3.  Pályázati úton nyert támogatások: 

Társaságunk az elmúlt években több támogatást nyert pályázat útján. Az .elnyert 
támogatásból a felhasznált összegeket folyamatosan elszámoljuk, utófinanszírozással kerül 
bevételként elszámolásra az alábbiak szerint: 

A. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Pályázat 

A  Széchenyi  2020  keretében jelent meg a pályázat, melynek célja a leromlott 
településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, 
társadalmi  es  fizikai rehabilitációja Budapesten.  A  pályázat célja a leszakadó vagy 
leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-
fizikai-gazdasági problémák  komplex  módon való kezelése a területen élők társadalmi 
integrác-iójának elősegítése érdekében. Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban 
a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet,  at 
alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi 
státusz és  at  erősen leromlott környezet ezt indokolja. 

Bevétel: 80 220 372,-Ft 

Kiadás: 26 382 183,-Ft anyagjellegű ráfordítás 

31 686 435,-Ft bér jellegű ráfordítás 

28 370,-Ft értékcsökkenés 

B.  . TAN-161/0-2019  számú Pályázat elnyert támogatás összege  12 000 000,-Ft, 
melynek elszámolása folyamatban van 

Kiadás: 7 486 984,-Ft anyagjellegű ráfordítás 

2 219 023,-Ft bér jellegű ráfordítás 

464 798,-Ft értékcsökkenés 



C. SZOC-20-ALT-FEJL-ESZK-1-0070 számú Pályázat elnyert támogatás összege: 

1 500 000,-Ft,  melynek elszámolása folyamatban van: 

A  pályázat célja a Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott 

szolgáltatók feltételeinek fejlesztése. 

Kiadás : 80 489,-Ft anyagjellegű ráfordítás 

910779,-Ft eszköz 

Az üzleti tervben meghatározott feladatok teljesültek, a pénzügyi támogatás közhasznú 

célokra került felhasználásra. • 

A  társaság által végzett közhasznú feladatok szakrhai teljesítését a beszámoló tartalmazza. 

Közhasznú Eredménykimutatás 

adatok E 
Ft-ban 

Sor- 
szám 

 

A  tétel megnevezése - Előző időszak 
Előző év(ek) 
helyesbítései 

Tárgyév 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 934 322 0 753 598 

 

1. 
Közhasznú célú.működésre kapott 
támogatás 

920 029 0 672 883 

  

a.) alapítótól 611 551 0 671 874 

  

b.) központi költségvetésből  8 478, 0 559 

  

c.) helyi önkormányzattól . 0 0 0 

  

d  ) egyéb 0 0 450 

 

. Pályázati úton elnyert támogatás 8 686 

 

80 220 

 

3. 
Közhasznú tevékenységből származó 
bevétel 

5 588 0 474 

  

Tagdíjból származó bevétel 0 0 0 

 

5. Egyéb bevétet 18 0 21 

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 33 598 0 17166 

 

Összes bevétel  (A+13) 967 920 0 770 764 

adatok E 
Ft-ban 

Sor- 
szám 

 

A  tétel rfiegnévezése Előző időszak 
Előző év(ek) 
helyesbítései 

. Tárgyév 

D. 
Közhasznú 
tevékenység 
ráforditásai ' 

 

1 006 452 0 754 706 

  

Anyagjellegű ráfordítás 

 

394 999 0 303 237 

  

Személyi jellegű ráfordítás 

 

569 070 0 424 052 

  

Értékcsökkenési  tetras 

 

31 475 0 24 749 

  

Egyéb ráfordítás 

 

10 908. 0 2 668 



, E. 

 

Vállalkozási 
tevékenység 
niforditäsid 

, 

 

20 619 0 5 097 

 

. 

 

Anyagjellegü ráfordítás 

 

16 888 » 0 2 703 

  

' Személyi jellegü ráforditás 

 

. 3352 H0 2 080 

   

Értékcsökkenési leírás 

 

20 ' 0 

 

10 

   

Egyébráfordítás 

 

359 o 

 

304 

   

Pénzügyi műveletek ráforditásal 

 

,20 o 

 

0 

' • 
Osszes ráforditis 
(D+E) 

 

1 027 071 0 759 803  

G. 
' 

Adózáselőtti 
vállalkozási 
eredmény  (B-E) 

068 

 

12 97B 
. 

Q. 12 

 

. 

 

Adófizetési 
kötelezettség 

   

0 

 

• 12 

1. 

 

Tárgyévi vállalkozási 
eredmén  (G41) 

  

12 979 0 12 056 

J. 

 

Tárgy kozhasznu  
eredmény  (A-D) 

  

-72 130 

 

-1 108  

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók: 

A  közhasznú státusz megőrzéséhez, illetőleg elnyeréséhez szükséges feltételeknek a JKN 
irt. megfelet.  A  Társaság olyan tevékenységet folytat, mely bizonyos állami, vagy 
önkormányzati feladattal azonos, azaz közfeladatot lát el. 

 

(Adatok ezer forintban) 
• ' 

  

' 
• klflz6 év  (1) • Tárgyév (2) 

     

B. Eves  összes bevétel 

 

• • 967 920 

 

764 770 
ebb5 l: 

   

. 

 

C.A  személyi jövedelemadó meghatározott 
részének  at  adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló  1996.  évl  COWL  törvény 
alapján átutalt összeg 

   

. 

 

D.Közszolgáltatási bevétel 

 

911 551 671 874 

E.Normativ  támogatás 

     

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, 
Illetve a Koházlós Alapból nyújtott támogatás 

• 
. 

   

G.Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F)) , 

 

56 369 98 890 

li. összes ritfordittis (kiadás) 

 

1 027 071 759 804 

1.  Ebbel személy) jellegű ráfordítás • 

 

572 422 426 132 

J.  Közhasznú tevékenység ráfordltásai • 

 

. 1 006 452 • 754 706 

K.  Tärgyévi eredmény 
.
 

 

• 
49 

1 
151 10 948 

    

• 

 



L.  A  szervezet munkájában közreműködő 
közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
személyek száma (a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló  2005.  évi LXXXVIII. 
törvénynek megfelelően) 

   

Erőforrás étlátottság mutatói 

 

Mutató teljesítése 

   

Igen. 

 

Nem 

Ectv.  32 Et (4)  a) f(B1+62)/2 > 1.000.000.-FQ 
D 

[3 

   

Ectv.  32 Et (4) b) (K1-14(2 >=0) 

Ectv.  32 Et (4) c)  ((11+12-Al-Ä2)/(H1+H2) >  =0,25) 

  

- n 

 

C2 

Társadalmi támogatottság mutatói 

 

Mutató teljesítése 

 

Ectv.  32  a  (5)  a) C(C1+C2)/(Gl+G2) 
>4,021 

D 

 

El 

D 

 

Ectv.  32 Et (5) b)  [(J1+J2)/(H1+H2) 
>4,51 

Ectv.  32  a  (5) c)  i(L1+L2)/2  >=10  fől 
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•  

VAGYON FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA: 

Vállalkozási bevételek: 

 

üdültetés 1 768 905 Ft 

napközis  tabor 1 519'126 Ft 

tovább számlázás 188 395 Ft 

 

egyéb té test díjak 9 316 Ft 

székhely szolgáltatás, telephely létesítés 252 031 Ft 

 

egyéb szolgáltatási díjak 1 914 700 Ft 

bérbeadás bevétele 10 739 679 Ft 

hirdetés bevétele 709 556 Ft 

belépődíj 63 900 Ft 

Vállalkozási bevétel összesen: 17 165 608 Ft 

Vállalkozási kiadások: 

 

közüzemi díjak 12 Ft 

anyag-készlet beszerzések 54 303 Ft 

egyéb szolgáltatások 841 672 Ft 

karbantartási költség 194 Ft 

Ányagjellegű ráfordítás összesen: 896 181 Ft 

bérköltség 1 449 213 Ft 



külső személyt juttatás 

 

346 738 Ft 

reprezentáció 

 

25 073 Ft 

bérjárulék 

 

259 029 Ft 

Személyi jellegű ráfordítás összesen: 2 080 053 Ft 

Egyéb ráforditás 1 807 042 Ft 

-Ertékcsokkenés 

 

9 840 Ft 

Adók 

 

304 125 Ft 

A  fentiek alapján megállapítható, hogy a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. a 
Budapest  VIII. kerületi Józsefvárosi önkormányzattal kötött Közszolgáltatási Szerződésben 
válLalt kötelezettségét teljesítette. 

7cst 4. 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

A  Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zn.  ( 1085 Budapest  Iloriuszky utca  13.) 

Budapest  Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi önkormányzat,  mint  tulajdonosnak 

Vélemény 

Elvégeztük  a  Józse fváros Közösségeiért  Nonprofit  Zn.  2020.  évi egyszerűsített  eves  beszámoójának könyvvizsgálatát, 
amely egyszerűsített  eves  beszámoló  a 2020.  december  31-i  fordulónapra készített mérlegből —melyben az eszközölt  es 
forritsok egyező végösszege  339.874  E  Ft,  az adózott eredmény  10.948  E  Ft  nyereség és az ugyanezen időponttal 
végződő Üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint  a  számviteli politikajelentős elemeinek összefoglalását 
is  tartalmazó Idegészlö inellekletből áll. 

Véleményünk szerint  a  „Korlatozott vélemény alapja" saakaszban leírt kérdés hatásait kivéve  a  mellékelt egyszerűsített 
eves  beszámoló tnegbízbató .és valós képet  'ad a  Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zn.  2020.  december 31-én 
fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint na ezen idöponttal végződő  (hied  évre vonatkozó jövedelmi 
helyzetéről  a  Magyarországon hatályos,  a  számvitelről szóló  2000.  évi C. törvénnyel összhangban  (a  továbbiakban: 
„számviteli törvény"). 

A  korlátozott vélemény alapja 

A  Józserváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. befektetett pénzügyi eszközei  91.144  E  Ft  értikben tezepelnek. a  2020. 
december  31-i  egyszerűsíteti eves beszámoló mérlegében.  A  Józsefváros Közösségeiért Nonpront Zst. 2020.4ecembee 
31-i  fordulónappal elkészttette a befektetett eszközök leltárát, azonban annak kiértékelése a könyvvizsgálailSnisfinak 
időpontjáig teljesködlen még  net  történt meg, add több tétel esetében megrillapftható volt, hogy azok  new  megfelelő 
értékben, nem megfelelő helyen (nem kerültek egy összegben elszámolásra) nem megfelelő lehtsi kulccsal szerepeltek. 
Ezen befektetett eszközök értékei nem kerültek módosításra  es  a különbség lényeges mértéke miatt került sor 
korlatozásra. 

Könyvvizsgálatunkat a  Magyar  Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban  es  a könyvvizsgálatra vonatkozo 
—Magyarországon hatályos törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében 
fennálló felelösségünk bövebb'lefrästit jelentésünk könyvvizsgáló egyszerűsített eves beszámoló könyvvizsgálatáért 
való felelőssége" szakasza tartalmazza. 

Függetlenek vagyunk a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit  Zn.  a vonatkozó, Magyarországon hatályos 
jogszabályokban e a  Magyar  Könyvvizsgálói Kamara  „A  könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól ős a 
feudall eljárásról  szóló szabályzata"-ban,  valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók 
Nemzetközi Etikai Standardok Testtllete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a 
nemzetközi filggetlensági standardokkal egybefoglalva)" chnfl kézikönyvéten (azIESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, 
is megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai elölrásolmak is. 

Meggyőződésünk,  bogy  az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő  es  megfelelő alapot nyújt 
véleményünkhöz 

Egyéb Információk:  A  közhasznúsági melléklet 

Az  egyéb információk  a  Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zn.  2020.  évi közhasznúsági mellékletéből állnak.  A 
vezetés felelős e közhasznúsági mellékletnek  a 350/2011.  (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival 
összhangban történő elkészítéséért.  A  független könyvvizsgálói jelentésunk „Vélemény" szakaszában az 
egyszerűsített  eves  beszámolóra adott véleményünk nern vonatkozik  a  közhasznúsági mellékletre, és  a 
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közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú.  bizonyosságot nyújtó 

következtetést. 

Az, egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban, a mi felelősségünk a 

közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelés; hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt 

egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített eves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat 

scroll  szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak.  Ha  az 
elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közbasznúsági melléklet lényeges hibás állítást 

tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.  Ebben  a tekintetben  nines  jelenteni 

valónk. 

A  vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített  dyes  beszámolóért 

A  vezetés felelős az egyszerűsített eves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós 

bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a 'vezetés 

szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár Csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól 

mentes egyszerűsített eves beszámoló elkészítése. 

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Józsefváros 

Közösségeiért Nonprofit  Zit.  a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően 
közzétegye a yällalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetéS felel , a vállalkozás 
folytatásának elvén alapuló egyszerűsített eves beszámoló összeállításáért.  A  vezetésnek a vállalkozás 

folytatásának elvéből kell kiindulnia,  ha  ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, 

illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Józsefváros Közösségelért Nonprofit Zrt pénzügyi beszámolási 

folyamatának felügyeletéért 

A  könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatiért való felelőssége 

A  könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített eves beszámoló egésze 

nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint a; hogy ennek alapján a 

vélernényünkét tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.  A  kellő bizonyosság magas  foist 

bizonyosság,  de  nem garancia arra, hogy a  Magyar  Nemzeti könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett 

könyyvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást.  A  hibás állítások eredhetnek csalásból 

vagy hibából,  es  lényegesnek minősülnek,  ha  ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 

befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit. 

A Magyar  Nemzeti Könyvvsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 

alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. 

Továbbá: 

• Azonosítjuk  es  felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 

hibás ällitásainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas 

könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a 

véleményünk megalapozásához.  A  csalásból eredő lényeges hibás állítás • fel  nein  tárásának kockázata 

nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos 

kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

• Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálatí eljárásokat tervezünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek,  de  nem 

azért, hogy a Józseftros Közösségeiért Nonprofit  Zit  belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan 

véleményt nyilvánítsunk. 

Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét  es  a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszertiségét. 



Következtetést vonunk  le  arról, hogy helyénvaló-e  a  vezetés részéről  a  vállalkozás folytatásának  elves 
alapuló egyszerűsített  eves  beszánioló összeállítása, valamint  a  megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték 
alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, 
amelyek jelentős kétséget vethetnek fel  a  Józsefváros KözösségeiértNonprofit  Zn.  vállalkozás folytatására 
való képességét illetően. Amennyiben azt  a  következtetest vonjuk  le,  hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, 

• független könyvvizsgálói jelentiísänkben fel kell hívnunk  a  figyelmet az egyszerűsített  dyes  beszámolóban 
lévő kapcsolódó közzétételeltre..vagy  ha a  közzétételek e tekintetben nem megfelelőelc, minősítenünk kell 
véleményünket. Követkenetéseink  a  független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett 
könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy 
a  Józsefváros Közősségeiért  Nonprofit  Zzt. nem tudja  a  vállalkozást folytatni. 

Értékeljük az egyszerűsített  eves  beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve  a 
kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt  is,  hogy az egyszerűsített  eves 
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

• Az  irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett -  a  könyvvizsgálat tervtoett 
hatólcőrét és Memezésért,  a  könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve  a  Józsefitos Közösségeiért 
Nonprofit  Zn.  által alkalmazott belső kontrollnak  a  könyvvizsgálatunk során általunk azonositott jelentős 
hiányosságait  is, ha  voltak ilyenek. 

Vác,  2021. appalls 27. 

Kundrák  R6 err 
Kvalitás Audit  KO.  nyvvizsgáló és Tanácsadó  Kt 
2600 Vern  ürluyós  u. 3. 
MÁVK ragszám:  002461 

Kundrálcebert 
MKVK teszám: 005214 





Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
1085 Budapest,  Horánszky  u 13. 

Teljességi Nyilatkozat 

KVALITAS Audit Könyvvizsgáló is Tanácsadó Kft. 
Kundrák Róbert könyvvizsgáló részére 

A  jelen teljességi nyilatkozat a(z) Józsefváros Közösségelért Nonprofit Zrt. („a 
Társaság")  2020.  december 31-ével végződő évre vonatkozó eves beszámolójának (a 

• mérleg, az ereclmánylcimutatás, közhasznúsági jelentés  6s  a kiegészítő melléklet a 
továbbiakban együtt: „a pénzügyi kimutatások") önök által végzett könyvvizsgálatával 
kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a 
Társaság által az üzleti évről készített eves .beszámoló a  2000.  évi C. törvény ("a 
Számviteli törvény") előírásai szerint készült,  es  ennek megfelelően megbízható és 
valós képet  ad  a Társaság vagyoni  es  pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. 

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat: 

Pénzügyi kimutatások 

1. Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített 
kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi 
kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése  es  bemutatása, 
valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet 
adnak a cég vagyoni, pénzügyi  es  jövedelmi helyzetéről.  A  Számviteli törvényben 
foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk az  2020.  december 31-én zárult üzleti 
évre vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is. 

2. Felelősségünk art olyan belső kontroll kialakítása  es  működtetése, amelyet a 
vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, 
hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem 
tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást. 

3. A  számviteli becslések—beleértve a Valós értéken értékelt számviteli beesléseket is 
— készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerifek.  A  pénzügyi 
kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések a Társaság pénzügyi 
kimutatásaiban megfelelően kerültek Idnautatásra. 

4. A  kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele  a 
Számviteli törvénnyel összhangban, megfelelöen történt, ideértve az ilyen ügyletekkel 
kapcsolatos követeléseket vagy tartozásokat, az értékesítések, beszerzések, hitelek, 
átruházások  es  pénzátadások összegét,  a  lízingszerződéseket, valamint  a  szóbeli  es 
írásbeli garanciákat 

5. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre  a  pénzügyi 
kimutatásokban, amelyre vonatkozóan  a  pénzügyi ldrnutatAsok fordulónapja utáni 
időszakban bekövetkezett események miatt  a  Számviteli törvény helyesbítést vagy 
közzétételt  fr  elő. 
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6. Meggyőződésünk szerint  a  nem helyesbített hibás állítások — amelyekét önök  a 
könyvvizsgálatuk során feltártak S beazonosítottak —, valamint ezek hatásai sem • 
önmagukban, sem összességükben nem lényegesek  a  pénzügyi kimutatások egésze 
szempontjából.  A  nem helyesbített hibás állítások listája,  ha  voltak ilyen 
mellékletként csatolva  van a  jelen teljességi nyilatkozathoz. 

7. Elismerjük felelősségünket, hogy  a  Társaság teljesítse az általános forgalmi adó 
bevallással,  a  társasági adó bevallásával,  a  munkavállalók személyi jövedeleinadójának 
levonásával,  a  társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb adókkal és 
illetékekkel, kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb 
tudomásunk szerint  a  mai napig minden ilyen jellegű bevallást  a  Táraság rendben 
elkészített és beadott (ide nem értve az adózássál kapcsolatban  a  könyvvizsgálat által 
feltárt hibákat, amelyeknek az .adóhatósággal való utólagos elszámolásáért  es 
rendezéséért  a  Társaság vezetése felel). 

8. Nines  tudomásunk bárminemű egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, 
amely jelentősen befolyásolná  a  cégünk pénzügyi helyzetét. 

9. Kijelentjük, hogy  a  jelen teljességi nyilatkozat tétel napjáig tett áttekintésünk  es 
felmérésünk alapján  nein  azonosítottunk olyan eseményeket vagy feltételeket, amelyek 
önmagukban .Vagy együttesen olyan lényeges bizonytalanságot jeleznének, amely 
jelentős kétséget vetné fel  a  Társaságnak  a  vállalkozás folytatására való képességét 
illetően,  a  pénzügyi kimutatások fordulónapját követő  12  hónapót átölelő pénzügyi 
időszak vonatkozásában. Ennek alapján meggyőződésünk, hogy nincsenek olyan 
események vagy körülmények, és nem áll fenn olyan lényeges bizonytalanság, 
amelyeket  a  vállalkozás folytatásával kapcsolatban közzé kellene tennünk  a  kiegészítő 
mellékletben; 

Megerősítjük, hogy felmértük és értékeltük a mérgel fordulónapját követően a jelen 
nyilatkozatunk kiadásának időpontjáig tartó időszakban bekövetkezett Covid-19 
járványügyi helyzet hatását — figyelembe véve az ezzel összeftiggésben meghozott 
kormányzati és egyéb intézkedéseket — is, a Társaság pénzügyi- és vagyoni helyzetére, 
valamint jövőbeni működőképességére. Ennek az értékelésnek az eredményeiről 
tájékoztattuk önöket, és ahol relevánsnak tartottuk, biztosítottuk, hogy az esetleges 
jelentős hatások megfelelő bemutatásra kerüljenek pénzügyi kimuatatásokban. 

10. A  következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli 
törvénnyel összhangban: 

0  a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi S 
jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és 
hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat  es 
magyarázatokat; 

0  a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi 
változását, a változás eredményre gyakorolt hatását 

0 a mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait. 

A  rendelkezésre bocsátott információ 

11. Megadtuk Önöknek az alábbiakat: 

0  hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a 
penzügyi Idinutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a 
nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok; 
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0 ttovábbi információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; 
továbbá 

korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, 
0	 akiktől Önök szükségesnek tartottak könyvvizsgálati bizonyíték 

beszerzését. 

12. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, ős azokat 
a pénzügyi kimutatások tartalmari4k.  A  pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős 
tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra.  A  pénzügyi kimutatások 
minden olyan információt tartalmaznak, amelyek a Társaság pénzügyi, vagyoni ős 
jövedelmi helyzetének megbízható ás valós bemutatásához szükségesek a Számviteli 
törvény szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat, amelyeket 
a Társaságra vonatkozó törvények és jogszabályok előírnak. 

13. A  belső ellenőrzést érintően minden tudomásunkra jutott hiányosságról 
tájékoztattuk önöket. 

misok, akik esetében  a  csalásnak lényeges hatása lehetett  a  pénzügyi . 
0 kimutatásokra. 
16.  Közöttünk Önökkel minden  a  Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, 
munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások  anal  tett, 
csalisra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információt. 

17..  Közöltünk Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelőst 
vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi 
kimutatások elkészítésekor vagy  a  pénzügyi kimutatásokban nyilvánbsságra kellene 
hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne. Felettes szervektől nem érkezett 
olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi számviteli beszámolási gyakorlatunk  nein 
lenne megfelele, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős 
hatással lehetnének  a  pénzügyi kimutatásokra.  A  Társaság minden szempontból 
teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős 
hatással lennének  a  pénzügyi kimutatásokra 

18. Közöltük Önökkel  a  gazdálkodó egység kapcsolt feleinek azonosító adatait, 
valamint mindazokat  a  kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről 
tudómásunk  van. A  számviteli nyilvántartás, ami  a  pénzügyi információ alapja, 
pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi  a  Társaság kapcsolt 
felekkel megvalósult ügyleteit. 

19. A 2020.  december  31-i  pénzügyi kimutatások tartalmazzák  a  Társaság összes 
olyan készpénz ás bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlanit és 
vagyonát, amelyről tudomásunk  van. A  Társaaág megfelelő jogcímmel rendelkezik  a 
tulajdonában lévő összes eszközre, és nincsenek olyan jelentős következményekkel 
járó jelzálogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések  a  Társaság egyetlen eszközén sem, 
amelyek ne lennének bemutatva  a  pénzügyi kimutatásokban vagy  a  kiegészítő - 
mellékletben. 

14.  Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, 
hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges idlitAsokat 
tartalmazhatnak. • • 
15.  Közöltük Önökkel a Társaságot érintő,. az alábbiakban felsoroltak részvételével 
elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről 
tudomásunk van: 

0 vezetés, 

a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy 
0 



21. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek 
Társaságunk jogi képviselőjének véleménye szerint érvényesíthetők lennének. 

22. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, 
is amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv 
szerinti értékét. 

23. Társpságunknál merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé teszik 
a  2020.  évi könyvvizsgálói jelentés korlatozói véleményét. 

24. A  Társaság vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs 
tudomása olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és•  a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott 
visszaélések fogalmát kimerítenék. 

25. Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig  hem  jutott tudomásunkra semmiféle 
olyan ügy vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a  2020.  december 31-én zárult 
üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az azokkal kapcsolatban közzétett 
információkra.  Nines  ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy 
kedvezőtlen, váltoZást idézett vagy idézhet elő a Társaság pénzügyi helyzetében vagy 
tevékenysége eredményében. 

Budapest, 2021.május 10. 

A  Józsefväros Közösségeiért Nonprofit Zrt. képviseletében: 

dr• Göz G  brie'  a 

vezérigazgató 

Józsefv áros Közösséniért 
Nonprofit Zrt. 

1085 Budapest,  Ho‘änszle  U13. - 

Asz:  25313433-2-42  Cg.  91-10-048493 

11784909-2
2229597-00000090 

No  1. 
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Tartalomjegyzék 

1. Közösségi divízló 2.  oldal 
2. Üdültetés divízló 20.  oldal 
3. H13 divízió 23.  oldal 

4. KommunIkációs divízió 26.  oldal 

5. Galéria és Zászlómúzeum 27.  oldal 

6. Rendezvény divízló 58.  oldal 

7. Összegzés 70.  oldal 



Bevezetés 

Közösségi Divízió 

A  Közösségi Divízió feladata elsősorban közösségi-, szociális-, és kulturális programok 

megvalósítása.  A  Covid19 járvány miatt, és az ahhoz kapcsolódó járványügyi intézkedéseknek 

megfelelően telephelyeink  2020.  március 16-tól június 23-ig zárva tartottak.  A  bezárás alatt 

részben a virtuális közösségi térben (facebook oldal, és csoportok), részben telefonos 

tanácsadással, illetve személyes, egyéni segítségnyújtással, adományok eljuttatásával 

tartottuk a kapcsolatot közösségeinkkel.  A  bezárás alatt több új munkatársakat vettünk fel az 

Üresen maradt álláshelyekre. Új team-et  építettünk, megkezdtük a közösségi ház 

stratégiájának kidolgozását. Olyan munkamódszereket igyekeztünk kidolgozni, amely 

rugalmas, sokoldalúah alkalmazkodik a járványhelyzet következtében felmerülő kihívásokhoz. 

A  koronavírus  2.  hulláma következtében november 10-én életbe lépő újabb korlátózások alatt 

nyitott közösségi programok szervezésére nem volt lehetőségünk, leginkább a nehéz 

helyzetbe került oktatási hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segitése,  es  az ehhez 

kapcsolódó programjaink: Zsendülő Tanoda,  Mentor  működtetésére koncentráltunk. 

A  divízió alapvetően az alábbi két telephelyen tevékenykedik: 

- Kesztyűgyár Közösségi Ház (Mátyás tér  15.) 

- Fókusz Közösségi Központ (Magdolna  u. 47) 

A  .1KN Zrt. tevékenységei közül a Közösségi Divízió az alábbi tevékenységeket valósítja meg: 

- Józsefvárosi nyári napközis  tabor-  a józsefvárosi általános iskolás-korú  (6-14 

eves) gyermekek napközbeni ellátása a nyári iskolai szünideiben 

Szociális gondoskodás: Adományok gyűjtése, Fókusz Közösségi Központ 

működtetése, Foglalkoztatási programok: Álláskereső  Klub 

Kulturális, közművelődési  es  türizmussal kapcsolatos feladatok ellátása — 

Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok 

- Pályázatok megvalósítása: 

Zsendülő Tanoda —GYE-20-ALT-TAN-2-0189 

VEKOP  6.2.1-15201600013 

1.  Józsefvárosi nyári napközis  tabor-  a józsefvárosi általános iskolás-korú  (6-14 dyes) 

gyermekek napközbeni ellátása a nyári iskolai szünklöben 

A  Kesztyűgyár közszolgáltatási szerződés keretében szervezte meg a nyári szünidei napközis 

tábort.  A  feladat a GVermekvédelmi törvényben meghatározott gyermekjóléti alapellátások 

körébe tartozik.  A  feladat ellátását a 1997/XXXI Gyermekvédelmi törvény, és a  15/1998  IV.30. 
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NM  rendelet szabályozza.  A  tábort  2012  óta a Kesztyűgyár szervezi, az ezt megelőző években 

a közösségi ház épülete volt a  tabor  bázisa. 2020-ban volt az első év, hogy másik helyszint 

kerestünk. Részben a járványveszély miatt, részben azért, mert az éPület teljesen alkalmatlan 

80-100  gyermek befogadására. Így a tábornak  8  év után újra az Orczy kert adott otthont.  A 

bázis a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) központi épülete volt, használatának lehetőségét 

együttműködési megállapodás biztosította.  A  szerződés alapján a  Campus  XXI. Szolgáltató Kft. 

biztosította a termek, mosdók takarítását,  es  a napi háromszori étkezést. 

A  kerületi szülők részére a táborozás egyetlen költsége a napi háromszori étkezés befizetése 

volt.  A  Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményben (RGYK) részesülő gyermekeknél a 

szülőknek csak az étkezési költség 50%-át kellett beflzetniük, a halmozottan hátrányos 

helyzetű  (311-s)  gyermekek számára az étkezést Ingyenesen biztosítottuk. Á rászoruló 

gyermekek számára járó önkorminyzati kompenzációt a JSZSZGYK-val kötött megállapodás 

alapján vettük Igénybe. Ez a  31-1-s  gyermekek esetében hívható le a központi normativából,  es 

napi egyszeri étkezés (meleg ebéd) kompenzációjára elegendő.  A  fennmaradó költséget az 

RGYK-s  es 3H-s gyermekek részére a  tabor  költségvetéséből finanszíroztuk.* 

*34-s  normatív támogatás:*648  Ft,  nap! 3-szorl étkezés:  1199 Ft. 

A  tábort megvalósító személyzet:  1  M táborvezető, gyermekfelügyelők (max.  16  fő; létszámuk 

hetente változott, az előző héten jelentkező gyermekiétszám függvényében),  1  fő 

gyógypedagógus,  1  fő iskolai védőnő,  1  M gyermekorvos,  es  töpb kesztyűgyári, munkatárs 

látta el a feladatot, a szállítási  es  egyéb logisztikai feladatokat (pl. étkezésbeflzetést, pénztár 

működtetését) a JKN munkatársai látták el, a szervezés rendkívül összehangolt csapatmunkát 

igényelt. Az egészségügyi előírások betartását a Józsefvárosi Egészségközponttal (JEK) kötött 

együttműködési megállapodás keretében az általuk biztosított, JKN megbízásából dolgozó 

személyzet felügyelte (gyermekorvos, védőnő). 

A tabor 8  héten át, június  29.  és augusztus  7.  között valósult meg. 

Laszámadatok: 

hét Jelintkezék 

situ (f6) 

RGYK  (f6) 314-s (06) gyermekfelügyelők 

száma  (06) 

1. 60 10 25 10 

2. 75 11 32 • 12 

3. 81 13 35 14 

4. 82 9 ao 14 

s. 72 11 • 31 . 12 

6. 61 9 35 11 

7. 65 8 32 12 

8. 57 7 30 11 

3 
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A tabor  programját igyekeztünk változatosan összeállítani, különös tekintettel arra, hogy 

nagyon sok gyermek végig a  8  hét alatt minden nap jött a táborba.  A  programokon a 

gyermekek csoportokra bontva forgórendszerben vettek részt. Főbb tematikák: 

sportprogramok- ügyességi játékok, zenés foglalkozások, drámajáték.  A  programokban külsős 

programmegvalósítók, művészek, pedagógusok, egyesületek, civil szervezetek, továbbá 

önkéntesek is részt vettek. 

Partnerként bevont szervezetek: Oltalom Sportegyesület (futball-foglalkozások), Inspirál 

Cirkuszközpont (szociális cirkusz foglalkozások), Árpád Népe Egyesület (népi játékok), Teleki 

téri Zsinagóga (detektívjáték), Szövetkezetet Támogató Egyesület — Gálya (sportfoglalkozások, 

közösségi játékok) 

A tabor  során további látogatott helyszínek: Füvészkert, Rendőrmúzeum, Fővárosi Állatkert, 

Margit  sziget, Gellérthegy, EleVenpark, Gyermekcenter Soroksár, Veresegyházi Medveotthon, 

Kesztyűgyár Közösségi Ház 

A  táborban a Kesztyűgyár  Mentor  programjában dolgozó pedagógusok minden délután 

egyénileg is foglalkoztak néhány gyermekkel játékos fejlesztő foglalkozás formájában; 

összesen  22  gyermek fejlesztésében vettek részt a  tabor  ideje alatt. Igyekeztünk kompenzálni, 

hogy az  online  oktatás jelentősen növelte az iskolai hátrányokat, különösen az első és második 

osztályos gyermekeknél, akik számára az frás-olvasás elsajátítása szinte lehetetlen  online 

formában, 

Külön megállapodás keretében a JKN Zrt biztosította, hogy a napközis táborba az NKE 

dolgozóinak gyermekei is beiratkozhattak.  A  tábor költsége számukra is csupán az étkezés 

befizetése volt. Az egyetemi dolgozók gyermekei közül végül összesen  4  fő  (1  fő egy hétig,  3 

fő két hétig) vette igénybe a tábort. Mind a gyermekek, rriind szüleik részérő l pozitív 

visszajelzést kaptunk. 

2.  Szociális gondoskodás 

a.) Adományok gyűjtésé 

A  veszélyhelyzet alatt a kerületi iskolák, és a családok számára a  digitalis  oktatás jelentette a 

legnagyobb nehézséget.  A  Kesztyűgyár a veszélyhelyzet kihirdetésével szinte egyidőben 

kezdett az  online  oktatáshoz segédeszközöket gyűjteni. Első körben a  Mentor  és a Tanoda 

programunkban részt vevő gyermekek számára, illetve kerületi iskolákban dolgozó 

pedagógusokhoz juttattunk el kölcsön laptopokat, melyeket különböző cégek ajánlottak fel. 

Később a józsefvárosi zöld számon segítséget kérő családok számára is folyamatosan tudtunk 

az adományba érkező számítástechnikai eszközökből juttatni.  A  számítástechnikai eszközök 

beállításáról, legális szoftver telepítésérő l is gondoskodtunk, illetve sok esetben az eszköz 

használatát is meg kellett tanítani az adományban részesülő családok számára. 

Összesen  57  család  es 10  tan ár számára biztosítottunk adományt, illetve kölcsön laptopot. 
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b.)  Fókusz Közösségi Központ működtetése 

A  Magdolna utca  47.  szám alatt található a Fókusz NI Közösségi Központ. Szakmai 

felügyeletét a  JIM  Zrt. Közösségi Divíziója látja el. 

Az egyik legfontosabb célja az intézménynek, hogy lehetőséget biztosítson a kerületben élő 

nőknek, édesanyáknak, hogy saját támogató közösséget alakítsanak ki, problémáikra közösen 

találhassanak megoldást. Fontos része a programoknak az álláskeresés, a gyermekvállalással 

és gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéskörök, a család-karrier egyensúlyának megtalálása, 

munkába állás idejének, módjának kérdései, az önismeret fejlesztése, a lelki segítségnyújtás 

és különféle szabadidős tevékenységek is. Elsősorban a  0-3  életkorú gyermekek nevelését 

végző Józsefvárosban és más kerületekben Is élő édesanyák és családjuk segítésében végez 

egyedülálló tevékenységet a kerületben. Számos tudásbövitő előadás  es  a munkába való 

visszaállást támogató lehetőség mellett, egyéni életvezetési tanácsadások is megvalósulnak. 

A 2018  áprilisától életre hívott Én/idő program elemei adják a Fókusz meghatározó 

tevékenységét.  A  kötetlen besidgetések teret adnak arra, hogy egymás életét és 

tapasztalatait megismerve a csoport tagjai segítsék egymást a hétköznapokban és akár 

egymás szövetségeseiként, barátként is támaszai legyenek egymásnak. Különböző konkrét 

témafeldolgozásokra is sor kerül az interaktív előadások és tematikus csoportok 

megvalósülásával. 

A  Fókuszban megvalósuló VEKOP  6.2.1-15201600013.  számú pályázati projektnek 

köszönhetően heti három napban gyermekfelügyelet biztosított  9:00-16:00  óra között a 

családok számára, mely egyedülálló lehetőség a kerületben. 

A  gyermekfelügyeletlszolgáltatással, illetve a gyermekmegőrzéssel hozzájárulunk ahhoz, hogy 

az édesanyák nyugodt körülmények között tudjanak az álláskeresésre összpontosítani, hiszen 

gyermekük szakképzett felügyelet alatt vannak. 

A  Covid-19 miatti veszélyhelyzet bevezetése alapján  2020.  március  13-än  pénteken be kellett 

zárnunk és a korlátozások miatt június  23-än  nyithattunk ki újra. 

Munkánkat a veszélyhelyzet Idején elsősorban az  online  felületekre helyeztük át és aktív 

kapcsolatot ápoltunk a családokkal akár telefonon Is.  A  Facebook felületen többféle 

tartalommal segítettük a családokat az otthonmaradás idején. Az  online  zárt csoportunk több, 

mint  60  taggal aktIvan működött, és azóta Is működik. Az édesanyák napi szinten, aktívan 

használják ezt a felületet kommunikációra, tapasztalat megosztásra mind praktikus 

Információk átadásával, mind személyes meglátásaikkal. 



2020-ban megvalósult programok: 

program  neve alkalmak száma igénybevételek 

száma 
(alkalomxrésztvevök 

száma) 

Nyitott tér 34 228 

Interaktiv  előadás 25 150 

Alkotó műhely 3 6 

Családi délelőtt 18 100 

Játszóterezés az 
Cray  Parkban 

2 26 

Baba-mama 
fotózás 

1 24 

Baba-mama börze 5 100 

Varrósuli 5 17 

Zumba 24 106 

Álláskereső  nap 7 49 

Tipegő 
(gyógypedagógiai 

állapotfelmérés) 

6 24 

6 



c.)  Foglalkoitatás1 programok - Álláskereső Klub 

Az Álláskereső Klub programon Ingyenes számítógép,  Internet  és telefon használatot tett 

lehetővé a résztvevők, elsősorban kerületi lakosok számára. Mindemellett munkatársaink 

álláskeresés1 tanácsadással, önéletrajz-, motivációs levél elkészítésével- segítették a 

résztvevőket.  A  program heti egy alkalommal, csütörtöki napon délelőtt  9  órától  12  óráig, 

három óra időtartamban valósult meg. 

A  járványhelyzet miatt a program márciustól júniusig, majd novembertől decemberig nem 

valósulhatott meg csoportos formában, munkatársaink előre egyeztetett időpontban 

egyénileg segítették az igénybevevőket. 

2020-ban a program  40  alkalommal valósult meg, igénybevételek száma:  320 

3. Kulturális, közművelődési  Os  turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása — Szabadidő, 

készségfejlesztési, közösségi programok 

A  Kesztyűgyár működtetésének koncepciója alapján a programokban való részvétel segítését, 

igényfelmérést, a közösségi igényekkel kompatibilis programkínálat kialakítását közösségi 

szociális munkások alkalmazásával valósítjuk meg.  A  közösségi szociális munkásokat a 

veszélyhelyzet elmúltával,  Junius  1-ével tudtuk felvenni. Az új csapattal elkezdtük a Közösségi 

Ház működtetésének stratégiáját részletesen kidolgozni. 

.  A 2020.  január  1-március  16,  és júnlus  23—  és november  10  között megvalósuló szabadidő, 

készségfejlesztésl, közösségi programok: 

Cserebere piac + Baba-mama börze 

a  Kesztyűgyár havi rendszerességgel megtartott, klasszikus értelemben vett cserebere 

"vására". Ahogy  a program  neve  is  sejteti piac, annak minden összetevőjével együtt:  agora, 

találkozási pont, vásár és közösségi esemény.  A  tárgyak azonban nem valuta értéken cserélnek 

gazdát, hanem  a  résztvevők  a  hozott holmijaikért cserébe zsetonokat kapnak, melyeket 

"levásárolhatnak".  A  piac kínálata  a  börzézőkön múlik,  a  portéka az általuk hozott dolgokból 

tevődik össze.  A program  láthatóan fontos  a  környéken  66  idős korosztály számára, ahogy  a 

kisgyermekes szÜlök  is  előszeretettel járnak cserélgetni.  A  "szabadrablás", azaz  a  szabadon 

elvihető tárgyak idősávja pedig lehetőséget nyújt azoknak  is  ruhát, Illetve tárgyakat vinni, akik 

amúgy nem hoztak magukkal semmit. Természetesen, néhány zseton mindenkinek  jut,  akar 

hozott valamit magával valamit, akár nem, Így  a program  szociális gondoskodáson alapuló 

aspektusa sem elhanyagolható.  A  megmaradt holmik pedig az Oltalom  Karitativ  Egyesülethez 

kerülnek. 

Nyugdíjas  ping-pong 
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A  Nyugdíjas  Ping-Pang hetente két alkalommal zajló, önszerveződő sportprogram a 

Kesztyűgyárban, idősek számára. Önszerveződő, hiszen a program magját alapvetően egy 

helyi nyugdíjas baráti közösség tagjai adják - összesen körülbelül  15  fő, alkalmanként  4-5  fő 

akik maguknak szervezik a heti ping-pongozást, ennek  ad  teret a ház, illetve szolgáltat hozzá 

eszközöket. 

A  Kesztyűgyár egyik fő küldetése lehetőséget biztosítani a helyi közösségek számára a 

kikapcsolódáshoz, sportoláshoz, így a nyugdíjas  ping-pang szervesen kapcsolódik a ház 

hitvallásához. 

Muzsikáló világ 

A  programot Balogh Gusztáv, autentikus cigányzenét játszó muzsikus vezette. Célcsoportja 

gyermekek S fiatalok voltak. Közös éneklés gitárkísérettel, hangszerkipróbálás, harmóniák, 

dalszövegek tanulása, ritmusérzék-, hallásfejlesztés beépítésével. Népszerű program, amire a 

gyerekek mindig nagy kedvvel és érdeklődéssel jöttek. 

Máguston hangjai 

Ágoston Béla, jazz zenész hangszeres foglalkozása volt. 

A  program a zenére épült, gyerekek számára.  A  résztvevők olyan hangszereket próbálhattak 

ki, amelyekre más esetben nem nyílna lehetőségük, illetve vélhetően csak nagyon nehezen. 

Béla egészen tág hangszeres repertoárral kínálta a gyerekeket hétről-hétre, akik alapvetően a 

Nyitott ház, később  Chill  zóna keretén belül voltak jelen a házban. "Külsős" érdeklődők elvétve 

akadtak.  A  program kísérleti jelleggel nyáron futott, tapasztalatunk szerint erre a programra 

nagyobb felkészülés, és zárt csoport kialakítása lett volna szükséges. 

Haloween a Kesztyügyä rban 

A  program célcsoportja gyerekek, családok. Az ünnepség előkészületeinél számos szempontot 

igyekeztünk figyelembe venni, nagy hangsúlyt fektetve a járványügyi előírások betartására, 

valamint betartatására. Az  16.00 A 20.00  óra között zajló programtervezet kialakításánál 

kikértük a házba bejáró gyerekek véleményét, akik örömmel javasoltak játékokat, 

vetélkedőket, melyeket a szervezés során COVID-kompatibilissé alakítottunk. Az eseményt 

szóban, a  social media  felületeken, illetve szórólapokon -és plakátokon reklámoztuk a 

nyolcadik kerület fontosabb csomópontjain, kulturális színterein. 

A  COVID-kompatibilitás szellemében a célunk ezúttal nem a résztvevők számának 

maximalizálása, hanem a program biztonságos lebonyolítása volt. Az október  29-i  napon 

azonban meglepetésünkre - az  50  fős limitet természetesen betartva - előzetes 

várakozásainkat felülmúlóán sok gyerek és fiatal érkezett a halloween-i hangulatúra 

berendezett Kesztyűgyárba.  A  Fővárosi TEGYESZ saját delegációval érkezett,  de  megjelentek 

az egyébként is "kesityűsök" és tanodások, nyári táboros fiatalok  es  még a nyolcadik kerület 

valamennyi pontjáról érkező családok is. Az eseményt egyértelmű sikerként könyveltük el.  A 

ház élettel telt meg, a közösség tagjai láthatóan jól érezték magukat, a gyerekek zsibonghattak 

és beöltözhettek, a felnőttek pedig találkoztak S beszélgettek. Szemmel láthatóan ki voltak 
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mar éhezve az emberek egy efféle családi ünnepre.  A  "mikor lész legközelebb  flyer'?"  kérdés 

legalábbis erre enged következtetni. 

Dance Force — hip-hop  táncoktatás 

A Dance Force  tánciskola alapítója, Balogh József vezetésével •  nyolc  eve  látogathatják a 

Józsefváros)  es.  más kerületek gyermekei a Kesztyűgyár Közösségi Ház ingyenes  hip-hop 

táncoktatását.  A  közösségi ház ezen programja magasan a legnépszerűbb a látogatók körében: 

nemcsak azok a fiatalok táncolnak kitartóan velük évek óta, akik korábban csatlakoztak, 

hanem évről évre újabb, táncolni vágyó gyermekeket vonz be és tart meg a program. 

A  táncfoglalkozásokról gyorsan a színpadra lehet kerülni, vagy éppen videóklipekben 

szerepelni. Ez a lehetőség ösztönzi a gyerekeket a rendszeresen óralátogatásra, hiszen 

táncmesterük, Balogh' József is rendszeresen kap táncos szerepet reklámokban, 

videóklipekben. 

A  program célja, hogy minél több Józsefvárosi és környékbeli gyermeknek értékes és izgalmas 

szabadidős tevékenységet kínáljon. Továbbá fejlessze a koordinációs képességeiket, mozgásra 

bírja, motiválja  es  kitartó munkára nevelje őket. Mindezt ingyen, hogy minden gyermek 

egyenlő esélyekkel elsajátíthassa ezeket a készségeket és tapasztalatokat, közben jól érezzék 

magukat szabadidejükben. Látva a hétről-hétre érkező, táncolni vágyó fiatalokat, ez a küldetés 

‚teljesült a program által, hiszen bármilyen motivációval is érkeznek a gyermekek, rendszeres 

As  hosszantartó látogatói lesznek az eseménynek. 

Csámpal Rozi festőműhely . 

Csámpai Rozália festőnő tematikája az adott hónaphoz tartozó ünnepekhez kapcsolódott. 

Kapcsolatunk a Küldetés Egyesülettel továbbra is zavartalanul működött, a két, autista 

emberekből álló csoport heti két alkalommal jött el a programra. Heti  1  alkalommal a Koszorú 

utcai óvodával közösen az Arany Alkony Idősek Otthonában tartott óvodásoknak, és 

Időseknek közös foglalkozást (festés, rajzolás, mondókázás) a festőnő. 

Létszámadatok: 
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program neve alkalmak száma igénybevételek száma 

(alkalomxrésztveviik száma) 

Cserebere + Baba-mama 

börze 

6 360 

Nyugdíjas ping-pong 36 216 

Muzsikáló világ 18 82 

Máguston hangjai 9 45 

Halloween  a Kesztyűgyárban 1 40-50  (becsült) 

Dance Force hip-hop 

tánctanulás 

24 H 228 

Csámpai Rozi festőműhely 18 270 

4.  Pályázatok megvalósítása 

a.) Zsendüld Tanoda GYE-ALT-TAN-2-0189 program megvalósítása 

A  tanoda program nagyobb részben állami forrásból, kisebb részben a .1KN Zrt. Közösségi 

Divíziójának költségvetéséből valósul meg, a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó 

állami, és önkormányzati feladat ellátása a célja. 

A  Zsendülő Tanoda  2020.  februártól kezdte meg aktívan a munkát, immáron új vezetéssel. 

Az első hónap legfontosabb feladata az volt, hogy a környékbeli intézményekkel és iskolákkal 

felvegyük a kapcsolatot. Ezután pedig a toborzás, a leendő tanodás diákok felkeresése.  A 

tanoda és a gyermekek és a családok egymásra találásában nagy segítségek voltak az iskolák, 

Intézmények támogatása. 

2020.  március  16,  ától a Tanoda részben folytatta működését.  Online  segítettük a tanulást, 

családlátogatások és a számítógépek használatának segítése kiemelt feladatunkká vált, 

adományozást szerveztünk (számítógép+élelmiszer csomag). 

- Élelmiszer csomagot  15  család részére biztosítottunk 

- Számítógép vagy  tablet  adományban részesült  16  család 

Az  online  tanulás komoly kihívásfjelentett az érintetteknek, sok család nem rendelkezett 

megfelelő eszközzel. 

10 



A  Tanoda kinyithatott  2020;  június  8.-án,  igy  a  működésünket,  mär  a  megszokott formában 

folytathattuk.  A  Tanodában dolgozó munkatársak több családi, közösségi programot, 

kirándulásokat, egy napközis- és egy ottalvós tábort valósítottak meg. • 

2020-ban a tanodát .rendszeresen látogató gyerrnekek száma  32  M volt, rendszeres 

Igénybeveők (KENYSZI-ben Jelentett normatív támogatást igénybevevők) száma  26  fő volt. 

b.)  VEKOP  6.2.1-15201600013  sz. pályázati program megvalósítása 

A  Kesztyűgyár Közösségi ház négy szoft tevékenységcsomagban érintett a.  „Budapest-

Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Värosrehabilitációs Program" című pályázaton 

belül: 

FP1 — Munkaerő-placi (re)integrálás - együttműködésben a JSZSZGYK-val 

FP2 — Képzések 

FP3 — Egészségtudatos életmód programsorozat 

KP1 — Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló 

fiatalok tehetséggondozása, közösségi minIprojektek 

FP1 - Munkaerő-piaci (re)Integrálás 

Állásbörzék 

Az FP1 tevékenységcsOmag döntő részét a JSZSZGYK valósítja meg. Az ő munkájukkal 

párhuzamosan a Kesztyűgyá rfeladata PályaorientácIós- és Szakképzési börzék, Illetve Speciális 

Állásbörzék szervezése. Az utóbbi a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára 

kínál álláskeresési lehetőséget. 

2020-ban elindítottuk a börzék szervezését,  de  a COVID-vészhelyzet miatt ezeket a nagy 

létszámú programokat nem tudtuk megvalósítani. 

A 2021.  év szeptemberében a józsefvárosi végzős általános Iskolások számära egész napos 

Pályaorientációs-  es  Szakképzési börzét szervezünk, illetve a 2021-es év folyamán, amint a 

COVID- helyzet lehetővé teszi, Speciális Állásbörzét. 

Gyermekfelügyelet 

A  pályázat alapján a projekt célja, hogy az úgynevezett „rejtett munkaerőt" képviselők 

csoportja, jelen esetben gyesen lévő,  0-3  éves korú gyermeket nevelő anyák/apák számára a 

Fókusz Közösségl Központban heti három alkalommal, minden kedden, szerdán és 

csütörtökön  9  és  16  óra között, gyerekfelügyeletet, illetve máximum két órára 

gyermekmegőrzést biztosítsunk. 
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A  programot igénybevevők leginkább (a pályázatnak megfelelően) kikapcsolódásra, 

szabadidős programokon való részvételre és csak kisebb arányban munkavégzéssel, 

álláskereséssel kapcsolatos ügyintézésre veszik igénybe ezt a szolgáltatást. 

A  célcsoport élérése érdekében, a Fókusz Központot működtető kollégák aktív kapcsolatban 

állnak a kerületi védőnőkkel, a Biztos Kezdet Gyerekházzal, intenzív a jelenlétük a közösségi 

médiában, így biztosítva a Fókusz Központ szolgáltatásának isniertségét. 

A  2021-es évben teivünk, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk a munkaerőpiaci integrációval 

kapcsolatos „szabadidős", ismeretterjesztő és szakmai előadásokra, krubokra.  A  szolgáltatások 

tervezéséhez, a célcsoport munkäerőpiaci kihívásainak megismerésére, egy igényfelmérő 

kérdőívezést végzünk a  2021.  év elején. 

Átlag résztvevői létszám:  2 

Elérés:  85  alkalommal  165  fő 

FP2 — képzések 

Informatikai képzés 

2019.  év elejétől folyamatosan lehetőség van informatikai képzésen részt venni a Kesztyűgyár 

Közösségi Házban.  A  képzés  Info  Klub  néven működik és heti három alkalommal biztosít 

lehetőséget a bekapcsolódásra. 

Áz  oktatás nem ütemezetten, turnusok indításával zajlik, hanem folyamatos bekapcsolódásra 

ad  lehetőséget, hogy ezáltal rugalmasan tudjon alkalmazkodni a résztvevők igényeihez.  A 

kiscsoportos foglalkozáson akár csak  1-2  alkalommal is egyénre szabott ismeretátadást tudunk 

kínálni.  A  tapasztalat az, hogy egy állandó magtöbb mint egy  Ave  részt vesz .a képzésen,  de  új 

résztvevőket csak korlátozottan sikerült toborozni.  A  „COVID hatáson" túl egy általános 

érdeklődés hiányt tapasztaluhk, habár egyértelműen meglévő hiányosságokra reagál a 

program. 

Azok a látogatók, akik az  Info  Klub mellett a Kesztyűgyárban működő internet termet 

használják, nagy arányban szorulnak állandó támogatásra. Sok esetben kell segíteni őket az 

internetes álláskeresésben, önéletrajzírásban,  de  ennek ellenére sem köteleződnek el egy 

tanfolyámra. 

A Mentor  programba  es  a Tanodába járó gyerekek szülei közül sem sikerült toborozni 

résztvevőket holott, az  on-line  oktatás alatt a szülők is meapasztalhatták a digitális 

kompetenciák hiányosságaiból fakadó hátrányokat 

2020. őszén az  Info  klub átkerült a Kesztyűgyárból a FOKI-ba, ami a pályázatban vállat hefyszin. 

Sajnos az új környezet sem adott új jelentkezőt az  Info  Klubnak,  de  idő is kevés volt a 

toborzásra.  A  költözést követő rövid időn belül a Covid intézkedések miatt nem volt 

ügyfélforgalom a FOKI-ban,  csak az előre bejelentkezett látogatókat tudta fogadni az  Info  Klub. 
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A  költözéssel egyidőben az összes OKJ-s képzésre beiratkozottaknak felajánlottuk az  Info  Klub 

képzést,  de  nem éltek a lehetőséggel. 

Az  OK!  képzéseket novemberi/decemberi COVID-helyzetre való tekintettel  on-line  Indították 

el a képző szervezetek.  A  képzések  on-line  indulása körüli nehézségek (pl.  e-mail  cím hiány), 

az  on-line  órák részvételi aránya egyértelműen mutatta, hogy a résztvevők 20-30%-nak ez 

komoly kihívást Jelent, melyre reagálnunk Kellett. Sok elakadást kellett kezelni, ami a 

résztvevők informatikai, számítógép felhasználási ismereteik hiányosságából adódott. 

Az OKI tanfolyam sikeres abszolválása érdekében az elearninges platformokkal kapcsolatban 

egyéni tanácsadást, illetve mentorálást biztosítunk a FOKI-ba átköltöztetett informatikai 

teremben. Ugyanitt van lehetőség internetet, számítógépet igénylő önálló tanulásra. 

A  2020-as tapasitalatok alapján módosítjuk az  Info  Klub  működését és megszüntetjük a 

csoportos képzéseket. Új szolgáltatás indításával, az egyéni szükségletekre reagálva, leginkább 

az egyéni tanácsadásra fogunk fókuszálni. Álláskeresők számára  e-mail  cím létrehozás,  e-mail 

használat, önéletrajzkészítés és internetes álláskeresési technikák elsajátítására kínálunk 

egyéni tanácsadási/mentorlási lehetőséget a FOKI-ban  működő informatikai termünkben. 

OK.'  képzések 

Két sikertelen közbeszerzési eljárást követően végül  2020. őszén, egy közbeszerzési értékhatár 

alatti beszerzési eljárást folytatott  le  sikeresen  a .11.(N  Zn.-  Kesztyűgyár Közösségi Ház. Ennek 

eredményeként két képző szervezet indíthatott november végétől  6  képzési területen, közel 

110 ember  számár QKJ-s tanfolyamokat. 

A  képzéseken a JSZSZGYK által, az elmúlt egy évben mentorált kliensek vehetnek részt.  A 

Kesztyűgyár feladata a képző Intézmény pályáztatása, szerződéskötés, Illetve a tanfolyam-

lebonyolftás támogatása. 

Választható képzések: 

OKI  54 140 02  Pedagógiai — és családsegítő munkatárs  11  fő 

OKI  32 140 01  Ch;odai dajka  30  fő 

OKI  31 341 05  élelmiszer-vegyiáru eladó  11  fő 

OKI  34 762 01  Szociális gondozó és ápoló  11 f6 

OKJ  32 582 02  targoncavezető  30  fő. 

°KJ  31 861 01  személy-és vagyonőr  20  fő 

Habár  a  felnőttképzési törvényt nem szabályozták rendeleti úton  a  COVID helyzet miatt, így 

lehetőség  van  offline  tanfolyamok lebonyolítására,  a  résztvevők biztonsága érdekében azon-

line  indulás mellett döntöttünk. 

13 



Kreatív nevelés —  Mentor  program 

A Mentor  program már több mint egy évtizedes hagyománnyal rendelkezik a Kesztyűgyárban, 

nem a VEKOP pályázat kapcsán indult. 

Az eredeti pályázati elképzelésben a  Mentor  program elsődleges célcsoportja a magántanulói 

státusszal rendelkező tanulók, akik számára alternatívát és támogatást nyújt a program az 

otthoni tanuláshoz képest. Ezen felül a természetesen minden általános iskolai és középiskolai 

tanulmányokat folytatott diák számára nyitotta csatlakozás lehetősége. 

A  program működését erősen befolyásolta, hogy  2019.  közepe óta a magántanulói státusz 

megszerzését egyre több kormányzati intézkedés tette nehézkessé, majd  2019.  szeptember 

1-ét követően már csak rendkívüli esetekben kaphatott egy-egy tanuló magántanulói státusz. 

Ez a folyamat jól nyomon k6vethet6 a  Mentor  programba jelentkezők státuszán is. 

Folyamatosan csökkent a magántanulók száma,  2020. őszén összesen öt magántanulóval 

álltunk szerződésben. Ezzel párhuzamosan fokozatosan nőtt azok száma, akik iskola után, 

fejlesztésre, korrepetálásra veszik igénybe a  Mentor  program szolgáltatásait. 

A Mentor  programba első oSztálytól középiskolai érettségiig kérhető a tanulás támogatáb, 

életkortól függetlenül.  A  hozzánk jelentkező diákok nem csak korosztályban differenciáltak 

Eltérőek a képességeik, azonos korosztályon belül is eltéit testi-lelki fejlettséggel bírnak, 

illetve eltérő tudásszintekkel, családi/szociális háttérrel rendelkeznek. Sokféle szükségletre 

kell reagálnunk, amit leghatékonyabban az egyéni foglalkozással tudunk megoldani, így 

alapvetően egy diák - egy mentor felállásban dolgozunk. 

Jellemzően,  (de  nem kizárólag) a tanulók döntő többségét a környező iskolák 

Legtöbbször azokat irányítják célzottan hozzánk, akiknek a jegyei romlottak, vagy a bukás 

veszélye fenyegeti. Aktív és jó kapcsolatot ápolunk a környék oktatási intézményeivel. 

Folyamatos a kommunikáció nem csak egy-egy diák kapcsán, hanem a további együttműködés 

lehetőségéről is. 

A  program legnagyobb kihívása, hogy ne csak a jegyek minimális javulásáig, vagy egy-egy 

sikeres vizsga/dolgozat megírásáig járjanak hozzánk a diákok, hanem hosszabb távon 

köteleződjenek el a tanulás mellett. 

A  mentorok feladata nem pusztán az, hogy a tanuló számára segítséget nyújtson a házi feladat 

megírásában, iskolai feladatok megértésében, gyakorlásban, és az előtte álló feladatok sikeres 

teljesítésében, hanem érzelmi biztonság megteremtése, kölcsönös bizalmon alapuló tanár - 

diák kapcsolat kialakítása, amely a sikeres tanár-diák együttműködés alapja. 

Sajnos a 2020-as év nem tette lehetővé, hogy a tanulás mellett közösségi programokkal is 

erősítsük az elköteleződést,  de  2021-ben a saját költségvetésből közösségi programokat, 

kirándulások tervezünk a mentoráltjainkkal. 

COVID hatás 
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Március hónapban a vírusveszély miatt az általános iskolák  es  középiskolák bezártak, digitális 

oktatást rendeltek el bizonytalan ideig. Az  online  tanulásra való átálláshoz, a mentor 

programban részt vevő családok többségének megvoltak az eszközei,  de  nyilván, a leginkább 

hátrányos helyzetű családok nem voltak felkészülve a digitális oktatásra. Ők a Józsefvárosi 

.Zöldszámon keresztül Igényelhettek olyan számítástechnikai eszközöket, melyeket a 

Kesztyűgyár adományozásl akciójában szerezhettek be. 

Azoknak a tanulóknak, akik eszköz, vagy leginkább technikai tudás hiányában nem tudtak részt 

venni az iskolai  online  órákon, külön segítséget tudtunk adni.  A  közösségi ház nyitvatartási 

idejében (heti két alkalom) mentoraink segítettek a KRÉTA program megnyitásában, a 

feladatok letöltésében, és kinyomtatásában. Ezeket a kinyomtatott feladatokat hazavitték; ha 

szükség volt  rä,  akár telefonon is segítettek a mentor tanárok, majd a kész feladatot a 

Kesztyűgyárban beszkennelték és. visszaküldték az iskolának. Azoknak családoknak, akiknél 

nemcsak a számítógép hiánya,  de  annak kezelése is problémát okozott, ez volt az egyetlen 

segítség, amivel elkerülhető volt, hogy a tanuló osztályozhatatlan legyen. 

A  tavaszi időszakban kiemelt együttműködés volt a lakatos Menyhért Általános Iskolával. 

Velük közösen kerestük meg azokat a családokat, akikkel az iskola nem tudta tartani .a 

kapcsolatok. • Ekkor kerültek olyan családok a látókörünkbe, akik ezt az időszakot iskolai 

szünetként élték meg, és semmilyen módon nem lehetett együttműködésre ösztönözni. 

A  szeptemberi évkezdéskor látszott Igazán az a mértékű lemaradás, amit a tavaszi  on-line 

oktatási Időszak alatt halmoztak fel a gyerekek. Több osztályban még októberben is a tavalyi 

anyagot ismételték. Nagyon látványos a második osztályos tanulók olvasás, írás készségének 

hiányossága Is, amit egyáltalán nem sikerült pótolni, miközben már szöveges feladatokat 

kellene megoldani velük. 

Ez a felzárkóztatás a Covid második hullámában indult, amikor rengeteg gyerek, majd idővel 

tanár hiányzott. OE 

Arra számítunk, hogy a 2020-as Covid okozta oktatási anomáliák hosszan fogják éreztetni 

hatásukat, így számolnunk kell azzal, hogy a het1 pár alkalmas támogató munka mellett, 

komplexebb programokkal kell segítenünk a tanulási problémákkal küzdő gyerekek iskolai 

előmenetelét. 

Mentor  program bővítése 

Nyári mentor program 

A  tavaszi időszak alatt, az  also  tagozatos tanulók (leginkább  1., 2.  osztályos tanulók) hatalmas 

lemaradásba kerültek, hiszen a tavaszi első Covid hullám Ideje egybeesett az írás, olvasás 

tanulás iddszakával, Igy nagy részük hiányosan, vagy egyáltalán nem tudta elsajátítani a 

korosztályának megfelelő tananyagot.  A  Kesztyűgyár által szervezett, főként alsó tagozatosok 

által látogatott nyolc hetes napközis  tabor  jó lehetőségnek tűnt a gyerekek felzárkóztatására. 
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A  nyári  tabor  ideje alatt, a délutáni órákban fejlesztő foglalkozáson vehettek részt a táborba 

járó gyerekek, ahol játékos formában tudták gyakorolni azokat az alapfeladatokat, amelyeket 

az  online  időszak alatt nehezen, vagy egyáltalán nem tudtak. Írás, olvasás, alapműveletek 

számokkal, kéz-szem koordináció, finommotorikus mozgások gyakorlása stb.  A Mentor 

program keretében a táborban két alsós tanítónőt foglalkoztattunk, akik célzottan erre a 

korosztályra kitalált feladatokkal, játékokkal segítették a gyerekek fejlődését. 

Jelentkezők száma: 22ft3 

lurkó kuckó 

Október végétől iskola előkészítő foglalkozás indítottunk a Kesztyűgyár Közösségi Házban, 

ahol egy óvodapedagógus és egy fő végzős gyógypedagógus heti egy alkalommal foglalkozik 

leendő iskolás gyerekekkel.  A  programmal az elsődleges célunk a kudarcmentes iskolakezdés. 

Fontosnak tartottuk, hogy ne csak akkor kerüljenek a  Mentor  programba a gyerekek, amikorra 

már annyi hátrányt halmoztak fel, hogy szinte lehetetlen látványos eredményeket elérni, 

hanem lehetőség szerint megelőzzük a hátrányok felhalmozódását. 

Reményeink szerint a Lurkó kuckóba járó gyerekek iskolakezdéskor bekapcsolódnak a Sziporka 

Szombat foglalkozásunkba, és így biztosíthatjuk a kudarcmentes lskolakezdést, illetve a sikeres 

Iskolai előmenetelt, 

A  programot csak átmenetileg sikerült működtetni a Covid helyzet miatt. 

Jelentkezők száma: afti 

Sziporka szombat 

Az iskola utáni korrepetálás, fejlesztés korlátait látva (elcsigázott, fáradt, frusztrált tanulók, 

tanulást támogató kompetenciák fejlesztésének hiánya) indítottuk el a szombati tanuló 

programunkat  A  program alsó tagozatos tanulókat célzott meg. Az első alkalomrä november 

hetedikén került sor, délután kettőtől öt óráig. 

A  program célja, hogy alternatív megoldásokkal fejlessze a gyerekeket, segítse azon készségek 

elsajátítását is, melyre az iskolában nincsen lehetőség.  A  három órás foglalkozás keretében az 

alsó tagozatos gyerekek, két korosztályra bontva  drama  foglalkozáson vesznek részt, mely az 

egymásra való odafigyelést, a memóriát, koncentrációs képességet és az önkifejezést fejleszti. 

A  tanulósabb idő alatt mentorok segítségével a gyerekek megírják a házi feladatukat, majd 

csoportos foglalkozás keretében játékos feladatmegoldásokkal fejlesztik a szorzótábla, írás-

olvasás, szövegértési készségeket. 

A  programot számítógép felhasználói ismeretekkel, internet biztonsági ismeretekkel és 

"tanulmányi" kirándulásokkal kívánjuk bővíteni, 
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Jelentkezők szäma:  1305 

Mentor  program tanév alatti résztvevői:  40  fő • 

FP3 — Egészségtudatos életmód programsorozat 

2020.  folyamán több kisebb, specifikus téma-fókusztált egészségnap volt tervbe véve, szakítva 

a pályázati anyagban szereplő nagy rendezvényekkel. Sajnos a Covid helyzet miatt az összes 

programot elhalasztottuk, vagy bele sem kezdtünk a szervezésébe. 

Mozogni jól kampány 

Nyár végén, egy COVID kompatibilis,  street  art jellegű figyelemfelhívó, mozgásra ösztönző 

kampányt valósítottunk meg. Az akcióterületen és környékén  32  helyen,  6  féle mozgásra 

6sztönző aszfalt játékot festettünk fel buszmegállók, boltok, óvodák és iskolák közelébe. 

Ugróiskola, rekreációs sziget, labirintus, tükörjáték, illetve távolugró pályák Thury Lili grafikus 

tervel alapján, feltűnő színekben készültek el. Az önkormányzat kérésére ezek a felfestések 

környezetbarát, vízbázisú festékkel készült,  de  még igy elég tartósnak bizonyultak és élvezhető 

Játékok maradtak még a téli hónapokban is.  A  területen sétálva jól láthatóan használatba 

vették a játékokat az utcán közlekedő gyerekek. 

KP1 - Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló 

Fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek 

Ifjúsági és szabadidős programok hálózata 

A  projekt elem célja, hogy az iskolán kívüll időszakban 'mind tartalmában, mind területi 

elhelyezkedésében, mind korosztály. és szükséglet tekintetében, civil szervezetek által 

támogatószolgáltatást, változatos sport és szabadidős programokat nyújtsunk az akcióterület 

és környékén &I gyerekeknek, fiatal felnőtteknek. 

2019-ben kötött szerződéseket örökölt a JKN Zrt. 

A  hálózat tagjai: 

FECSKE Egyesület - szociális munkára épülő szabadidős közösségi programok szervezése  het' 

6  órában. 

Józan Babák- klubfoglalkozások szenvedélybetegségben és párkapcsolati erőszakban érintett, 

14  évfeletti lányok  es  nők, illetve gyermekeik részére, kiegészítő szolgáltatások biztosításával, 

hetl  6  órában. 

Hazavárunk Alapftvány - Közösségi szociális munkára épülő prevenciós célú miniprogramok, 

az akcióterületen élő, hátrányos helyzetű családok aktív bevonásával. 

Magyar  Emberi Jogvédő Központ Alapítvány -  Interaktiv,  rögtönzéses színházi technika 

alkalmazása, amatőr irodalmi, zenei és iparművészeti tevékenységre épülő klubfoglalkozások 

17 



Szövetkezetiséget Támogató Egyesület (Gólya) - nyári szünet alatt, általános iskolás gyerekek 

hétfőtől csütörtökig  14:00  és  16:00  óra között hetente két  break-tánc és egy boksz 

foglalkozáson, valamint egy alternatív sportnapon vehettek részt. 

NemAdomFel Alapítvány - szabadidős és készségfejlesztő programokat szervez sérült 

gyermekek és családjaik számára.  A  márciusi zárás óta nem indította újra a programját. 

Református Diakóniai Alapítvány -  4  alkalommal  5-7  napos bentlakásos szünidei nyári  tabor, 

ami sajnos 2020.-ban nem valósult meg. 

Félúton Alapítvány - akcióterületen élő,  16  év feletti bármely szenvedélybetegségben érintett 

prevenciós célú szabadidős program.  A  Covid zárások alatt  on-line  tartják a kapcsoiatot a 

kliensekkel. 

Kesztyűgyár Közösségi Ház - ebbe a hálózatba  2020-161  a Kesztyűgyár aktívabban is 

bekapcsolódott nem csak alkalmi rendezvényekkel, rendszeres sport, szabadidős 

programokkal. 

• Chill Zone:  utcai szociális munka keretében "megtalált" csellengő, unatkozó gyerekek 

számára, nyitott ház koncepció alapján, kötetlen szabadidős program a 

Kesztyűgyárban 

• Ökölvívó edzések Ponczok Attilával és Sipos Mihállyal.  A  tehetségesebb fiatalokat 

sportversenyekre is viszik az edzők, "Szelidek Tanodája" néven fut a csapat. 

• Cirkuszi foglalkozások,'zsonglőrködés  A  nyáron induló programon a zsonglőr eszközök 

voltak fókuszban: diaboló, karika, buzogány; labdák.  A  zsonglőrködés nem csak 

élményt nyújt, hanem speciális tréning is az agynak: fejleszti a mozgáskoordinációt, 

koncentrációt, támogatja a  jobb  és a bal agyfélteke összehangolását. Célcsoport:  8-IA 

éves korosztály. 

• Foci edzések a nyári szünet alatt az Orczy Kertben az Oltalom Sportegyesülettel 

• Hip-hop  tánc a nyári szünet alatt az Orczy Kertben és a Kesztyűgyárban 

• Hagyományőrző nagYecsedi cigánytánc oktatás a Kesztyűgyárban. Balogh Zsolt 

vezetésével autentikus nagyecsedi cigánytánc oktatás heti egY alkalommal  2  órában. 

Autentikus családi, hagyományőrző program. 

Alkalmi rendezvények: 

Télűző Karnevál 

2020.  Február utolsó szombatján. Civil szervezetek bevonásával délutáni családi program 

zenével, kézműves foglalkozásokkal zsonglőr bemutatóval. 

Mátyás téri dallamok 

Családi zenés program a Mátyás téren péntekenként  19h-20h  között 

Jazz In  The  Night  - népszerű  jazz  sztenderdek 
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Unique  Classlco - Ismert klasszikus zenei dallamokat ötvöznek saját improvizációkkal. 

Pádár Lajos  es  Zenekara, akik . klasszikus szalonzenét játszottak, ezzel az idősebb 

korosztályt szólítottak meg leginkább. 

Romano  Glaszo zenekar - Ők hagyományos autentikus cigány zenét képviselik, régi 

hagyományőrző ruhákban léptek fel, és régi oláh cigány nótákat dolgoznak fel 

különféle stílusban. 

Mohamed  Fatima  - a fiatalabb korosztályt céloztunk meg vele, bár az idősebb 

generáció is ismeri  es  szereti a zenélt. 

Családi piknikek a Mátyás téren 

0-3 Ayes  gyerekeket nevelő családok számára közösségi családi program a Biztos Kezdet 

Gyermekház bevonásával. 

2020.  július  16.  csütörtökön  15-148h 

A  rendezvényen az Eszter-lánc trió lépett fel.  A  programot gyermeksátor színesítette.  A  Biztos 

Kezd  et  Gyermekház.  csillámtetoválást .készített a gyerekeknek. 

2020. 08. 13.  csütörtökön  15-18h 

A  rendezvényen a Toppantó lépett fel.  A  Biztos Kezd  et  Gyerekház ritmushangszert készített az 

érdeklődőkkel. 

2020. 09. 17.  csütörtökön  15-18h 

Ezen a rendezvényen  3  fellépő Is szinesitette a programot.  A  Rumpedli zenekar, a Bábos 

Mesekuckó, és a Muzsikáló világ Gusztival.  A  rendezvényen a Zsendülő Tanoda is részt vett, 

akik nemez-labdákat és Őszi ajtódíszt készítettek a gyerekekkel. 

• 
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Üdültetési divízió 

Az Üdültetési Divízió a Józsefvárosi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban működő 

köznevelési intézmények gyermekeinek táboroztatását, a józsefvárosi közalkalmazottak, 

köztisztviselők, intézményi ellátottak üdültetését, a táborok működtetését biztosította 

Verőce- Magyarkúton és Balatonalmádi- Káptalanfüreden. 

Magyarktíti  tabor 

A  Magyarkúti Erdei Iskola üzemeltetését 2020-tól a JKN Zrt. a saját szervezetivel látja el, ami 

a csoportok fogadását, adminisztrációját, a takarítást, ágyneműk mosatását, karbantartást 

stb. jelenti. 

Az üzemeltetési feladatok ellátását  2  fö helyben lakó munkavállalóval oldottuk meg. Az 

étkeztetést a korábbi üzemeltető Vác és Vidéke Kft. látta el. 

A  Covid vírus miatti veszélyhelyzeti leállás ideje alatt a Panzió rész teljes tisztasági festését és 

a szőnyegpadló cseréjét végeztük el, a saját dolgozóink bevonásával. Továbbá megtörtént az 

évek alatt felhalmozott lomok selejtezése, elszállítása is. 

A  Káptalanfüredi táborozás meghiúsulása miatt 2020-ban az intézményeknek a Magyarkúti 

üdülőben biztosítottunk lehetőséget a táborok megtartására. 

Ezzel a lehetőséggel a kerület  4  intézménye élt, a Németh  Laszlo  Általános iskola, a Vajda  Peter 

Általános Iskola, a Losonczi téri  es  a  Molnar  Ferenc Általános iskola. 2020-ban a tábort  200  M 

vette igénybe, a lekötött vendégéjszakák száma összesen  897  volt a  8.  kerületi 

tanintézmények részéről. 

hó 05 éj 

Február 49 196 

Június 50 263 

Julius 76 338 

Augusztus 25 100 

összesen: 200 897 

2020  évi diákok 

600 
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f6 Réj 
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2020  évi' külsős vendég 

O 
../ a a as s iOE6 • 

•et 

NM MIN lititueg 

OE.sup _ lop _Eli __II_ gip  ig  6 
600000 

400000 

200000 

A  szabad kapacitásainkat igyekeztünk külsős vendégek fogadásával feltölteni, Így bevételt 

hozva a cégnek. 2020-ban  229  fő összesen  457  vendégéjszakát töltött nálunk, •ezzel 

1.342.363,- Ft  bevételt hozva a cégnek. 

hó - fő éj összeg 

Január  17 34 66 780 Ft 

Február 16 ;  26 68 250 Ft 

Junius 26 35 131 320 Ft 

Julius 69 234 538 115 Ft 

Augusztus 45 45 233 009 Ft 

Szeptember 29 39 136 004 Ft 

Oktöber 27 . 44 168 875 Ft 

összesen: 229 457 1 342 363 Ft 



Az őszi lezárást követően folytattuk a tavaszi időszakban megkezdett karbantartási munkákat, 

melyek során az épületek teljes lábazatának újrafestése, a . külső farészek ápolása, a turista 

osztály szobáinak újrafestése, a tető javítása és számos egyéb . hasznos átalakítás is 

megtörtént. 

Káptalanfüredi  tabor 

A  Káptalanfüredi gyermek-és utánpótlás  tabor  felújítása 2020-ban nem fejeződött be. Korábbi 

terveink szerint a táborozás feladatait 2020-ban a  Budapest  Főváros XIX. Kerület Kispest 

Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezettel (GESZ) kötött együttműködési Megállapodás 

alapján a táborunkkal szomszédos kispesti táborban láttuk volna el. Ez a vészhelyzet miatt 

meghiúsult, mert a XIX. kerületi képviselő-testület úgy határozott, hogy a fennálló kockázatok 

miatt 2020-ban nem nyitják meg táborukat csoportok előtt. Így a nyári táborozás a magyarkúti 

üdülőnkben valósult meg. Egy együttműködési megállapodás keretében a GESZ vendégei  300 

forintos nettó áron igénybe vehették a strandszolgáltatásunkat;  213  fő vette igénybe a 

szolgáltatást, így bruttó  81.000  forint bevételre tettünk szert. 

A Strand  2020-ban június  1.  és szeptember  30.  között tartott nyitva. 

Meghirdettük, hogy a  8.  kerületi lakosok illetve a  8.  kerületi tartózkodás hellyel rendelkezők 

(plusz  1  fő) ingyenesen igénybe vehetik a strandot - napi átlagban  10-30  fő élt is a 

lehetősséggel. Reméljük a 2021-es évben ezt a számot tudjuk növelni. 
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H13  Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ 

2020-ban tevékenységi körünk  es  mozgásterünk a Koronavírus-járvány következtében 
Jelentősen leszűkült.  A  korábbi nagylätszámú személyes jelenlétet igénylő programok az év 
bizonyos időszakában nem voltak megtarthatók.  A  programok nagy része  online  került 

megrendezésre, illetve az első hullámot megelőző hónapokban, valamint ai azt követő 

feloldás időszakában lehetőség volt személyes programok megtartására is. 

Józsefvárosl Üzleti Klub: 

Január-február: 

2  alkalommal 

100  fő 

Márciustól-augusztus szünetel 

Szeptember-október-november  online: 

3  alkalommal 

572  látogató 

Magyar  Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozásfejlesztési partner) tanácsadás: 

20  alkaloM 

.410Ő 

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mikrohltel program tanácsadások: 

10  alkalommal 

10  fő 

Inkubált  Workshop:  az inkubációs programban résztvevő vállalkozások számára 

82  alkalom 

70  fő összesen 

Pályaest (dläkprogram) 

9  alkalom 

110  fö 

Online  áprIllstál  

31 alkalom/podcast 

5160 f6  elérés 
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Kulturalls  programok (képzőművészeti kiállítások) 

11  kiállítás 

2195  fő látogató 

Befogadott  civil es  önkormányzati rendezvények: 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató  äs  Gyermekjóléti Központ 

100  fő 

Civilek  a  Palotanegyedért  —2  alkalommal 

SOW 

Bölcsödék napja július 14. 

12Gfő 

Fizetett partneri program: 

Jog és Pszichológia előadássorozat 

44  alkalom 

Alkalmanként  150-200  fős látogató:  6600-8800  fő összesen 

EBEC  Budapest 2020  konferencia 

1  alkalom 

150  fő 

Rendezvény kategóriák 

Saját szervezésű program - megfelelő időpont egyeztetése az előadókkal 

 

- esemény megtervezése, létrehozása, népszerűsítése 

 

- résztvevőktoborzása 

 

- terem berendezés 

 

- előadó technikai igényének felmérése, bekészítése 

 

- irányítótábla készítés, kihelyezés 

 

- infrastruktúra biztosítása 

 

- résztvevők regisztrálása 

résztvevők tájékoztatása, irányítása 

 

- az eseményen koordinálása 

Saját szervezésű program + - megfelelő időpont egyeztetése az előadókkal 

catering - esemény megtervezése, létrehozása, népszerűsítése 

 

- résztvevők toborzása 

 

- terem berendezés 

 

- előadó technikai igényének felmérése, bekészítése 

  

- irányítótábla készítés, kihelyezés 
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, 

- Infrastruktúra biztosítása 
- résztvevők regisztrálása 

- résztvevők tájékoztatása, irányítása 

- az eseményen koordinálása 
- catering  biztosítása 

Befogadott partneri 
rendezvény 

. 

- a helyszín rendelkezésre bocsátása 
- terem berendezés 
- infrastruktúra biztosítása 

- résztvevők szervezésében való részvétel 
. - részvétel az eseményen 

Befogadott partneri 

rendezvény +  catering 
- a helyszín rendelkezésre bocsátása 
- terem berendezés 

' - infrastruktúra biztosítása 
- résztvevők szervezésében való részvétel 
- részvétel az eseményen 
- catering  biztosítása 

Saját szervezésű program 
Fizetett előadóval 

- terem berendezés 
- infrastruktúra biztosítása 
- Irányítótábla készítés, kihelyezés 
- előadó technikai Igényének felmérése, bekészítése 

• - résztvevők regisztrálása . 
— résztvevők tájékoztatása, irányítása 
- az eseményen koordinálása 

- előadói díj kifizetése 

Saját szervezésű program 

inkubáltaknak, 

coworkereknek 

• 

- megfelelő időpont egyeztetése a résztvevőkkel 
- esemény megtervezése, létrehozása, népszerűsítése 
- terem berendezés 

- infrastruktúra biztosítása 
- résztvevők regisztrálása 
- résztvevők tájékoztatása, irányítása 
- részvétel az eseményen . 
- catering  biztosítása 

A H13  bevételei nagy részét irodák és co-working  munkaállomások bérbeadásából szerezte 

hagyományosan, ez a bevétel 2020-ban jelentősen megcsappant egyrészt a járvány miatt 

fellépő gazdasági válság következtében, másrészt a JKN Zrt beköltözése miatt, ugyanis Így 

jelentősep csökkent a bérbeadható helységek száma. 

Irodabérlet és  Co-working space: 

Iroda  12  hónap  143.940  Ft/hó 

Iroda  3  hónap  65.690  Ft/hó 

Iroda  12  hónap  243.075  Ft/h6 
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Iroda  9  hónap  95.960  Ft/hó 

Iroda  9  hónap  167.930  Ft/hó 

Co working 23.990  Ft/hó 

Összesen  109  hónap 

Kommunikációs divízió 

A  Józsefváros újság 2020-ban  42-szer jelent meg  print  változatban, ebből  41  szám  20  oldalas 

volt,  1  szám (az utolsó)  24  oldalas. 

Az újságban: 

-694  darab cikk jelent meg,  2029  darab képpel illusztrálva. 

-  256  darab hirdetés (képes,  1/16-1/1  nagyságú) meg, amiből  13  hirdetés volt fizetett.  A 

hirdetések nagytöbbsége közérdekű, a Józsefvárosi Önkormányzat hirdetése, vagy valamelyik 

önkormánjaati fenntartású intézményé (JGK, Kesztyűgyár, Teleki téri piac, JEK,  H13,  JSZSZGYK) 

illetve további kerületi intézmények (Turay  Ida  Színház, Menhely Alapítvány), vagy Fővárosi 

Önkormányzat hirdetménye jelent meg. 

-300  darab apróhirdetés jelent meg, amelyek körülbelül  707-ban  kerületi személyek ingyenes 

hirdetései, a fizetett.hirdetésekről megrendelés készült. 

- továbbá lapszámonként  1,  azaz:  42  darab keresztrejtvény jelent meg. 

Online  megjelenések: 

A  jozsefvaros.hu honlapra az újságban leközölt cikkek kerültek feltöltésre.  A 10  héten, amikor 

nem volt  print-megjelenés,  online  cikkek készültek, átlagban heti  12  darab.  A  jozsefvaros.hu-

ra heti átlagban  16  darab cikk került feltöltésre. (Minden  print  lapszám pdf-formátumban 

feltöltésre került.) 

A  Józsefváros újság Youtube-csatornájára  179  videó került feltöltésre, heti átlagban  3  darab. 

A  Józsefváros újság Facebook-oldalon a jozsefvaros.hu oldalra feltöltött cikkek jelentek meg, 

a Youtube-oldalra feltöltött  videos  anyagok, a Józsefvárosi Önkormányzat újságban megjelent 

hirdetményei, heti átlagban  24  darab anyag került ki. 

26 



Józsefvárosi Galéria 

GALÉRIA ESTEK „Könyvjelző  Varieté"  zenei estek (évi  36,•1.  félévre  23) 

2020  évre heti  1 WI 36)  „Könyvjelző zenei estet" terveztünk, melynek megvalósítása (a 

humánjá.rvány miatt elrendelt vészhelyzet ellenére) megtörtént (tervünket túlteljesítettük) 

részben élő koncertek  (16)  részben videó koncertek  (25)  formájában. 

A  „GALÉRIA ESTEK" programok keretében  mär  ötödik  eve  a „Könyvjelző zenei" esteket 

rendeztük meg.  A  klubhangulatú koncertek hagyományát sikerült felelevenftünk, ezzel sajátos 

hangulatot teremtve.  A  zenei estek anyaga műfajilag eklektikus válogatás,  jazz,  blues,  folk, 

vagy népzene  es  világzene egyarántlellelhető programjainkban. 

Feladatunknak tekintjük,  bogy  változatos produkciókat mutassunk be, melyek magas 

színvonalat képviselnek, szórakozást nyújtanak. Évek óta célunk, célközönségünk" körének 

szélesítése (korosztály  es  érdeklődés tekintetéten egyaránt). E tekintetben elért sikereinket 

nagymértékben köszönhetjük a Galéria estek keretében rendezett Könyvjelző zenei esteknek. 

Mint minden programunk a koncertek Is ingyen látogathatóak.  Berta  Zsolt programszervező 

((ró, zenész) munkatársunk kiterjedt kapcsolatainak köszönhetően a fellépő zenészek (a hazai 

zenei élet jelentős képviselői) jelképes  «et  vállalják nálunk a koncerteket. Zenei 

rendezvényeink klubkoncert formájában a részben Galéria aulájában részben a könyvesbolt 

hangulatos helyszínén valósultak meg. . 

A  koncerteket hetente keddi napokon rendeztük. 

Feladataink: Kapcsolatfelvétel a művészekkel, hirdetmények készítése, plakátok szórólapok 

grafikai munkálatai, kommunikáció, adminisztráció (szerződések) konferálás a .program 

lebonyolítása során hangosítás, világosítás, részvétel a programon. 

A  program szervezését  es  lebonyolítását szerződéses munkatársunk végzi. 

A  grafikai munkák, adminisztrációs feladatokat, recepciós feladatokat  3  fő munkatársunk, a 

programok szervezését és teljes körű lebonyolítását, a kommunikációs feladatokat  2  fő 

szerződéses munkatársunk látja el. 

Igénybevett egyéb szolgáltatás: a közreműködő művészek  (1  -  6  fő/alkalom) tiszteltdíja, 

catering,  nyomdal munkák. 

KÖNYVJELZŐ  VARIETÉ  KONCERTEK 

2020.  január  14—  március  3.  között rendezett élő koncertek: 

1. KONCERT— Lakatos Ágnes  Special Zone  együttes 

Időpont:  2020.  január 14.(kedd)  19  óra 

Résztvevők száma:  65  M 

2. KONCERT  —Sam Redbreast Wilson  zenekar 

Iciöpönt: 2020.január  21.  (kedd)  19  óra 

Résztvevők száma:  58  Fő 

3. KONCERT —Kiss Nagy Ember duó 

Időpont:  2020.  január  28.  (kedd)  19  óra 
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Résztvevők száma:  55  fő 

4. KONCERT Balázs Elemér  Quintet 

Időpont:  2020.  február  4.  (kedd)  19  óra 

Résztvevők ;  80  -RS 

5. KONCERT - Arif Erdem Ocak szóló 

Időpont:  2020.  február  11.  (kedd)  19  óra 

Résztvevők száma:  60  fő 

6. KONCERT- Halper László  Quintet 

Időpont: 2020.február  18.  (kedd)  19  óra 

Résztvevők száma:  78 F6 

7. KONCERT -Grunting Pigs  Pribojszki Mátyás és II.Száz Ferenc duó 

Időpont: 2020.február 25.(kedd)  19  óra 

"Résztvevők száma:  80  fő 

8. KONCERT- Lousiana  Double  zenekar 

Időpont:  2020.  március  3.  (kedd)  19  óra 

Résztvevők száma:  56  fő 

9. KONCERT - Ongjert  David 

Időpont: 2020.szeptember 15.(kedd)  19  óra 

Résztvevők száma:  20  fő 

10. KONCERT - Petruska 

Időpont:  2020.  szeptember  22.  (kedd)  19  óra 

Résztvevők száma:  20  fő 

U.  KONCERT - Baló István  Projekt 

Időpont:  2020.  szeptember  29.  (kedd)  19  óra 

Résztvevők száma:  20  fő 

12.!CONCERT  -Szalay  Gabor Half Monk  Trió 

Időpont:  2020.  október  6.  (kedd)  19  óra 

Résztvevők száma:  20  fő 

13. KONCERT-Jéger Dorka és Bihari Marton 

Időpont:  2020.  október  13.  (kedd)  19  óra 

Résztvevők száma:  20  fő 

14. KONCERT-Első Pesti Rackák 

Időpont:  2020.  október  20.  (kedd)  19  óra 

Résztvevők száma:  20  fő 

15. KONCERT - Ärpishow 

Időpont:  2020.  október  21.  (szerda)  19  óra 

Résztvevők száma:  20  fő 

16. KONCERT - Önként és Dalolva Társulat 

Időpont:  2020.  október  27.  (kedd)  19  óra 

Résztvevők száma:  20  fő 
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A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  Korm. rendelet miatt a rendezvény 

elmarad koncertek pótlására video koncerteket készítettünk. Részben a Galériában elhangzott 

részben az előadók által felajánlott video felvételek formájában. 

2020.  március  17  -  Junius 16.  között és novemberi S január  31  között összesen  45  zenei 

felvétel tettünk közzé Facebook oldalunkon, weboldalunk és a Józsefvárosi Galéria YouTube 

csatornáján „Vesztegzár felvételek" címmel láthatók.  A  januárban leadott felvételeket még 

decemberben készítettük. 

17. KONCERT -  online  -  Berta  Zsolt szóló „vesztegzár felvétel" 

Közzététel: 2020.márclus  18.  Nézettség:  186  fő 

18. KONCERT -  online  - Balázs Elemér  Quintet  koncertfelvétel 

Közzététel:  2020  március  18.  Nézettség:  201  fő 

19. KONCERT -  online  -Apáti Ádám „vesztegzár felvétel" 

Közzététel:  2020.  március  18.  Nézettség:  571  fő 

20. KONCERT -  online  - Igali Csanád „vesztegzár felvétel" 

Közzététel:  2020.  március  24.  Nézettség:  81  fő 

21. KONCERT -  online  -  Berta  Zsolt szóló ,,vesztegzár felvétel" 

Közzététel:  2020.  március  25.  Nézettség:  226  fő 

22. KONCERT -  online  -  Berta  Zsolt „vesztegzár felvételek" 

Közzététel:  2020.  április '3. Nézettség:243 fő 

23. KONCERT -  online Louisiana Double  koncertfelvétel 

Közzététel:  2020.  április  6.  Nézettség:  310  fő 
24. KONCERT- helyett zenei kvíz 

Közzététel  2020.  április  8.  Nézettség:152 M 

25. KONCERT -  online  Mester Csaba és barátai koncertfelvétel 

Közzététel:  2020  április  16.  Nézettség:  43  fő 

26. KONCERT -  online  -Tölgyesi  Peter  „vesztegzár felvétel" 

Köziététel:  2040.  április  17.  Nézettség:580 fő 

27. KONCERT  -online  Tölgyesi  Bella  és  Peter  duó „Vesztegzär felvétel" 

Közzététel: 2020.április  23.  Nézettség:  1446 

28. KONCERT -  online  Arif Erdem Ocak koncertfelvétel 

Közzététel:  2020.  április  28. 

Nézettség:77 fő 

29. KONCERT -  online  - Hrubi László „vesztegzár felvétel" 

Közzététel:  202Q.  május  5.  Nézettség:  183  fő 

30. KONCERT -  online  - Hungarikum Együttes „vesztegzár felvétel" 

közzététel:  2020  május 12.Nézettség:108 fő 

31. KONCERT -  online  - Pivamyik László „vesztegzár felvétel" 

Közzététel: 2029.május  29.  Nézettség:115 M 

32. KONCERT -  online -Term'  Balázs „vesztegzár felvétel" 

Közzététe1:2020.május  26.  Nézettség:21 M 

33. KONCERT  -online -Berta  Zsolt „vesztegzár felvétel" 
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Közzététel:  2020.  június  2.  Nézettség:146 fő 

34. KONCERT  -online  - Hrubi  Laszlo  „vesztegzár felvétel" 

Közzététel:  2020.  júniús  9.  Nézettség:  143  fő 

35. KONCERT -  online Berta  Zsolt „vesztegzár felvétel" 

Közzététel:  2020.  június  11.  Nézettség:  96  fő 

36. KONCERT -  online  Pivarnyik László „vésztegzár felvétel" 

Közzététel: 2020.június  25.  Nézettség:13 fő 

37. KONCERT  -online-  Hrubi  Laszlo  „vesztegzár felvétel" 

Közzététel:  2020.  június  9.  Nézettség:  143  fö 

38. KONCERT -  online Wheel Balance  Grup 

Közzététel:  2020.  november  20:  Nézettség:  294  fő 

39. KONCERT-  online  Petruska  Andras 

Közzététel: 2020.november  30,  Nézettség:  178  fő 

40. KONCERT  online Berta  Zsolt Szomjas Szűz lemeibemutató 

Közzététel:  2020.  december  8.  Nézettség:  968  fő 

41. KONCERT -online  Méster Csaba és Barátai 

• Közzététel: 2020.december  15.  Nézettség:  235  fő 

42. KONCERT -online  Harmonia  Garden 

Közzététel: 2020.december  31.  Nézettség:  146  fő 

43. KONCERT -  online  Tzumó-Pluto  Dub 

Közzététel:  2021 január  7.  Nézettség:  289  fő 

44. KONCERT -  online  Apey 

Közzététel:  2021.  január  2.  Nézettség:  598  fő 

45. KONCERT -  online  Váray-Akusztik  Stand Up 

Közzététel:  2021.  január  19.  Nézettség:  132  fő 

KÖNYVJELZŐ ZENEI ESTEK 
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2020  évben  16  élő koncerten résztvevők száma  698  fő volt, az  online  formában megValósított 

28  koncertfelvételt  6 426  fő látta (összesen  7 124  fő) 

ZENETÖRTÉNETI ELŐADÁSOK 
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2020.évre az eredetileg tervezett havonta  1,  évi  10  előadásból  4  valósult meg. További  6 

előadás szervezése megtörtént,  de  a vészhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020 (111.11.) 

Kormányrendelet miatt ezek a programok elmaradtak.  A  II. félévie  5  előadás tervezetünk 

részben  online  formában, részben a Galéria helyszínén. 

Az előadások tervezett létszáma  60  fő/alkalom volt. 

Munkatársaink feladatai a program során: kapcsolatfelvétel az előadóval;az előadás 

témáinak megbeszélése, hirdetmény tervezése, terjesztése, adminisztráció (szerződés), 

technika és berendezés előkészítése, a programon való részvétel, moderálás. 

A  program szervezését és teljes lebonyolítását, a kommunikáclós feladatokat  2  főszerződéses 

• munkatársunk látja 

A  programok megvalósításában résztvevő munkatársak  3  fő. 

Igénybe vett szolgáltatás: az előadó tiszteletdíja, nyomdaköltség,  catering 

JAZZTÖRTÉNETI ELŐADÁS —Nemes Nagy Péter előadása 

ELÓDÁS  1. „A  blues Magyarországon" 

Időpont:  2020.  január.21.(kedd)  16.45  óra, Résztvevők száma:  40  fő 

ELŐADÁS  2.-.  „Mi szólt a néprádióból?" 

Időpont:  2020.  február  18.  (kedd)  17  óra, Résztvevők száma:  45  fő 

.ELÖDÁS  3.  „Könnya — vagy.szórakoztató zene nyugaton" 

Időpont:  2020.  szeptember 15.(kedd)  16.45  óra, Résztvevők száma:  20  fő 

ELÖDÁS  4.  „Kölcsönhatások a hazai blues-életben" 

Időpont:  2020.  október 20.(kedd)  16.45  óra, Résztvevők száma:  20  M 

SZABADEGYETEM 

2020. gyre  havonta  1  (évi  10)  előadást terveztünk, r•nelyből  7  valósult meg a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.11.) Kormányrendeletben elrendeltek okán. 

A  szabadegyetem előadások havonta  1  csütörtöki napokon kerültek megrendezésre, melyet • 

a továbbiakban is Így tervezünk. 

Munkatársak feladatai a program megvalósításában: kapcsolatfelvétel az előadóval, előadás 

témájának megbeszélése, hirdetmény tervezése, terjesztése, adminisztráció (szerződés) 

technikai berendezés előkészítése, a programon való részvétel, moderálás. • 

Az előadások egy szervezését, teljes lebonyolítását, a kommunikációs feladatokat  2  fő 

szerződéses munkatársunk látja el. 

A  programmal kapcsolatos egyéb feladatok ellátásban résztvevő munkatársak  4  fő. 

Igénybe vett szolgáltatás: az előadók tiszteletdíja, nyomdai munkák,  catering 

Szabadegyetem  1.-  Titkok és tabuk  c.  Borsos —Kőszegi  Erika  pszichológus előadása 

Időpont:  2020.  január  9.  (csütörtök)  18' 19  óráig Résztvevők száma:  90  M 

Szabadegyetem  2.  Laár András előadói estje  2020.  február  8.  Résztvevők száma:  100  M 
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Szabadegyetem  3.- A  kolontári katasztrófa okai" Fügedi Ubul geológus előadása 

Időpont:  2020.  január  16.  (csütörtök)  15 16.30  óráig Résztvevők száma:  70  fő 

Szabadegyetem  4.— „Ha  ezt apád látná..." Boros —Kőszegi  Erika  pszichológus előadása 

Időpont: 2020.0ebruár  20.  (csütörtök)  18  —  19  óráig Résztvevők száma:  85  fő 

Szabadegyetem  5.—,,Klímahelyzet II." Fügedi Ubul geológus előadása 

Időpont:  2020.  február  13.  (csütörtök)  15 —16.30  óráig Résztvevők száma:  72  fő 

Sgabadegyetem  6.—  „Csukott ajtók" Boros —Kőszegi  Erika  pszichológus előadása 

Időpont:  2020.  szeptember  8.  (kedd)  18  —  19  óráig Résztvevők száma:  45  fő 

Szabadegyetem  7.— „A  Tisza-tó  hat  évszaka I." Szenclőfi Balázs  (online)  előadása 

Időpont:  2020.  szeptember  10.  (csütörtök)  18  —  19  óráig Résztvevők száma:  55  fő 

Szabadegyetem  8.— „A  Tisza-tó  hat  évszaka II." Szendőfi Balázs  (online)  előadása 

Időpont:  2020.  október  8.  (csütörtök)  18— 19  óráig Résztvevők száma:  5505 
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2020  évben  7  élő szabadegyetem előadáson résztvevők száma  472  fő volt, az  online  formában 

megvalósított  2  felvételt  110  fő látta (összesen  582  fő) 

GYEREK ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK 

2020  évre  10  gyerekelőadást terveztünk, melyből a Galéria helyszínén  2  előadás,  2.  további 

előadást külső helyszínen tartottunk meg a vészhelyzet kihirdetésérő l szóló  40/2020. (111.11.) 

Kormányrendeletben elrendeltek szerint.  7  előadást  online  formában valósítottunk meg, 

további  2  így a tervezett  10  helyett  11  programot tudtunk eljuttatni a gyermek részére. 

Nagy jelentőséget tulajdonítunk a gyermek és ifjúsági programjainknak. Arra törekszünk, 

hogy a minőségi színházzal és zenével való találkozás eljusson a hátrányos helyzetben élő 

gyermekek számára is.  A  Józsefvárosi Galéria alkalmas olyan produkciók bemutatására, 

melyek kis színpadon előadhatók- a gyerekek közelségében, legtöbbször őket is bevonva az 

előadások menetébe.  A  kerületünkben élő és tanuló gyermekek ingyenesen látogathatják 

programjainkat, Elmondhatjuk, hogy hosszú évek óta évente  1 500  gyermeknek tesszük 
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boldogabbá életét.  Ai  előző évekhez hasonlóan színvonalas előadásokat tervezünk, népszerű 

előadó művészek Meghívásával. Az előadók nagy része szívesen jön hozzánk, a Galériába, akik 

általában kedvezményes tiszteletdíjért vállalják az előadásokat. 

Programjainkat hétköznap péntek délelőtti időpontokra szervezzük. 

Munkatársak feladatai a program megvalósításában: kapcsolatfelvétel az előadóval, eloadás 

témájának megbeszélése, hirdetmény tervezése, terjesztése, 'adminisztráció (szerződés) 

technikai berendezés előkészítése, a programon való részvétel, moderálás. 

A  feladatok ellátásban résztvevő munkatársak száma  4  fő. 

A  kommunikációs feladatokat  1  szerződéses munkatársunk látja el. 

Igénybe vett egyéb szolgáltatás: az előadók tiszteletdíja, nyomdaköltség,  catering 

GYEREKPROGRAM  1.— „A  Tűzmadár" interaktív gyerekfoglalkozás —Tallián Mariann: Tűzmadár 

c.  könyve alapján beszélgetés, zene, felolvasás az írónő előadásában. 

Időpont: 2020.január  24,  (péntek)  9.30 —10.30  óráig 

Résztvevő száma:  100  fő 

GYEREKPROGRAM  2.  „Mesebölcső"  c.  Lábita Színház.... Csernik Szende lábbábos előadása 

Időpont:  2020.  február  21.  (péntek)  9.30  —  10.30  óráig 

Résztvevők száma:  85  fő . 

A  veszélyhelyzet kihirdetésérő l szóló  49/2020. (111. 11.)  Kormányrendelet értelmében elmarad • 
gyerekprogramokat  online  formában valósítottuk meg. 

Az előadók által felajánlott, valamint munkatársunk által készített vIdeó felvételeket tettünk 

közzé Facebook oldalunkon, weboldalunkon. Az elérhetőségeket elküldtük a kerületi iskolák 

pedagógusal részére, akik a gyerekeknek továbbították. 

GYEREKPROGRAM  3 (online)  Kőhalmi Ferenc bűvész (az eldidóművész kizárólag részünkre — 

a hozzánk járó —gyerekeknek készített video előadást. 

Közzététel időpontja: 2020.április  4.  Nézettség:  182  M 

GYEREKPROGRAM  4 (online  Játékos ismeretterjesztő film diabétesszel élő gyerekek és 

környezetük részére. 

Közzététel időpontja:  2020. 05.24.  Nézettség:  2 046  fő 

GYEREKPROGRAM  5 (online)  Játékos Ismeretterjesztő film diabétesszel élő gyerek és 

környezetük részére. Közzététel:  2020.  május  31.  Nézettség:  1 329  fő 

GYEREKPROGRAM  6 (online)  Aranyszamár színház előadása. 

• Közzétéve: 2020.júnIus  26.  Nézettség:  2 354  fő • 

GYEREKPROGRAM  7 (online)  „Mesék a Tejúton túlról" az Aranyszamär színhäz előadása 

Közzétéve:  2020.  szeptember  24.  Nézettség:  1 520  fő, • . 

GYEREKPROGRAM  8.  „Meseláda" Gulyás László Vándormuzsikus előadása (külső helyszín) 

Időpont:  2020.  Októberi. (csütörtök)  9.30-10.30  óráig 

Résztvevők száma:  107  fő 

GYEREKPROGRAM  9.  Mimóka  c.—Méhes Csaba pantomim művész előadása (külső helyszín) 

Időpont:  2020.  október  21.  (szerda)  9.30  —  10.30  óráig 
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Résztvevők száma:  120  fő 

GYEREKPROGRAM  10. (online)  „Fütyülök a világgal" Kőhalmi Ferenc bűvész előadása 

Közzétéve:  2020.  november  25.  Nézettség:  1200  fő 

GYEREKPROGRAM  11 (online)  „Póruljárt krampuszok" az Aranyszamár színház előadása 

Közzétéve:  2020.  december  4.  Nézettség:  3540  fő 

4000 
GYEREKPROGRAMOK 
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2020  évben a Galériában rendezett  11  gyerekprogramon  185  fő vett részt élőben,  227  fő külső 

helyszíneken, a  7 online  videónk nézettsége pedig 

12171  fő volt. 

KÉZMŰVES FOGLALOZÁS GYEREKEKNEK - Sipos Orsolya vezetésével 

2020  évre  40  foglalkozást terveztünk.  A  Galériában összesen  16  foglalkozás valósult meg.  A 

humánjárvány miatt elrendelt vészhelyzet időszakában  online  formában történtek  ä 

foglalkozások havonta  1-1  videó készítésével.  A  foglalkozásokra kerületi óvódás és iskolás 

gyerekeket hívtunk meg, részükre díjtalan a program látogatása. Ezek az alkalmak jóval 

túlmutainak _a gyerekek foglalkoztatásán. Sok olyan problémás gyerekkel találkozunk a 

kerületben, akiknek ezeken a foglalkozásokon kapott sikerélmény nagyon sokat jelent.  A 

gyerekeket arra bátorítjuk, hogy tisztelje a saját és a körülötte lévők ötleteit  abbot  a célból, 

högy új ötletek születhessenek. Ahol a tudás esetleg korlátozott, ott a képzelőerőbő l még 

csódák is születhetnek. 

A  munkatársak feladatai a program megvalósításában: kapcsolatfelvétel a foglalkozás 

vezetőjével, a program témájának megbeszélése, hirdetmény tervezése, terjesztése 

adminisztráció (szerződés) berendezés előkészítése. 

A  feladatok ellátásban résztvevő munkatársak szäma  4  fő. 

A  foglalkozásvezető ( szerződéses munkatársunk) feladata a téma kitalálása, felkészülés a 

programra, szükséges anyagok beszerzése, kapcsolat felvétel az óvodákkal, iskolákkal a 

pedagógusokkal közösen a gyerekek részvételének megszervezése, a foglalkozások 

lebonyolítása. 

Igénybe vett egyéb szolgáltatás: az előadók tiszteletdíja, nyomdaköltség, anyag költség 
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FOGLALKOZÁS  1-4.  Bábkészítés textilből varrással, vagy drótozással. 

Időpontja:  2020.  január 21—és  22  —én Résztvevők száma: összesen  (4  csoport)  96  fő 

FOGLALKOZÁS  5-8.  Álarcok készítése' 

Időpontja:  2020.  február  18  és  19 —en  Résztvevők száma összesen  98  fő  (4  csoport) 

FOGLALKOZÁS  9-12.  Pöttyös festmények készítése Otgo nyomán 

Időpontja:  2020.  szeptember  28  és  29  —én Résztvevők száma összesen  94  fő  (4  csoport) 

FOGLALKOZÁS  1316.  Zsirkrétarajzok készítése 

Időpontja:  2020.  október  21  és  22 —in  Résztvevők száma összesen  94  fő  (4  csoport) 

ONLINE  FOGLALKOZÁSOK 

A  vészhelyzet klhIrdetéséről szóló 40/2020.(III.11) Kormányrendelet rendeletben foglaltak 

szerint az elmaradt rendezvényeinket pótolva  (ha  nem Is teljes értékűen) videó felvételek 

készítésével pótoltuk a foglalkozásokat. • 

A  foglalkozás vezetőjének plusz feladatot jelentett ennek megvalósítása. 

Az elkészített videó felvételeket elküldte a kerületi Iskolák tanárai részére, akik továbbították 

tanftványalnak. Sok visszajelzés érkezett, a gyerekek fotókat küldtek alkotásaikról. 

ONLINE  FOGLALKOZÁS  9.—Kézműves ötletek címmel 

Közzététel időpontja:  2020.  márclus  24.  Nézettség:  120  M 

ONLINE  FOGLALKOZÁS  10  „lablrIntusok, mandalák" vonalak, melyek vezetnek valahová 

Közzététel időpontja:  2020  április  20.  Nézettség:  4P0 f6 

ONLINE  FOGLALKOZÁS  11.-  Színtani előadás 

Közzététel: 2020.május  18.  Nézettség:  307  M 

ONLINE  FOGLALKOZÁS 12.-Kézmü'ves Ötletekk 

Közzététel: 2020.jónius  24.  Nézettség:  79  fő 

ONLINE  FOGLALKOZÁS  13.-Adventi készülődés 

Közzététel:  2020.  november  24.  Nézettség:  349  fő 

ONLINE  FOGLALKOZÁS  14.-Betlehem készítése 

Közzététel: 2020.december  12.  Nézettség:  482  fő 

ONLINE  FOGLALKOZÁS  15.-Jézus születéséről szóló festmények gyerekeknek 

Közzététel: 2020.december  16.  Nézettség:  238  fő 
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Ebben az évben  16  kézműves foglalkozást tartottunk a Galériában  392 06  részvätelével,  7 

online  foglalkozást tettünk közzé, melyet 1675-en néztek meg.( összesen  2067  fő) 

IFJÚSÁGI PROGRAMOK 

A  2020-ra új  10  előadásból álló sorozat indítását terveztük, a  220-äs  évre kerületi iskolák felső 

tagozatosai Számára. 

A  program szervezése megtörtént, az előadásokat nem tudtuk megvalósítani.  A  vészhelyzet 

feloldásáig (a kerületi gyerekek meghívására nem volt lehetőségünk). 

Lakatos György fagottművész az első félévben hangszerbemutató videót küldött részünkre 

(kifejezetten a Galéria részére), a második félévben pedig további három ismeretterjesztő, az 

Iskolai tananyagba beilleszthető videót készített „Hangok világa  1-2-3"  címm.el, melyet 

megküldtünk a kerületi iskolák pedagógusai részére, valamint a weboldalunkon és Facebook 

oldalunkon is elérhetővé tettük, melyet becslésünk szerint  1200  gyermek látott. 

EGYÉB KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK 

KÖNYVJELZŐ VARIETÉ IRODALMI ESTEK (havi  1,  évi  10) 

2020.  évre  10  irodalmi estet terveztünk,  7  előadás a Galéria helyszínén,18 előadás  online 

formában valósult meg, így jóval túlteljesítettük a tervezettet. 

Ehhez a programunkhoz nagyszerű helyszín a Galériában működő könyvesbolt.  A  programok 

sikere és hely varázsa magától értetődően fejlesztette tovább a koncepciót, ebből a magból 

nőtte ki magát valódi irodalmi estekké, amikor is neves költők, írók és színészek irodalmi 

alkotásokat olvasnak fel, játszanak el. 

Feladataink a programok megvalósításához: a program kitalálása, kapcsolat felvétel az 

előadókkal (írók, költők, színészek) hirdetmény készítése, adminisztráció, kommunikáció, 

programok lebonyolítása, moderálás. 

A  programok szervezése, lebonyolítása szerződéses munkatársunk feladata.  A  kommunikációs 

marketing tevékenységet szerződéses munkatársunk látja el. 

Az előadások megvalósulását  2  fő Munkatársunk segíti. 
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Egyéb szolgáltatások a programok kapcsán: az előadók tiszteletdíja, nyomdaköltség,  catering. 

KÖNYVJELZŐ IRODALMI EST  1.  - Szegedi  —Szabo  Béla felolvasó estje 

Időpont:2020. január  17.  (péntek)  18 oral  kezdettel Résztvevők száma:  65  fő 

Program leírása: Szegedi —  Szabo  Béla felolvasóestje a Hangyabefőtt  c.  meseregények 
ősbemutató előadása. 

KÖNYVJELZŐ IRODALMI EST  2.—  Mlklya isolt kötetének bemutatója 

Időpont:  2020.  február 13.(csütörtök)  18  órai kezdettel Résztvevők száma:  58 15 

Program leírása; Miklya Zsolt irodalmi felolvasóestje és Párakép fölött  c. 

verseskötetének ősbemutatója volt. 

KÖNYVJELZŐ IRODALMI EST  3.  Lázár Balázs DLA színművész, író, költő 

Időpont: 2020.märcius  5.  (csütörtök)  18  órától Résztvevők száma:  64  fő 

Program leírása:  H.  úr hagyatéka  c.  könyv bemutatója Lázár Balázs előadásában 

KöNYVIELZ15 IRODALMI EST  4.  Timár Gábor könyvbemutató 

Időpont:  2020.  szeptember  5.  (csütörtök)  18  órától Résztvevők száma:  28  fő 

BePótolt Irodalmi estek: 

KÖNYVJELZŐ IRODALMI EST  5.  Urbán Péter Varjúröpte  c.  regényének bemutatása Résztvevők 

izáma:  40  fő 

2Ö20.  október  2. 17.30  óra 

KÖNYVJELZŐ IRODALMI EST  ä  Mirtse Zsuzsa. Tizenhárom bűvös tükör  c.  könyvének 
felolvasóestje. 

Időpont:  2020.  október 8.(csütörtök)  17.30  Résztvevök száma:  40 US 

KÖNYVJELZŐ  IRODALMI ESTEK 

A  vészhelyzet kihirdetésérő l szóló  40/2020, (111.11.)  Kormányrendeletben foglaltak 

szerint a Galériában elmaradt rendezvényeink helyett az alábbi irodalml témájú 

vldeó felvételeket készítettük és tettük elérhetővé ( weboldalunkon, facebook 

oldalunkon és YouTube csatornánkon) közönségünk és az érdeklődők számára, az 

kultúra közvetítése érdekében. 

A  bSteril kultúrafogyasztás a járvány Idejére"  c. 16  video készült (irodalmi.  felolvasások, 
könyvbemutatók) melyek létrejöttéhez részben írók, költők nyújtottak segítséget részünkre 
(díjmentesen) részben munkatársaink (akik írók, zenészek Is) készítettek irodalmi témájú video 
felvételeket. 

Az elmaradt Irodalmi estek helyett a humánjárvány miatti vészhelyzetben a meglévő 

közönségünk és jövőbeni látogatók részére igyekeztünk kultúrát közvetíteni. 

ONLINE  program  1. Berta  Zsolt (író) munkatársunk felolvasás 

Közzététel.időpontja:  2020.  március  19. 

Nézettség:  144  fő 

ONLINE  program  2.-  Mirtse Zsuzsa író, költő könyvbemutató, felolvasás 

Közzététel időpontja:  2020.  március  26. 
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Nézettség:  201  fő 

ONLINE  program 3.—Jóna  David  költő, lapszerkesztő irodalmi előadása 

Közzététel időpontja:  2020.  március  26. 

Nézettség:  43  fő 

ONLINE  program  4. .-billing  Gyöngyi munkatársunk tartott felolvasást 

Közzététel időpontja:  2020.  március  30. 

Nézettség:  324  fő 

ONLINE  program  5.— Berta  Zsolt  (NS)  munkatársunk felolvasás 

Közzététel időpontja: 2020.március  31. 

Nézettség:  87  fő 

ONLINE  program  6.  Kósa Eszter költő felolvasás 

Közzététel időpontja:  2020.  április  8. 

Nézettség:  468  fő 

ONLINE  program 7.i-Jóna  David  költő, lapszerkesztő irodalřni előadása 

Közzététel időpontja: 2020.április  14. 

Nézettség:  136  RS 

ONLINE programs.  —Jóna  David  költő felolvasás tartott 

Közzététel időpontja:  2020.  április  21. 

Nézettség:  43  fő 

ONLINE  program  9. Berta  Zsolt (író) felolvasás 

Közzététel időpontja:2020. április  30. 

Nézettség:  56  fő 

ONLINE  program  10.  —Jóna  David  költő felolvasás 

Közzététel időpontja: 2020.május  7. 

Nézettség:  28  fő 

ONLINE  iirogram  11,12,13,14,15.16.-. Berta  Zsolt (író) munkatársunk felolvasás tartott 

Közzététel időpontjai:  2020.  május  14,28.  június  4,6,22,30. 

Nézettség: május hónapban  85  fő, június hónapban  148  fő 

ONLINE  program  17.  Bene  Zoltan  —Savignoni tükör - 

Közzététel időpontjai:  2020.  november  6. 

Nézettség:  58  fő 

ONLINE  program  18.  Bene  Zoltan  — Ruzsica István-Öberczlán Géza beszélgetése 

Közzététel időpontjai:  2020:  december  14. 

Nézettség:  94  fő 
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2020.  évben a Galériában rendezett  6  Könyvjelző Irodalmi esten  215  fő vett  resit, 

a  18 online  programunkat  2114  fő látta (összesen  2 182  fő) 

EGYÉB PROGRAMOK 

ZENÉS IRODALMI „NAGY KONCERT" 

Ünnepekhez kötődően  2  zenés, Irodalmi koncert megrendezését terveztük erre az évre. 
melyet meg is valósítottunk, rendhagyó zenés megemlékezés formájában az 1848-as 

szabadságharc és forradalom kirobbanásának alkalmából. 

A  program szervezése, teljes körű lebonyolítása szerződéses munkatársunk feladata. 

A  megvalósításban résztevő munkatársak száma '2 fő. 

Tervezett létszám:  100  fő 

Egyéb igénybevett szoliáltatások: a fellépő személyek tlszteletea,  catering 

Zenés irodalmi „nagy" koncert —Mester Csaba  es  barátai 

Időpont: 2020.március 10..Résztvevők száma:  100  fő 

Zenés irodalmi „nagy" koncert — Első Pesti Rackák 

Időpont:  2020.  október  20.  (kedd)  19  óra 

Résztvevők száma:  20  fő (ennyiben maximáltuk a közönség létszámát a járványhelyzet miatt. 

EGYÉB PROGRAMOK 

KLASSZIKUS ZENEI KONCERTEK 

Az egyéb programok körébe soroltuk a klasszikus zenei koncerteket (évi 4-et) melyből 
Megvalósításra  1  előadás került  3  tervezett előadás elmaradt, ennek oka a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló  40/2020(111.11.)  Kormányrendeletben foglaltak. 

Munkatarásaink feladata a program megvalósításában: program szervezése, kapcsolatfelvétel 

az előadókkal, hirdetmény készítése, adminisztráció részvétel a programon.  A  feladatban 

résztvevő inunkatársak száma:  3  fő 

Klasszikus zenei koncert  1.  —Józsefvárosilenebarátok Körének koncertje. 

Időpont:  2020.  január 21.(kedd)  18  —  19  óráig 

Résztvevők száma:  85  fő 

Időpont: május  10.  (csütörtök)  16.30  óra Résztvevők száma:  65  fő 

Program leírása:  A  Józsefvárosi Zenebarátok Körének koncertjeit nagyon szereti  es  várja 

közönségünk, melyekre hagyományaink szerint évente  2  alkalommal lehetőséget biztosítunk. 
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Az program a  Magyar  Kultúra Napja alkalmából került megrendezésre; melyen régi magyar 

dalok, áriák Erkel Ferenc operáiból,  Liszt  Ferenc, Kodály  Zoltan,  Kacsóh Pongrác  es  más xx - 

XXI. századi zeneszerzők dalai hangzottak el. 

2020  évi programok megvalósulasa 
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2020,  évben a látogatékszáma és az  online  programok nézettsége 
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Galéria estek-Könyvjelző zenei estek '698 6426 7124 

 

Zenetörténeti előadássorozat 125 0 125 

 

Szabadegyetemi előadássorozat 472 110 582 

 

Gyerekprogramok-Kerületi  

óvodásoknak  es  iskolásoknak 
412 12171 12583 

 

Kézműves programok-Kerületi 

óvodásoknak és iskolásoknak 
392 1675 2067 

 

Ifjúsági program o 1200 1200 

 

Könyvjelző irodalmi előadások 215 2114 2182 

 

Klasszikus zenei koncertek 85 0 ,  85 

 

Zenés irodalmi "nagy koncért". 120 0 120 

 

Galérla kulturalis rendezvényel 

összesen 
2519 23696 26068 

 

TANFOLYAMOK FOG LALKOZÁSOK 

Feladataink a programok megvalósításával kapcsolatban: tanfolyamvezetőkkel egyeztetés, 

adminisztráció, hirdetmények készítése, terem biztosítása. 

A  programok megvalósításában résztvevő munkatársak  4  fő és a tanfolyam vezető. 
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Tanfolyamaink nagy része a. vészhelyzet klhirdetésérdi szóló  40/2020. (111.11.) 

Kormányrendeletben elrendeltek szerint elmaradt. 

SAJÁT SZERVEZÉSŰ TAN FOLYAMOK 

TANFOLYAM  2.  -  Meridian  torna (heti  2) 

A  meridián torna Dr. Eöry Ajándok professzor által meghonosított kínai egészségmegőrző 

módszer Ingyenes gyakorlására Budapesten közel  100  intézmény biztosít helyet, melynek 

egyike a Józsefvárosi Galéria.  A  díjtalanul látogatható torna nagyrész kerületi lakosok részére 

nyújt segítséget egészségük megőrzésében, javításában. 

A  foglalkozások Időpontjal: keddi és csütörtöki napokon  8.15-9.15  óráig 

A  foglalkozás vezetők: Dr. Eiffry Ajándok tanítványai László Zsóka és Szalay Csilla vezeti 

Az I. félévben január  10  — március  10  között  es  szeptember  1  és november  10  között a 

tervezett  72  program helyett  35  valósul meg.  A  résztvevők száma összesen  503  fő 

TANFOLYAM —JOZEFIN  Klub  (heti  1) 

Programjainkon résztvevő nyugdíjas nők közösségének igényét támogatva jött létre a 

„Jozefln" klub, melynek mar  4 eve ad  helyet a Galéria ezzel segítve szabadidejük hasznos 

eltöltését. 

A  klub vezetője: Harmati Györgyné 

A  foglalkozások heti rendszerességgel hétfői napokon vannak  12-13  óráig. 

A  program ideje: 2020.január  '10  — március  10  és szeptember  1  és november  10  közöti  20 

alkalom 

A  résztvevők száma összesen  245  fő 

TEREMBÉRES TANFOLYAMOK 

A  Galériában működő tanfolyamok, Illetve foglalkozások egy része terembérlet alapján 

működnek. 

TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK 

KEREKÍTÉS FOGLALKOZÁS — Kozma - Nemcsics Bernadett vezetésével 

„Mondókás móka  0-3  éveseknek hetente, hétfői napokon  10-10.30  óráig 

»Bábos torna  1-3  éveseknek, hetente, hétfői napokon  10.45-11.30  óráig 

MŰVÉSZI TORNA 

Testépítő és mozgásfejlesztő gimnasztika, tartásjavító gyakorlatokkal, zenei kísérettel: Az 

egészséges életmód, a szép és harmonikus mozgást sajátítják el a gyerekek Berczik Sara 

módszere alapján, iskolarendszerűen egymásra épülő korosztályos csoportokban. 

A  foglalkozások heti rendszerességgel hétfői és szerdai napokon  16.30-18.15  óráig vannak. 

Foglalkozás vezető: Solti Eszter az Óbudai Mozgásművészeti iskola tanára 
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TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK 

GERINCTORNA 

Gyógy testnevelő vezetésével  a  gerinctorna alkalmas az erő-  es  állóképesség fejlesztésére, az 

egészség megőrzésére, gerincbántalmak megelőzésére,  a  mär  kialakult gerincproblémák 

korrigálására. 

A  foglalkozások heti rendszerességgel, szerdai napokon  9.45-10.45  óráig történnek. 

Foglalkozás vezető: Ősz Erzsébet Zsuzsanna gyógy testnevelő 

HATHAJÖGA tanfolyam 

Tradicionális indiai jóga tanfolyam, figyelembe véve a városi ember igényeit és adottságait.  A 

jóga egy tökéletes eszközrendszer, amely az élet minden területén támogatja a fejlődést.  A 

foglalkozások hetente hétfői napokon  19 21  óráig, szerdai napokon18:30  -20.30  óráig 

történnek. Foglalkozásvezető: a Jóga Hagyomány Egyesület tanára. 
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ÖSSZEGZÉS: 

2020  évben a  200  tervezett kulturális programból  57  a Galéria helyszínén valósult meg.  A 

humánjárvány miatti Kormányrendeletben elrendeltek szerint a közönséget nem fogadhatott 

intézményünk. Március 17-tő l június 30-ig és november 10-től december 31-ig  73 online 

megjelenésünk volt, összesen  132  programot valósítottunk meg, melyek nézettsége igen 

magas számot ért el  23  696-an látták a Facebook oldalunkon, weboldalunkon, YouTube 

csatornánkon közzétett zenei, irodalmi, gyerek és kézműves programjainkat. 

A  Galéria több munkatársának jelentős feladatot jelentettek a videó felvételek készítésével 

járó feladatok. 

- Előadok felkérése hangfelvétel, videó küldésére 

- A  küldött anyag hangminőségének javítása, 

- Felvétel megvágása, feliratozása 
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- YouTube által elfogadott formátumba konvertálás, feltöltése 

Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok 

A  Józsefvárosi Galéria eredeti arculatához hozzátartozó, legreprezentatívabb programtípust a 

kiállítások jelentik, melyek havi rendszerességgel váltakoznak, és ingyenesen látogathatók a 

közvetlenül ezekhez kapcsolódó programokkal együtt. Idén Is olyan művészeket Yálasztottunk 

kiállítóinknak, akik nagyobb körben is ismeretségre  es  elismerésre méltóak, munkásságuk 

időtálló értékeket hordoz. Az irányzat  es  a műfaj tekintetében is változatosságra törekedtünk. 

A  Galéria célja a magyar képzőművészeti kultúra megismertetése, életben tartása, a és 

regionális értékek közvetítése, nemzeti értéket képviselő életművek  es  gyűjtemények Időszaki 

bemutatása  As  a kulturális közösségformálás. • 

Munkatársaink feladata a kiállítások szervezésével, rendezésével kapcsolatban: 

Kapcsolatfelvétel a művésszel, vagy a hagyaték gondozójával, múzeummal, a kiállítás 

kurátoraival.  A  kiállítás koncepciójának kidolgozása, plakátok, szórólapok, meghívók grafikai 

munkálatai, kommunikáció, hirdetmények készítése, művek átvétele, kiállítás rendezése, 

adminisztráló (költségvetés, szerződések, számlák, megrendelők) a fogadás előkészítése, 

technikusi feladatok ellátása, konferálás, részvétel, a kapcsolódó programok szervezése és 

megvalósítása, kiállítás bontása, utógondozása. 

A  kiállítások megvalósításában résztvevő munkatársak száma  8  fő.  A  kiállítások 

megvalósításához igénybe vett egyéb szolgáltatások: kiállítást megnyitó szakember, nyomdal 

munkák, kurátori tevékenység, közreműködő művészt  catering. 

KIÁLLÍTÁSOK (havonta  1,  évente  11) A  tervezett  11  kiállítás helyett  7  valósulhatott meg ebben 

az évben. Kiállítások ideje: 2020.január  10- 2020.  december 30-Ig. 

2020.  évben megvalósult  „nag?'  kiállítások 



növemb er- . 

deceffiber 
Pasquaietti Elecinóra kárpitművészet 

   

1. KIÁLLÍTÁS — Mednyánszky Társaság csoportos kiállftása 

A  kiállítás megnyitó időpontja: 2020.január 10.(péntek)  18  óra 

A  kiállítás időtartama:  2020.  január  12-  február 4-ig 

Látogatók Száma:  2 600  fő • 

2. KIÁLLÍTÁS  —A  Bohus — Ltigossy család „Üveg- fém —fotó"  c.  kiállítása 

A  kiállítás megnyitó időpontja:  2020.  február 7.(péntek)  18  óra 

A  kiállítás időtartama: 2020.február  7-  március 12-ig 

Látogatók száma:  2850  fő 

3. KIÁLLÍTÁS  —Szabo  Gábor szobrászművész „Nyolc évtized" című kiállítása 

Kiállítás megnyitó ünnepségre nem kerülhetett sor a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020 (111.11.)  Kormányrendeletben foglaltak szerint elmaradt.  A  kiállítás a közönség 

részére március  13-június 22-ig nem volt látható. 

A  kiállítás időtartama: 2020.márciuS  13  —június 30-ig 

Látogatók száma: június  22-  30-ig  200  fő 

Szabo Gabor  szobrászművész kiállítása a vészhelyzet elrendelése miatt rövid ideig volt 

látogatható a közönség részére, ezért video felvételt tettünk közzé a Galéria Facebook 

oldalán és weboldalán. 

A  közzététel időpontja:  2020.  március  18.  Nézettsége  846  fő 

4. KIÁLLÍTÁS — Kürthy  Hanna  grafikusművész „Így láttam a világot"  c.  kiállítása 

A  kiállítás megnyitó időpontja:  2020.  július  6.  (péntek)  18  óra 

A  kiállítás időtartama: 2020.július  6  - augusztus 31-ig 

Látogatók száma:  1230  fő 

A  humánjárvány miatt a kiállítás látogatottsága csökkent. 

5. KIÁLLÍTÁS —Otgonbayar Ershuu festőművész „Végtelen"  c.  kiállítása 

A  Kiállítás megnyitó időpontja:  2020.  szeptember  4.  (péntek)  18  óra 

A,  kiállítás időtartama: 2020.szeptember  4  - 28-ig 

Látogatók száma:  1080  fő 

6. KIÁLLÍTÁS —  A  T-art Alapítvány fiatal művészeinek  „Searching for  T-art" C. csoportos 

kiállítása 

A  kiállítás megnyitó időpontja:  2020.  október  2.  (péntek)  18  óra 

A  kiállítás időtartama: 2020.október  2-  28-ig 

Látogatók száma:  1020  fő 

A  kiállításmegnyitot élő adásban közvetítettük a Facebook oldalunkon. 

7. KIÁLLÍTÁS —  Pasqua  letti Eleonóra kárpitművész „Leltár, avagy mennyek  es  poklok"  c. 

csoportos kiállítása 

A  kiállítás megnyitó időpontja:  2020.  október  30.  (péntek)  18  óra 

A  kiállítás időtartama: 2020.október 30-tól december 31-ig. 

Látogatók száma:  40  fő 
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A  kiállftásmegnyltóról felvétel készült, melyet a Facebok oldalunkon közzétettünk. 
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A 2020  évben rendezett  7  „nagy" kiállítás látogatóinak száma  6 496  fő volt 

„KIS" KIÁLLÍTÁS - a Galéria emeletén 

Terveink szerint az emeleti folyosón és a rendezvényteremben Is kiállításokat szerveztünk ., 

mivel az intézményünk e részén sokan láthatják alkotásokat. Nagyszámú gyerekközönség is 

megfordul itt, ezért nem titkolt célunk az, hogy esztétikai tartalmat közvetítsen és ezzel 

művészetkedvelő közönséget neveljen. 

2020.  évre eredetileg  6  „kis" kiállítást terveztünk, melyből  5  megrendezésre került,  de  a 

humánjárvány miatt elrendelt vészhelyzet miatt  1  kláliftásunk meghiúsult. 

„KIS" KIÁLLÍTÁS  1  — Tóth József (Füles) fotográfus „Várakoz4... kőzépkori templomok 

Magyarországon  c.  fotókiállítása 

2019.  december 12-étől volt látható, a nagy érdeklődésre való tekintettel 

2020.  február végéig meghosszabbítottuk a kiállítást. 

A  kiállítás időtartama:  2018.  január —február végéig. 

Látogatók száma: január honapban  1 500  fő, február hónapban  1350  fő, össiesen  2  850-én 

látták a kiállítást. 

„KIS" KIÁLLÍTÁS  2-  Bornai Tibor  „A  repülő ember"  c.  kiállítása, 

A  kiállítás megnyitója  50  perces műsorral, gitárral, saját dalokkal  ís  történetekkel nyitotta meg 

maga a festő, zeneszerző, zenész, énekes. 

A  kiállítás időtartama:  2020.  március 6-tól július végéig 

Látogatók száma: március 6-12-Ig  300  fő, június  22  szeptember 24-ig  280,  összesen  580  fő 

„KIS" KIÁLLÍTÁS  3  — Kürthy  Hanna  grafikusművész „Énekek éneke"  c.  kiállítása • 

A  kiállítás az  Ars  Sacra  fesztivál egyik programjaként szerepelt. 

A  kiállítás időtartama:  2020.  szeptember 14-26-ig. 

Látogatók száma:  200  fő 

„KIS" KIÁLLÍTÁS  4 r  Fllegauf Ágoston festőművész „Filmes történetek"  c.  kiállítása 

A  kiállítás időtartama:  2020.  szeptember 28-tól október 19-ig 

Látogatók száma:  410  fő 

„KIS" KIÁLLÍTÁS  5—  Csámpal Rozi cigány festőművész „Életfolyam"  c.  kiállítása 

A  kiállítás Időtartama:  2020.  október 28-tól december 31-ig 
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2020  I. félévben rendezett  14  tárlatvezetésen  195  Fő vett részt. 

FILMVETÍTÉSSEL EGYBEKÖTÖTT BESZÉLGETÉSEK „Művésztársakkal filmnyelven"  c. 

2020.  évre havi  1  (évi  11)  programot terveztünk.  A  humánjárvány miatt elrendelt 

vészhelyzetbő l adódóan a Galériában nem tudtuk megvalósítani egészében a programokat, 

így  online  formában tettük. elérhetővé az érdeklődők számára (Facebook oldalunkon, 

weboldalunkon, YouTúbe csatornánkon. 
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Látogatók száma:  40  fő 

„NAGY" KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK 

TÁRLATVEZETÉSEK 

2020.  évre havonta  1  (évi  11)  tárlatvezetést terveztünk, ami annyiban módosult, hogy a 

Galériába látogatók kérésére két munkatársunk tart tárlatvezetést.  A  kiállító művészek is 

szívesen mutatják be művészetüket az érdeklődők számára.  Ebben  az évben a Galéria  7 

kiállításán  24  tárlatvezetés volt, Így  dyes  tervünket túlteljesítettük. 

Tárlatvezetés  1- 4  a Mednyánszky Társaság csoportos kiállításán' 

IdőPontja:  2020  január hónapban Tárlatvezető: Mónus  Viktor  és a kiállító művész 

Résztvevők száma:  60  fő 

Tárlatvezetés  5-10 A  Bohus —Lugossy művészcsalád kiállításán 

Időpontja:  2020'  február hónapban Tárlatvezető: Bohus Áron, Bohus Eszter 

Résztvevők száma:  75  fő 

Tárlatvezetés  11  —  14 Szabo Gabor  szobrászművész kiállításán maga a művész tartotta. 

Időpontja:  2020.  június  22-30  között Résztvevők száma:  60  fő 

Tárlatvezetés  15  —  18  Kürthy  Hanna  grafikusművész kiállításán a művész és Mónus  Viktor 

tartotta. időpontja:  2020.  július  6-  augusztus  31  között. 

Résztvevők száma:  45  fő 

Tárlatvezetés  19  —  22  Otgonbayar Ershuu festőművész kiállításán a művész, Mónus  Viktor, 

Billing  Gyöngyi és  Sarosdy  Gambold tartotta. Időpontja:  2020.  szeptember  4- 28  között. 

Résztvevők száma:  55  fő 

Tárlatvezetés  23  —  24  a  Searching for  T-Art  kiállításán Mónus  Viktor  és Garami Gréta tartotta. 

Időpontja:  2020.  október  2 -28  között.Résztvevők száma:  35  fő 



Klállításhoz kapcsolódó program  1. -Szabó Gábor kiállítás 

Közzététel időpontja:2020. március  24. 

Nézettség:  27906 

Kiállításhoz kapcsolódó program  2.-  Bornai Tibor kiállítás 

Közzététel Időpontja:2020. március  27.  Nézettség:  615 f6 

Klállításhoz kipcsolódó program  3-  Kviz kérdések 

Közzététel Időpontja:  2020.  áprIlls.01. Nézettség:  260  fő 

Klállításhoz kapcsolódó program  4.  -Művészettörténet- Sipos Endre művészetfilozófus 

előadása 

Közzététel időpontja: 2020.áprIlis.03. Nézettség:  320 f6 

Kiállitáshoz kapcsolódó program -  5  - Kvíz kérdések „ICI a  fester?" 

Közzététel időpontja:  2020.  május  12.  Nézettség:  401 f6 

Kiállításhoz kapcsolódó program  6.  -Sipos Endre művészettörténet 

Közzététel időpontja:  2020.  június  10.  Nézettség:  4006 

Klállításhoz kacsolódó programi  7.-  Bornai Tibor  7  és Szabó Gábor művészek 

Közzététel időpontja: 2020.június  20.  Nézettség:  61606 

Kiállításhoz kacsolódó program  8.  - Kürthy  Hanna  grafikusművész „Így láttam a világot"  c. 

kiállításának  online  változata 

Közzététel időpontja: 2020.június  20.  Nézettség:  61606 

Kiállításhoz kacsolódó program  9.-  Pasqualettl EleConora „Mennyek  As  Poklok"  c.  klállításának 
online  változata 

Közzététel időpontja: 2020.november  6. Wien* 1970  fő 

KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ 
PROGRAMOK 
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2020  évben a kiállításokhoz kapcsolódóan  9 online  programot készítettünk, 

567706  nézett meg. 

EGYÉB KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK 

MŰTEREM LÁTOGATÁS.-  2  műterem látogatást terveztünk. 

A  vészhelyzetből adódóan nem tudtuk megvalósítani a programokat. Ennek pótlására virtuális 

sétára vittük az érdeklődőket. 

Virtuális séta  1.-József utcai Martsa Műteremben, 

Közzététel időpontja:  2020.  május  5. 
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Nézettség:  68  fő 

Virtuális séta  2.-.  Józsefváros Műemlék épületeinek bemutatása érdeklödőknek. 

Közzététel időpontja:  2020.  május  20. 

Nézettség  135  fő 

MŰVÉSZETI KIRÄNDULÁS 

Az előző évekhez hasonlóan művészetkedvelő törzsközönségünk részére kirándulást 

szervezésébe kezdtünk, melynek során a Szolnoki Művésztelepet látogattuk volna meg. 

A  program előzetes szervezése megtörtént, a humánjárvány miatt elrendelt vészhelyzet miatt 

a program meghiúsult. 

MÚZEMPEDAGÓGIA FOGLALKOZÁSOK 

2020'  évre  20  foglalkozást terveztünk, mely megvalósult  616  és  online  formában, 

Célunk, hogy a kiállításainkhoz gyerekek is kapcsolódjanak. Játékos, beszélgetős és gyakorlati 

foglalkozásokat tervezünk.  A  programra kerületi iskolai csop'ortokat hívtunk meg. 

Feladatok a foglalkozás megvalósításához: kerületi iskolák megkereste, csoportok 

meghívása, felkészülés a foglalkozásokra, anyagok beszerzése, szakszerű lebonyolítása a 

feladatot Sipos Orsolya szerződéses munkatársunk látja el. 

A  program megvalósításában résztvevő munkatársak feladata egyeztetés a foglalkozás 

vezetőjével, hirdetmény tervezése, készítése, adminisztráció, technikai berendezések 

biztosítása.  A  feladatokat  4  fő munkatársunk Idtja el. 

1-2  Foglalkozás-.  A  Mednyánszky Társaság kiállításhoz kapcsolódóan 

Időpont:  2020.  január  20.  Résztvevők száma:  60  fő  (2  csoport) 

3-4  Foglalkozás - „üveg —fém - fotó"  c.  Bohus —Lugossy család kiállításához kapcsolódóan. 

Időpont:  2020.  február  17.  Résztvevők száma:  58  fő  (2  csoport) 

A  vészhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020. (111.11.)  Kormányrendelet értelmében 

2020.  március hónaptól nem tudtuk a Galériában megvalósítani a múzeumpedagógiai 

foglalkozásokat: 

ONLINE  FOGLALKOZÁS  5-6—  Művészettörténeti felolvasás 

Közzététel időpontja:  2020.  március  24.  Nézettség: SO fő 

ONLINE  FOGLALKOZÁS  7—  „Vonalak, melyek vezetnek valahová" 

Közzététel időpontja:  2020  április  20.  Nézettség:  400  fő 

ONLINE  FOGLALKOZÁS  -9-10.-  Színtani előadás 

Közzététel: 2020.május  18.  Nézettség:  307  fő 

ONLINE  FOGLALKOZÁS  11-12.-Virtuális séta a Józsefvárosi Galéria kiállító termében 

Közzététel: 2020.június  24.  Nézettség:  140  fő • 

ONLINE  FOGLALKOZÁS  13-14--  Művészettörténeti kalauz 

Közzététel időpontja:  2020.  szeptei-nber  24.  Nézettség:  80  fő 

ONLINE  FOGLALKOZÁS  —15-16  „Vonalak, melyek vezetnek valahová" 

Közzététel időpontja:  2020  október  20.  Nézettség:  250  fő 
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ONLINE  FOGLALKOZÁS  -17-18.-  Színtani előadás 

Közzététel:  2020.  november  18.  Nézettség:  310 06 

ONLINE  FOGLALKOZÁS  19-20.-  Betlehem a festészetben 

Közzététel: 2020.december  24.  Nézettség:  360  fő 
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A 2020.  évben a Galirlában tartott  4  foglalkozáson  118  fő vett részt, a.  16 online  foglalkozás 

nézettsége  1000  fő volt (összesen  1118  fő) 

LAKOSSÁGI KÖZMŰVELŐ DÉSI TEVÉKENYSÉG 

ELŐ ADÁSSOROZATOK — ISMERETTERJESZTÉS (havonta  4  évi  40) 

A  Galéria közművelődésl tevékenységének része az „előadássorozatOk" programcsoport mely 

az elmúlt évek alatt nagyszámú törzsközönségre tett szert.  Ebben  az évben Is folytatjuk 

népszerű előadásainkat.  A  Józsefvárosi közönség és további látogatóink számára könnyen 

elérhető lehetőség arra, hogy érdeklődését tudását fejlessze, jó közösségre találjon. Erre jó 

lehetőséget nyújtanak a különböző Ismeretterjesztő előadásaink. Előadóinkat minden 

témakörben a szakma legkiválóbbjalból válogatjuk 

Feladatok: a rendszeres előadólnkkal  áz  előadások témájának kiválasztása, Időpontok 

egyeztetése, plakátok szórólapok grafikal munkáinak elvégzése, műsorfüzetben és  online. 

felületeken történő megjelentetése, közönség szerezése, szerződéskötés, programok 

lebonyolítása, konferálás, technikusi feladatok ellátása. • 

A  programok megvalósításában résztvevő munkatársak száma:B fő 

Külső megbízott munkatárs  1  fő 

A  programok megvalósításához igénybevett egyéb szolgáltatások: az előadók tiszteletdíja, 

.nyomdaköltség,  catering. 

Tervünket a humánjárvány miatt elrendelt vészhelyzet okán módosítanunk kellett. 

Az I. félévre tervezett előadások egy részét a Galéria helyszínén másik részét  online  formában 

.valósítottuk meg-

 

Tervünket módosítottuk (humánjárvány miatt elrendelt vészhelyzet okán) így  2020  I. félévre 

melyből az I. félévben  21  állandó, és  2  nem rendszeres, összesen  23  előadást szerveztünk. 

RENDSZERES ELŐADÁSAINK: 

UTAZÁS.- VETÍTÉSES ELŐ ADÁSOK — Kiss  Imre  Károly történész, idegenvezető előadássorozata. 

2020  évre  10  utazás előadást terveztünk, melyből  5  előadást a Galéria helyszínén,  2  előadást 

online  kviz kérdések formájában valósítottunk meg,  3  előadás  online  volt nézhető. 
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ELŐADÁS  1.-  Közép  As Del  -Dalmácia 

Időpont:2020. január 7.(kedd)  15  óra Résztvevők száma:  95  fő 

ELŐADÁS  2.  -Sopron és Fertő-táj 

Időpont:  2020  február  4  (kedd)  15-16.30  ára, Résztvevők száma:  100  fő 

ELŐADÁS  3.-  Mexikó varázsa 

Időpont:  2020  március  3.  (kedd)  15  óra Résztvevők száma:  92  fő 

ELŐADÁS  4.-online  kvíz kérdések Kiss  Imre  Károly összeállításában 

Közzététel időpontja!  2020.  április  9.  Nézettség:  30  fő 

ELŐADÁS  5. online  kvíz kérdések Kiss  Imre  Károly összeállításában 

Közzététel időpontla: 2020.április  29,  Nézettség:  68  fő 

ELŐADÁS  6.-  Felvidéki. (Szlovákia) 

Időpont:  2020.  szeptember 8.(kedd)  15  óra Résztvevők száma:  40  fő 

ELŐADÁS  9.-  Pozsony, Nagyszombat, Pöstyén, Trencsén 

Időporit:  2020.  október 6.(kedd)  15  óra Résztvevők száma:  40  fő 

Ei.ŐADÁS  7.-  Felvidék  2.  , 

Közzétét.el időpontja:  2020.  november 17.(kedd),  (online) 

Nézettség:  64  fes 

KÉPZŐ MŰVÉSZET -Sipos Endre művészetfilozófus előadássorázata 

Erre'az évre  9  előadás terveztünk,  de 10  valősultsmeg, melyből a Galéria helyszínén  5  előadást, 

5  előadást pedig  online  formában valósítottunk meg. 

ELŐADÁS  1.-  Az absztrakt festészet ontológiája címmel 

Időpont:  2020.  január 14.(kedd)  15  óra Résztvevők száma:  84  fő 

ELŐADÁS Mit tanulhatnak a kortárs festők Cézanne - tő l címmel 

ldőpont:  2020.  február  11.  (kedd)  15  óra Résztvevők:  80  fő 

ELŐADÁS  3.-  Madár és fa szimbólumok Szakács Imre festészetében címmel 

Időpont:  2020.  március 10.(kedd)  15  óra Résztvevők száma:  78  fő 

ELŐADÁS  4.- online  Sipos Endre: Festészeti műelemzés könyvéből felolvasás I. rész 

Közzététel időpontja: 2020.április  3.  Nézettség:  320  fő 

ELŐADÁS  5.- online  Sipos Endre Festészeti műelemzés könyvébő l felolvasás II. rész 

Közzététel időpontja:  2020.  június  10.  Nézettség:  100  fő 

ELŐADÁS  6.-  Buhály József festészete címmel 

Időpont:  2020.  szeptember 15.(kedd)  15  óra Résztvevők száma:  40  fő 

ELŐADÁS  7.-  Szalay Lajos munkássága címmel 

Időpont:  2020.  október  13  (kedd)  15  óra. Résztvevők száma:  40  fő 

ELŐADÁS  8.- online  Szalay Lajos munkássága címmel 

Közzététel időpontja:  2020.  november  17.  Nézettség:  261  fő 

ELŐADÁS  9.- online  Köztereink szobrai L címmel 

Közzététel időpontja:  2020.  december  26.  Nézettség:  6956  fő 

ELŐADÁS  10.- online  Köztereink szobrai II. címmel 

Közzététel időpontja:  2020.  december  27.  Nézettség:  237  fő 



ELŐADÁS  11.- online  .Köztereink szobrai Ili. címmel 

Közzététel Időpontja:  2020.  december  27.  Nézettség:  334  fő 

ELŐADÁS -IRODALOM - Köszeghy Péter Irodalomtörténész előadássorozata 

Erre az évre  8  előadás terveitünk és  7  előadást valósítottunk meg, melyből a Galéria 

helyszínén  5  előadást mutattunk be,  online  térben pedig  3  megosztás történt. 

ELŐ ADÁS  1.-Szerelem a középkorban címmel 

Időpont: 2020.január  21.  (kedd)  15  óra Résztvevak:  70  fő 

ELŐ ADÁS  2.-A  titokzatos Soivirogram cfmmel 

Időpont:  2020.  február 18.(kedd)  15  Óra Résztvevők:  75  fa 

ELŐADÁS  8.- online  formában tettük közre  A  titokzatos Solvirogram előadást 

Közzététel időpontja: 2020.ápril is  2.  Nézettség:51 fa 

ELŐ ADÁS  4.-  Virágénekek címmel 

Időpont:  2020.  szeptember 22.(kedd)  15  óra Résztvevők:  40  fő 

ELŐ ADÁS  5.-  Fiatalság - öregség címmel 

Időpont:  2020.  október 20.(kedd)  15  óra Résztvevők:  40  fő 

ELŐADÁS  6.- online  formában tettük közre a „Virágénekek" címaelőadást 

Közzététel időpontja:  2020.  november  24.  Nézettség:  145  fő 

ELŐADÁS  7.- online  formában tettük közre a „Konyha régen" dint' előadást 

Közzététel időpontja:  2020.  december  30.  Nézettség:  253  fő 

ELŐADÁS - ZÁSZLÓTÖRTÉNET - Balogh  Laszlo  a Zászlógyűjtemény vezetőjének 

előadássorozata 

Az éves tervünket az előadások vonatkozásában módosítanunk kellett a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján.  A  Galéria helyszínén  2  előadást 
tudtunk megvalósítani. Az elmaradt  2  előadás helyett  online  kvíz feladatokat készíteitünk 

Balogh László segítségével.  A  kvíz feladatokat a weboldalunkon tettük közre. 

Az előadások során bemutatásra kerülnek az egyes földrészek országainak földrajza, 

történelme, gazdasága, jelképei (zászlók, címerek) kultúrája, érdekességei. 

ELŐADÁS  1.-Nyugat  -Afrika  országai 

Időpont:  2020.  január 28.(kedd)  15  -  16  óráig 

Résztvevők száma:  80  fő 

ELŐADÁS  2.  - Észak -  Afrika  országai 

• Időpont:  2020.  február  28.  Résztvevők száma:  82  M 

ELŐADÁS  3.  kvíz - Melyik ország zászlója címmel 

Közzététel időpontja:  2020.  április  22.  Nézettség:  75  fő 

ELŐADÁS  4.  kvíz- Mi a fővárosa címmel 

Közzététel időpontja:  2020.  május  27.  Nézettség:  23  fő 

ELŐADÁS  5.  -Afrika  országai 

Időpont:  2020.  szeptember  29.  Résztvevők száma:  40  fa 

ELŐADÁS  6.-  Észak -Afrika  országai 
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Időpont:  2020.  október  25.  Résztvevők száma:  40  fő 

ELŐADÁS  6.  Afrika deli része  /online/ 

Időpont:  2020.  november  26.  Nézettség:  112  fő 

NEM  RENDSZERES ELŐADÁS 

Az első félévre  3  változó témájú előadást terveztünk.  A  Galériában  1  előadás rendeztünk,  2  • 

előadást  online  formában tudtuk megvalósítani (a vészhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020. 

(111.22.)  Kormányrendeletben foglaltak miatt). 

ELŐADÁS  1.—  FILOZÓFIA — Laär András előadóművész, humorista, zenész, író spirituális 

gondolkodó előadása — Kiderülés a derűs élet titka címmel 

Időpont: 2020.februrár  6.  (csütörtök)  18  órától 

Résztvevők:  100  fő 

ELŐADÁS  2. online  —Középkori magyar templomos könyv —  Toth  József (Füles) fotográfus 

kvíz kérdései 

Közzététel időpontja: 2020.április  9.  Nézettség:  30  fő 

ELŐADÁS  3. online  PSZICHOLÓGIA— Boros —Kőszegi  Erika  pszichológus —Titkok  es  tibuk  c.  kvíz 

kérdések. 

Közzététel időpontja:  2020.  június  3.  Nézettség:  68  fő 

2020  évében a Galériában  11  előadást rendeztünk  93.6  résztvevővel,  9 online  előadást tettünk 

közre, melyek nézettsége  935  fő volt (résztvevők nézettség összesen 

1 871  fő) 
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Zászlógyűjtemény 

ÁLLANDÓ KIÁLLITÁS 

Az állandó kiállítás földrészenként követik egymäst (Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Óceánia). 

A  kiállított tárgyak nagy része jelenleg Is használatos,  de  érdekességképpen néhány olyan 

jelkép Is bemutatásra került, melyek politikai változásokat tükröznek egy-egy ország 

történelmében. 

Az állandó kiállítás célja, hogy tárgyi valóságában Is bemutassa az atlaszokban látható 

Jelképeket ezen felül Információkat adjon a bemutatott országokról. 

A  Zászlógyűjtemény kiállításal díjtalanul látogathatók. 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK 

Célunk, hogy az állandó zászlókiállítás mellett helyet biztosítsunk más időszaki kiállításoknak, 

gyűjteményeknek tárgyi valóságában is bemutassuk, az atlaszokban látható jelképeket, ezen 

felül Információkat adjunk a bemutatott országokról. 

Feladatunk a kapcsolattartás a Külgazdasági és Külügyminisztérium illetékes helyettes 

államtitkárságával. 
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A  kiállításanyagának elkészítése, kiállítás rendezése, közreműködők felkérése, a fogadás 

megszervezése, a kiállítás megnyitó rendezvény lebonyolítása. 

A  feladatok ellátásban résztevő munkatársak  2  fő. 

A  kiállítás megvalósítását segítő külsőszemélyek, a közi-em4ödők  2  fő, az előadók  1  —  4  fő 

(akik díjmentesen tartják előadásaikat), Seftséget nyújt a BRFK a helyszín biztosításához. 

KIÁLLÍTÁSOK (évi  4) 

A  Zászlógyüjtemény állandó kiállítása mellett  2020.  évre  4  időszaki kiállítást tervezett, melyek 

a  járványhelyzet ellenére megvalósultak. 

Várható látogatottság:  1 200  fő/ kiállítás 

KIÁLLÍTÁS  1—  MEEKAMU  (Bougainville  - sziget) 

A  kiállítás  2019.  december 1-tő l  2020.  március 1-ig  volt  látható. 

Látogatók száma:  2020.  januárban  320  fő, februárban  340  fő, összesen  660  'RS 

A  Külgazdasági  es  Külügyminisztérium kérésére kiállítás megnyitó rendezvényre  2020.  január 

21-én kerülhetett sor. 

Leírás: IVIegnyitón beszédet mondott  Dr.  Erőss Gábor Józsefváros alpolgármestere. 

Beszédében hangsúlyozta  a  kiállítás jelentőségét, annak fényében, hogy ez az új ország  a 

világon elsőnek - itt Józsefvárosban került bemutatásra.  Prof. Dr.  Suha György nagykövet az új 

ország nemzetközi elisnieréséről és beilleszkedésről mondott beszédet, Gallé  Erika a  Stiefel 

Eurocart Kft. főszerkesztője elmondta, hogy kerül  a  térképre egy új ország térképész szemmel. 

A  kiállítás megnyitásán több ország nagykövete és konzulja  is  képviseltette magát.  A  megnyitó 

után fogadással zárult az ünnepség. 

KIÁLLÍTÁS  2:  KELET-TIMOR 

A  kiállítás időtartama:  2020.  március  12  — szeptember 10-ig 

A  kiállítás megnyitására  2020.  március 12—én került volna sor, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló  40/2020.  (III.  11.)  Kormányrendelet rendelkezése szerint a rendezvény elmaradt. 

Látogatók száma:  2020.  március, április, május hónapban a kiáilltás nem volt látogatható.  A 

Magyar  Kormány döntése után  2020:  június 22-től a múzeumok kinyithattak, ettől az 

időponttól látogatható (az óvintézkedések betartása mellett) a kiállítás.  Junius 22-szeptember 

10.  között  670  fő látta a kiállítás leírása: Kelet —  Timor  az indonéz szigetvilág keleti részén 

fekszik. Magyarországon eddig nem volt bernutatva ez a távoli ország.  A  Külgazdasági és 

Külügym inisztérium Ázsial  es  Óceániai Főosztály vezetője nyitotta volna meg a kiállítást. 

KIÁLLÍTÁS  3-- PANAMA 

2020,  május hónapra tervezett  Namibia  kiállítás a vészhelyzet kihirdetésérő l szóló 

40/2020.011.11.)  Korm. rendelet miatt elmaradt, mely helyett  Panama  kiállítást szerveztünk. 

A  kiállítás időpontja:  2020.  szeptember  26—  november 26—ig 

Kiállítás megnyitó ünnepség megrendezésére az óvintézkedések miatt nem került sor, a 

kiállítás a  484/2020  (XI.10.) Kormányrendelet szerint november 11-től nem volt látogatható. 

Látogatók száma:  340  fő 
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Leírás:  A  kiállítás bemutatta  Panama  zászlólt, jelképeit, földrajzát, 

Magyarországon ez ideáig nem rendeztek kiállftást Panamáról. 

népviseletét. 

KIÁLLÍTÁS  4  —AUSZTRIA 

A  kiállítás Időpontja:  2020.  november  26  -  2020.  december  31. 

Leírás: Az Ausztria kiállítás a gyűjtemény  25.  évfordulója alkalmából került megrendezésre.  A 

kiállítás anyaga képeken, a kiállított tárgyakon keresztül — zászlók, népviselet- mutatta be 

Ausztria érdekességei, fold rajzát, történetét. 

A  kiállítás megrendezésre került, közönség nem láthatta a 484/2020.(XI.10.) számú 

Kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzet okán. 

• ZÁSZLÓGYŰJTEMÉNY KIÁLLÍTÁSAI 

50 
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A  kiállítások látogatóinak szám  1790  M volt (ez a tervezett létszám  37  % -a ennek oka a 

humánjárvány miatti korlátozások 

ELŐ ADÁSSOROZATOK 

Módosított tervünk szerint  2020,  évre  15  előadást tereztünk, melyből  14  előadás szervezése 

megtörtént,  7  előadás valósulhatott meg a humánjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzet okán. 

A  tervezett résztvevők száma várhatóan:  80  fő/alkalom 

A  program megvalósításához szükséges szolgáltatások: - 

Az előadások témája „Országok, zászlók, címerek, himnuszok"c országok története, jelképei, 

gazdasága és érdekességei. 

'ELŐADÁS  1  - NYUGAT — AFRIKA országai - a Józsefvárosi Galériával közös rendezvény 

Időpontja:  2020.  január  21.  (kedd)  15-16.30  óráig 

Résztvevők száma:  80  fő 

Leírás: Nyugat-Afrika országait bemutató vetítéses előadáson az országok története, jelképei, 

gazdasági és érdekességei Szenegáltól Beninig az összes ország bemutatásra került. Az 

országok zászlói megtekinthetők voltak az előadáson. 

ELŐADÁS  2-  ÉSZAK - AFRIKA országai a Galériával közös rendezvény 

Időpont:  2020.  február  25.  (kedd)  15 -16.30  óráig 
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Résztvevők száma:  82f6 

Leírás: Észak - Afrikai országainak története,'jelképei, gazdásági és érdekességei kerültek 

bemutatásra. Több érdekesség mellett egy „vitatott státuszú"ország a Szahara! Arab 

Demokratikus Köztársaság vagy a Spanyolországhoz tartozó Kanári - szigetek. Bemutatásra 

került Algériától Szudánig az összes Észak - Afrikai ország. Az országok zászlói megtekinthetők 

voltak az előadáson. 

ELMARADT - ELŐADÁS  3- 4- 5 

Március hónapra  Mauritius,  április hónapra Albánia, május hónapra  Aland.—  Szigetek című 

előadásokra a felkészülés megtörtént megvalósulásuk a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló  40/2020. (111. 11.)  Korm. rendelet miatt meghiúsult. 

Az elmaradt előadásokat a Józsefvárosi Galériával közösen készített  online  zászlótörténeti kvíz 

kérdésekkel igyekeztünk pótolni. 

2020.  április hónapban „Melyik ország zászlója" címmel, a kvíz kérdéseket készítettünk. 

Nézettség:  152  RS  volt. 

2020.  május hónapban „Melyik ország fővárosa" címmel készítettünk kvíz kérdéseket. 

Nézettség:  75  fő volt. 

ELMARADT ELŐADÁS  6 -7- 8- 9-, 10- 11 

A 2020.  április hónapra terveztük egész napos,  6  előadásból álló Vexillológial rendezvényt 

terveztünk, várhatóan  480  fő részvételevel (az egész napos rendezvényt illetően). 

Az egynapos előadássorozat témája a zászlók  es  címerek világa. 

A  felkért előadók Prof. Dr. Pandula Attila (ELTE), Prof. Dr. Bertényi Iván (ELTE),  Szabo  Júlia 

(zászló szakértő),  Levey  Ernő (zászló szakértő),  Cs.  Kottra Györgyi (Hadtörténeti Intézet 

nyugalmazott főmuzeológusa). 

A  program előkészítése, szervezése megtörtént, megtartására a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló  40/2020.  (III.  11.)  Korm. rendelet miatt nem került sor. 

Előadás —  12 

Józsefvárosi Galériával közös rendezvény—Közép — Afrika címmel 

Időpont:  2020.  szeptember  29. 

Résztvevők száma:  40  fő (az óvintézkedés miatti korlátozások miatt) 

Leírás: Közép — Afrika országainak történelme, földrajza, politikája, gazdasága került 

bemutatásra a vetítéses előadáson 

Előadás —  13 

Józsefvárosi Galériával közös rendezvény—Afrika deli része címmel 

Időpont:  2020.  október  27. 

Résztvevők száma:  40  fő (az óvintézkedések miatti korlátozások miatt) 

Leírás: Afrika deli részének országai kerültek bemutatásra, legnagyobb hangsúlyt kapott Dél — 

Afrikai Köztársaság, Zimbabwe történelme, földrajza, politikája, gazdasága. 

Előadás—  14. 

Józsefvárosi Galériával közös rendezvény 
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Időpont:  2020.  november  24. 

Leírás: Kanári — szigetektől a Seychelle szigetekig több sziget országa került bemutatásra. 

Az előadás  online  formában valósulhatott meg a kihirdetett veszélyhelyzet miatt. 

Az  online  nézettség:  110  fő 

ZÁSZLÓGYŰ JTEMÉNY ELŐ ADÁSOK 

152 

75 

Az előadásokon  242  fő vett részt, az  online  előadásokat  337 f6  látta 

összeser}579 fő, mely a tervezett létszám  48%-a 

A  Zászlógyűjtemény állandó kiállításon felüli programjai  2020. 
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EGYÉB — KÜLSŐ RENDEZVÉNYEK  (2) 

A  tervezett két külső rendezvényen történő részvétel a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló  40/2020.  (III.  11.) Korn.  rendelet miatt a rendezvény elmaradnak. 

"MÚZEUMOK MAJÁLISA" (május) 

A  Zászlógyűjtemény  25.  alkalommal tervezte részvételét (mint alapító) a  Magyar  Nemzeti 

Múzeum kertjében megrendezésre kerülő majállson.(A Stlefel Eurocartial német térkép 

céligel  10  éve közösen jelenünk meg). 

„MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ"  (Junius) 

A  Zászlógyűjtemény a rendezvényen, mint kiemelt kiállító vesz részt.  A  háromnapos 

rendezvényen nem csak a határon kívüli magyar területek állítanak ki, hanem Guatemalától 

Ausztráliáig mindazon országok, ahol magyar közösségek működnek. 

A  Zászlógyűjtemény a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet idején zárva tartótt. Erre az 

időszakra az alábbi feladatatok elvégzést határoztam meg (Balogh László gyűjteményvezető, 

illetve a teremőr munkatársam részére. 

A  gyűjtemény  6 500  darabból álló anyagänak (zászlók, könyvek, levelezés) 

rendszerezése, kategorizálásának aktualizálása — Megvalósult. 

Zászlók feliratozásának frissítése magyar és angol nyelven — megvalósult. 

57 

5t 



Iratok rendezése, idejét múlt iratok selejtezése. Ezek helyére két nagyobb gyűjtemény 

anyaga került  (A  Hoppál Heraldikai Gyűjtemény és Franciaországból hazatért és nem 

régiben elhunyt „Parragh Zászló Gyűjtemény") 

A  gyűjtemény levelezési anyagának áttekintése „levéltári" szempontból megtörtént. 

• Azon külföldi levelek melyek forditást igényeltek megválaszolásra kerültek. 

A  hazai gyűjteményhez kapcsolódó polgármesteri levelezés is megtörtént. 

-  A  Józsefvárosi Galéria által készített két  online  zászlótörténeti kvíz összeállítása 

megtörtént. 

Karbantartási munkák elvégzése: 

A  Zászlógyűjtemény anyagának (zászlók és iratok) megóvása érdekében minden 

második nap fűtés, párátlanítás és szellőztetés végeztünk (alagsori helyiség miatt) 

• A  „kis teremben" több helyen a mennyezeti vakolat levált, ennek folyamatos javítását 

elkezdtük—folyamatosan javítjuk. 

A  „kis teremben" levált csempe szegélyt megjavítottuk. 

- A  bejárati lépcső korlátját lefestettük. 

• A  „kis teremben" a világító test javítását elvégeztük. 

Folyamatos takarítást végeztünk (és végzünk) melyhez a szükséges tisztítószereket 

beszereztük. 

Rendezvényi divízió 

A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Rendezvényszervezési Divíziójának feladata a 

Józsefvárosi Önkormányzat kerületi ünnepségeinek, állami ünnepeinek, fesztiváljainak, 

díjátadóinak, avatóinak és egyéb kulturális projektjeinek megszervezése és lebonyolítása. 

Irodánk  4  fő főállású munkavállalóvar működik, általában évi  80-100  kulturális 

sportesemény szervezésében veszünk részt.  A 2020.  évben a világjárvány megfékezése miatti-

rendezvénytilalom kapcsán lecsökkent rendezvényeink száma,  de  így is  36  kulturális projekt 

sikeres lebonyolítására került scir. Ezek során szorosan együttműködtünk az Önkormányzat 

Jegyzői-és Polgármesteri Kabinetjével a Humánszolgáltatási és Hatósági Ügyosztállyal, 

valamint a ZRT. Irányítási és Pénzügyi Divíziójával. Munkárik során a kerületi Közterület — 

felügyelet és a Városüzemeltetési Osztály is segítette rendezvényeink megvalósítását. 

2020-ban az Önkormányzaton belül alakult Közösségi Részvételi Irodával is szorosan 

együttműködtünk, költségvetésük hozzánk tartozik, feladatunk közösségi projektjeik, 

eseményeik technikai kiszolgálása, úgymint szerződéskötések, kifizetések, nyomdal anyagok 

megrendelése, technikai-műszaki tételek beszerzése. 
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Kerületi kulturális projektek •létrehozásában is közreműködünk, józsefvárosi iskolákkal, 

kulturális intézményekkel, szervezetekkel. 

Idén a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében a március, április és május 

hónapokra tervezett rendezvények elmaradtak vagy későbbi időpontban kerültek 

megrendezésre.  A  pandémia miatt több alkalommal is  home office  munkavállalásra 

kényszerültünk,  de  ez alatt az Időszak alatt első félévben terveztük a további rendezvényeket, 

a Családsegítő Irodában láttunk el feladatokat a lakosok segítése érdekében. 

Decemberben, az elmaradt karácsonyi rendezvények és jégpálya költségei terhére 

nagyszabású szociális élelmiszercsomagok beszerzését szerveztük és bonyolftottuk le az 

Önkormányzat részére. 

JANUÁR 

MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

Időpont:  2020.  Január  22,  szerda  14:00 

Helyszínek: 

1. Koszorú utca - Tavaszmező utca sarka: Pléhkrisztus 

2. Kölcsey utca  1.  szám alatti emléktábla 

3. Józsefvárosi Galéria 

A  résztvevők száma:  100  fő 

Igénybevett szolgáltatások: fellépő 

(tervezett rendezvény)Leírás:  A  rendezvény  14.00-kor kezdődött a Pléhkrisztusnál, ahol 

józsefvárosi kötődésű Írók, költők műveiből olvastak fel a jelenlévők. Ezt követően egy túra 

útvonalat járhattak végig a résztvevők, mely a Kölcsey  u. 1.  szám alatti emléktábla alól indult, 

és Józsefvárosi kötődésű művészekhez, írókhoz, költőkhöz kapcsolódó helyszíneket érintett.  A 

programot kerekasztal beszélgetés és Oláh Szabolcs  jazz  előadása zárta, melynek helyszínét a 

Józsefvárosi Galéria biztosította: 

A  programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

https:Mozsefvaros.hu/hir/74675/a-lozsefvarosi-onkormanyzat-programjal-2020-lanuar-22-

en-a-magyar-kultura-napian 

A  HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI VILÁGNAPJA 

Időpont:  Januar  26  vasárnap túrák;  Januar  27.  hétfő  15:00  ünnepség 

Helyszín: Józsefváros; Népszínház utca -Kis-Varsó emléktábla 

A  résztvevők száma:  110  fö 

Igénybevett szolgáltatások: Nyócker csillagai túra megrendelése, koszorúrendelés 

(tervezett rendezvény) 

Leírás:  2019.  január 26-án vasárnap, zsidó kultúrtörténeti sétákon vehetnek részt az 

érdeklődők a  Budapest Beyond  szervezésében.  A  túrák  14.30  órakor  es 17.00  órakor indultak 

a palotanegyedi  Gutenberg  térről. 
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2020;  január 27-én délután Józsefváros önkormányzata nevében beszédet mondott Pikó 

Andras  polgármester, Fris E. Kata a Telek'  '44  kutatás résztvevője és Vajda Károly az Országos 

Rabbiképző —Zsidó Egyetem rektora.  A  megemlékezésen Darvas István mondta el az Ősi zsidó 

imát, a Kaddist a vészkorszak áldozataiért. Ezt követően Plkó András polgármester úr koszorút 

helyezett el az emléktáblánál, fejet hajtva a vészkorszakban kerületünkből elhurcolt zsidó 

honfitársaink emléke előtt, majd a résztvevők egy-egy követ helyeztek el emlékükre a 

márványtáblánál, utalva ezzel a lélek halhatatlanságára. 

A  programról szóló sajtómegjelenés az alábbi  linken  érhető el: 

https://jozsefvaros.h u/hir/74683/megem lekezes-es-programok-a-ho I  o  ka usit-n emzetkozi-

 

emleknaplan  

.FEBRUÁR 

A  JÓZSEFVÁROSI JÉGPÁLYA ZÁRÁSA 

Időpont:  2019.12.13-2020.02.22 

Helyszín: Horváth Mihály tér 

Résztvevők száma:  8000  fő 

Igénybevett szolgáltatások: jégpálya kiépítése és üzemeltetése, bontása 

(Tervezett rendezvény) 

Leírás: Február 22-én este bezárta kapuit a nagy népszerűségnek örvendő Józsefvárosi 

Jégpálya.  2019.  december 13-tól  -2020  február végéig, rerigetegen látogattak el a Horváth 

Mihály térre. Az advent) vasárnapokon gyerek- és felnőtt koncertek tették hangulatosabbá a 

korcsolyázást,  de  egy-egy testnevelésóra helyett is ideális volt a diákoknak, ugyanis 

délelőttönként a kerületi iskoláscsoportok használták a jégpályát. 

A  KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA — KOSZORÚZÁS 

Időpont:  2020.  február  25.  kedd  11.30 

Helyszín: Corvin-köz 

Résztvevők száma:  5  fő 

Igénybevett szolgáltatások: koszorú rendelése 

(tervezett rendezvény) 

Leírás:  A  kommunizmus közel  50  éves uralma alatt a diktatúra áldozatainak száma Kelet-

 

Közép-Európában elérte az egymillió főt. Rájuk, a koncepciós perekben elítélt és kivégzett, a 

kényszer-munkatáborban halálra dolgoztatott áldozatokra emlékezett kerületünk is: Pikó 

Andras  polgármester az 56-os áldozat,  Szabo  Ilonka emléktábláját koszorúzta a Kommunizmus 

Áldozatainak Emléknapján a Corvin közben. 

MÁRCIUS/ÁPRILIS/MÁJUS 

Általános országos rendezvénytilalom miatt rendezvényeink törölve lettek ezen 

hónapokra,egyúttal a március- április-május költségkeretünk zárolva lett. Munkavállalóként a 
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Maradj Otthon kormányzati-önkormányzati rendelkezésnek megfelelően április hónap első s 

hetében otthon tartózkodtunk  home  officeban, megfelelő szükséges telefon és internet 

elérhetőséggel. Bekértünk maszkvarräsra ajánlatokat, valamint a Józsefváros összefog 

program keretén belül felajánlottuk segítségnyújtásukat a kerületi zöld számos 

telefonáláshoz. 

AprIlls 23-án kaptunk felkérést a Részvétell irodátol hogy vegyünk részt április 25-tő l 

rendszeresen a Családsegítő központ segélyezési munkájában.  A  feladatot a Német utcai 

Családsegítőben láttuk el  4  hétig. 

Elmaradtak többek között a Bölcsődék napi, valamint a Pedagógus napi és Semmelweis napi 

díjátadók, megtartásukra összel került sor. 

JÚNIUS 

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

Időpont: 2020.június  04.  csütörtök  10.00 

Helyszín: JózSefvárosi Pályaudvar — Flumel  tit  —Salgótarjáni út sarka 

Résztvevők száma:  30  fő 

Igénybevett szolgáltatások: virág rendelés, takarítás 

• (Tervezett rendezvény) 

Leírás:.  Junius  4-én a Józsefvárosi Önkormányzat megemlékezést 'tartott a trianoni 

békeszerződés századik évfordulóján, a volt Józsefvárosi pályaudvarnál. Az eseményen 

beszédet mondott Egry Gábor történész a PolltIkatörténeti Intézet főigazgatója és Dr. Eröss 

Gábor emlékezetpolitikáért felelős alpolgármester.  A  megemlékezésen részt vettek a Közösen 

Józsefvárosért frakció tagjai, a lengyel és a roma nemzetiségi önkormányzat képviselői, 

valamint Korózs Lajos országgyűlési képviselő. 

A  programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

https://iozsefvaros.hu/hir/75057/keruleti-megemlekezes-a-trianoni-bekeszerzodes-

alairasanak-szazadik-evfordulolan  

JÚLIUS 

TELEKI TÉRI SZABADTÉRI MOZI 

Időpont: 2020július  03, 10, 17, 24, 31.  péntek este  21.00 

Helyszín: Teleki tér 

Résztvevők száma:  450  fő 

Igénybevett szolgáltatások: állványzat, hangosítás, vászon, székek, hostessek, biztonsági 

szolgálat,  mobil toilet,  takarítás 

(nem tervézett rendezvény) 
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Leírás: 

A  Teleki téri Szabadtéri Mozi a Józsefvárosi Önkormányzat és a  Budapest Film  M. közös• 

rendezvénysorozata, melynek keretein belül július és augusztus hónap péntek estéin  21  órától 

ingyenes kertmozival várja az oda ellátogatókat.  A  vetített filmek között megtalálhatók régi 

klasszikusok, vígjátékok  As  gyermekeknek szóló animációs film is. 

A  programról szóló sajtómegjelenés az alábbi  linken  érhető el: 

https://iozsefvaros.heir/75124/kertmozi-a-teleki-teren-

 

SEMMELWEIS NAPI DÍJÁTADÓ 

Időpont: 2020.július  07.  kedd  13.00 

Helyszín:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67:  Polgármesteri Hivatal - Díszterem 

Résztvevők száma:  70  fő 

Igénybevett szolgáltatások:  narrator;  fellépő,  hostess,  nyomdai szolgáltatás, virág rendelés, 

bor,  catering  szolgáltatás 

(tervezett rendezvény) 

Leírás: 

Hagyományosan Semmelweis Ignác, az anyák megmentője születésének évfordulóján 

ünneplik a magyar egészségügy napját. Józsefváros Önkormányzata a jeles nap alkalmából 

évrő l évre kifejezi elismerését a kiemelkedően teljesítő egészségügyi dolgozóknak.  A 

Polgármesteri Hivatal dísztermében július 7-én adták át 'a „Józsefváros Egészségügyéért", a 

„Polgármesteri Dicséret" és a „Főigazgatói Dicséret" kitüntetéseket valamint a „Kerületi 

törzsgárda okleveleket".  A  díjakat Pikó  Andras  polgármester, Szili-Darók ildikó alpolgármester, 

Dr. Koroknai  Andras,  a Józsefvárosi Szent Kozma EgészSégügyi Központ (JEK) főigaZgatója, 

valamint Juhási Julianna, a  Magyar  Egészségügyi Szakdolgozói Kamara járóbeteg-szakellátás 

alelnöke adta  at.  Az elismerések átadása után Kökény Tamás na.gybögömüvési, a Virtuózok 

című komolyzenei tehetségkutató 2016-os versenyének győztese műsorát hallgathatták meg 

a jelenlévők.  A  rendezvényt állófogadás zárta. 

A  programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

https://lozsefvaros.hu/hir/75167/kituntetest-kaptak-a-kerulet-egeszsegugvi-dolgozoi 

BÖLCSŐDÉK NANA 

Időpont: 2020.jú1ius  14.  kedd  16.30  óra 

Helyszín:  H13  Diák-és Vállalkozásfejlesztési Központ 

Résztvevők száma:  160  fő 

Igénybevett szolgáltatások:  narrator,  fellépő, hangosítás,  hostess,  nyomdai szolgáltatás, virág 

rendelés,  catering  szolgáltatás 

(tervezett rendezvény) 
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Leírás: 

A  bölcsődel dolgozók munkájának elismeréseként idén is ünnepélyes keretek között 

emlékeztek meg a Bölcsödék Napjáról. 

Átadták a „Kiemelkedő Bölcsödel Munkáért", a „Polgármesteri Dicséret" kitüntetéseket, 

valamint a „Hűségjutalom okleveleket".  A  díjak kiosztását követően Oláh Gergő szórakoztatta 

a jelenlévőket, melyet állófogadás követett. 

A  programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

https:Mozsefvaros.huthir/75162/kituntetessel-koszontek-meg-a-bolcsodel-doleozok-

munkalat 

KIRÁNDULÁS ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓKNAK — KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJA 

Időpont: 2020.július  17.  péntek 

Helyszín: Lajosmizse, Új Tanyacsárda 

Resztvevők száma:  16006 

Igénybevett szolgáltatások: buszbérlés, utasbiztosítás, virág rendelés, bor, vendéglátás és 

szervezett programok 

Leírás: 

Józsefváros Önkormányzata, mint minden évben, Idén is megszervezte köztisztviselői részére 

azt az egynapos csapatépítő kirándulást, mely által kicsit kikapcSolódva új élményekkel 

töltekezhetnek föl. Ennek helyszínét a lajosmizsei Új Tanyacsárda biztosította.  A  dolgozók 

reggel a  Horvath Mihaly  térről induló buszokra szálltak, majd közösen érkeztek Lajosmizsére, 

ahol pogácsával  es „welcome"  italokkal várták Ő ket. Ezt követően elkezdődtek a programok: 

csapatjátékok  es  sportjátékok vették kezdetét,  de  lehetett kocsikázni is  17  fős lovas kocsin.  A 

játékok eredményeinek kihirdetésére ebéd előtt került sor.  A  Közszolgálati Tisztviselők Napja 

alkalmából kitüntették a kiemelkedően teljesítő hivatali dolgozókat Is, mely kitüntetések 

átadására szintén itt, a kirándulás keretein belül került sor. Pikó  Andras  polgármester úr  es 

Czukkerné dr.  Pinter  Erzsébet jegyző asszony átadták a „Polgármesteri Dicséret" és a „Jegyzől 

Dicséret" elismeréseket.  A  kitüntetések átadását  3  fogásos ebéd követte, majd délután 

lovasbemutató vette kezdetét, végül hazautazással fejeződött be a sikeres kirándulás. 

LAKOSSÁGI FÓRUM 

Időpont:  2020  július  30.  csütörtök  18.00 

Helyszín: Kesztyűgyár Közösségi Ház 

Résztvevők száma:  40  fő 

Igénybevett szolgáltatások: pogácsa rendelés, víz 

(nem tervezett rendezvény) 

Leírás: 

Csütörtök éste Lakossági  Forum  került megrendezésre az önkormányzati tulajdonú házak 

házirendjének témájában.  A  bérlők kérdéseket tettek fel Pikó  Andras  polgármesternek és a 
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Józsefvärosi Gazdálkodäsi Központ Zrt. munkatársainak, valamint javaslatoka is 

megfogalmaztak az önkormányzati tulajdonü házak lakáit érintő ügyekkel kapcsolatban. 

AUGUSZTUS 

TELEKI  11121  SZABADTÉRI MOZI 

Időpont:  2020.  augusztus  07,14,21,28.  péntek este  21,00 

Helyszín: Teleki tér 

Résztvevők száma:  320  fő 

Igénybevett szolgältatások: állványza hangosítás, vászon, székek, hostessek, biztonsági 

szolgálat,  mobil toilet,  takarítás 

(nem tervezett rendezvény) 

Leh*: 
A  Telekl téri Szabadtéri Mozi a Józsefvárosi Önkormányzat és a  Budapest Film  Zrt. közös 

rendezvénysorozata, melynek keretein belül július és augusztus hónap péntek estéin  21  órától 

ingyenes kertmozival várja az oda ellátogatókat.  A  vetftett filmek között megtalálhatók régi 

klasszikusok, vígjátékok is gyermekeknek szóló animációs film is. 

A  programról szóló sajtómegjelenés az alábbi  linken  érhető el: 

https://iozsefvaros.hu/hir/75124/kertmozi-a-teleki-teren-

 

ALLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE 

Időpont:  2020.  augusztus  20. 

(tervezett rendezvény) 

Az ällami kerületi megemlékezés a järványügyi helyzet miatt elmaradt. 

LAKOSSÁGI  FORUM 

(Részvételi Iroda rendezvénye) 

Időpont:  2020.  augusztus  26.  szerda  18.00 

Helyszín: Turay  Ida  Színház 

Résztvevők száma:  70  fő 

Igénybevett szolgáltatások: pogácsa rendelés,  viz 

(nem tervezett rendezvény) 

Leírás: 

A  Józsefvárósi Önkormányzat közösségi fogadóórát tartott a  Tway.  Ida  Színhäzban. 

Bemutatkozott a negyed két civil szervezete, az Übredések Alapitvány  es  á Szeszgyár  A  hely. 

Az Orczy negyed lakóitól sok fontos kérdés és kérés érkezett, amikre a negyed képviselői 

Ferencz Orsolya, Szili-Darók Ildikó, Camara-Bereczki Ferenc Miklós és Pikó  Andras 

polgármester válaszoltak. 

NAGY KERÜLETTAKARÍTÁS 

(JGK — Részvétell Iroda rendezvénye) - 

Időpont:  2020.  augusztus  28.  péntek  15.00 
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Helyszínek: Mikszáth tér, Mátyás tér,  Molnar  Ferenc térd.  Janos Pal  pápa  ter, Gutenberg 

tér, JEK-Auróra utcai parkoló, Golgota tér, Orczy tér - buszmegálló mögötti parkoló, Horváth 

Mihaly Ur,  Brunszvik Júlia  ter  (Nap utca -  Leonardo  utca találkozásánál), Kálvária tér, Tisztes 

utca - Törökbecse u/sarok 

Résztvevők száma:  150  fö 

Igénybevett szolgáltatások: vizek, papírpoharak, pogácsa, gyümölcs, rostos Ivóié, takarítás 

(tervezett rendezvény) 

Leírás: 

A  Nagy Kerülettakarítás lakossági szemetszedéslakció keretében a józsefvárosi lakosok és a 

kerületben dolgozók  12  helyszínrő l Indulva tisztították meg a VIII. kerület tereit  es  utcáit.  A 

szemétszedő akció után piknik vette kezdetét! Kálvária téren  es  a  Ii. Janos Pal  pápa téren, 

ahol gyerekprogramokkal, takarítógép-bemutatóval és zöld programokkal várták az 

érdeklődőket. 

EMLÉKHELYEK NAPJA 

(Részvételi Iroda rendezvénye) 

Időpont:  2020.  augusztus  29.  szombat  9.00  és  12.30 

Helyszín:  Magyar  Nemzeti Múzeum —Palotanegyed — Corvin köz 

Résztvevők száma:  40  fő 

Igénybevett szolgáltatások: idegenvezetés 

(COVID miatt később megtartott,  de  tervezett rendezvény) 

Leírás: 

Józsefváros egyik történelmi emlékhelye a Corvin köz, mely az 1956-os forradalom és 

szabadságharc emblematikus helyszíne, a sztálinista diktatúra  es  a szovjet megszállás ellen 

folytatott fegyveres felkelés egyik fővárosi központja.  A  „Nyócker málló pompája — 

szociokulturális kalandozás" a  Magyar  Nemzeti Múzeum lépcsőjétől indult.  A seta  során 

bemutatásra kerültek a  19.  századi pesti mágnás-negyed palotái, az arisztokrácia világának 

különös szerelmei  As  fényűző életmódja. Eztkövetően a Nagykörút túloldalán, egy kevésbé jó 

hírű környéken folytatódott a  seta:  itt más történelmű, más hangulatú épületek tanúskodnak 

a múltról, a bennük zajló életről. Az utolsó állomás végül az 1956-os forradalom  es 

szabadságharc emlékét őrző Corvin köz volt 

KÖR(BE)BICIKLIZÉSEK JÓZSEFVÁROSBAN 

(Részvételi Iroda rendezvénye) 

Időpont:  2020.  augusztus  30.  vasárnap  10.00 

Helyszín: Rákóczi tér — Mátyás tér — Kálvária  ter  —Corvin-negyed — Múzeum Kert — Rákóczi tér 

Résztvevők száma:  20  fő 

Igénybevert szolgáltatások: „Bebiciklizés Józsefvárosban-kezdőknek" programsorozat 

(nem tervezett rendezvény) 
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Leírás: 

A  Józsefvárosi Önkormányzat a Kerékpárosklubbal együttműködésben az Autómentes 

Szeptember keretében összesen öt biciklis túrát szervez azoknak, akik szeretnének bringázni, 

de  eddig Budapesten nem mertek bkiklire ülni. Az első alkalom augusztus 30-án volt. Az út 

során a Kerékpárosklub önkéntesei megmutatták, hogyan lehet biztonságosan biciklizni - akar 

gyerekekkel is-, valamint hasznos információval látták el a résztvevőket a kerékpárokról és 

biztonságos kerékpáros közlekedésről. 

SZEPTEMBER 

KÖR(BE)BICIKUZÉSEK JÓZSEFVÁROSBAN 

(Részvételi Iroda rendezvénye) 

Időpont:  2020.  szeptember  09., 12., 19., 22. 

Helyszín: Rákóczi tér — Mátyás  ter  — Kálvária  ter  —Corvin-negyed — Múzeum Kert Rákóczi tér 

Résztvevők száma:  80  fő 

Igénybevett szolgáltatások: „Bebiciklizés Józsefvárosban-kezdőknek" programsorozat 

(nem tervezett rendezvény) 

Lent:  A  Józsefvárosi Önkormányzat a Kerékpárosklubbal együttműködésben az Autómentes 

Szeptember keretében összesen öt biciklis túrát siervez azoknak, akik szeretnének bringázni, 

de  eddig Budapesten nem mertek biciklire ülni. Az első alkalom augusztus 30-án volt. Az  tit 

során a Kerékpárosklub önkéntesei megmutattak, hogyan lehet biztonságosan biciklizni - akár 

gyerekekkel is -, valamint hasznos információval látták el a résztvevőkét a kerékpárokról és a 

biztonságos kerékpáros közlekedésről. 

A  programról szóló sajtórnegjelenés az alábbi linken érhető el: 

https://iozsefvaros.hu/hir/75337/korbebicikliztuk-a-keruletet 

BRINGAS REGGELI, BRINGÁS UZSONNA 

(Részvételi Iroda rendezvénye) 

Időpont:  2020.  szeptember  09.  szerda  7.36  és  16.00 

Helyszín: Baross utca és Nagykörút sarok  es  Rákóczi tér 

Résztvevők száma:  400W 

Igénybevett szolgáltatások: vizek, pékáru 

(nem tervezett rendezvény) 

Leírás: Szeptember 9-én a  Magyar  Kerékpárosklub helyi szervezetei és partnerei az ország 

több tucat pontján várták bringás reggelivel  es  uzsonnával a biciklivel közlekedőket, amihez a 

Józsefvárosi Önkormányzat is csatlakozott. 
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BUDAPEST 100 

(Részvételi Iroda rendezvénye) 

Időpont  2020.  szeptember  19.  szombat,  20.  vasárnap 

Helyszín: Mandák-ház, Százados úti művésztelep, „Pillangó-ház" 

Résztvevők száma:  150  fő 

Igénybevett szolgáltatások: túravezetés 

(nem tervezett rendezvény) 

Leirás: Ebben az évben a Józsefvárosi Önkormányzat Is csatlakozott a Budapest100 

programsorozathoz.  A  szeptember  19-20-1  hétvégén  3  helyszínen valósultak meg programok 

a Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával: épülettörténeti kiállítás sétával, civil 

bemutatkozó, koncert, film, művésztelepi séta, kézműves, foglalkozás gyermekeknek, 

háztörténetlfotókiállhás és épületbejárás  es  zenés ételkóstoló szerepelt a programok között: 

A  programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

https://lozsefvaros.helr/75354/iden-10-eves-a-budapest100 

PEDAGÓGUSNAP 

Időpont:  2020.  szeptember  28.  hétfő,  16.00 

Helyszínek: Józsefváro;i Önkormányzat 300-as Díszterme 

Résztvevők száma:  75 06 

Igénybevett szolgáltatások: hostessek, narrátor,  catering,  virág, bor 

(tervezett rendezvény) 

Leírás: Hagyományalnkhoz híven, a nevelés-oktatás területén kiváló munkát végző 

közalkalmazottak kitüntetésére a pedagógusnapon kerül sor. Minden 'év júniusának első 

vasárnapján köszöntjük a .köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozókat, ez azonban 2020-

ban a veszélyhelyzet miatt elmaradt, igy a díjak egy későbbi időpontban, szeptember  28-än 

kerültek átadásra. 

A  programról szóló sajtómegjelenés  at  alábbi  linken  érhető el: 

https://iozsefvaros.huihirL75378/pedagogusok-klemelkedo-munkalat-diiaztak 

KÖZMEGHALLGATÁS 

Időpont  2020.  szeptember  29.  kedd,  17.00 

Helyszín; Józsefvárosi Önkormányzat 300-as Díszterme 

Résztvevők száma:  5006 

Igénybevett szolgáltatások: hostessek, nyomdai anyag 

(tervezett rendezvény) 

Leírás:  A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  2020.  szeptember 29-én 

17.00  órától közmeghallgatást tartott.  A  közmeghallgatás több, mint  2  órája alatt közel húsz 

kérdést és javaslatot válaszoltak, illetve vitattak meg a jelenlévő kerületiek  es  a válaszadók. Az 

eseményt  online  is követhették  at  érdeklődők, és ezt szép számban meg is tették. 
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OKTÓBER 

ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA 

Időpont  2020.  október  06.  kedd  15.00 

Helyszín: Fiumei úti Sírkert, Batthyány Mauzóleum 

Résztvevők száma:  30  fő 

Igénybevett szolgáltatás: koszorú, virágok 

(tervezett rendezvény) 

Leírás:  A  Józsefvárosi Önkormányzat néma koszorúzást rendezett a vértanúk tiszteletére.  A 

Fiumei úti Nemzeti Sírkert Batthyány mauzóleuma előtt helyezték el az emlékezés virágait és 

koszorúit Csárdi Antal, Józsefváros LMP-s parlamenti képviselője, Pikó András polgármester, 

valamint az alpolgármesterek; önkormányzati képviselők, a nemzetiségi önkormányzatok 

képviselői, továbbá az önkormányzati cégek képviselői. 

OKTÓBER  23.  EMLÉKSÉTA 

Időpont:  2020.  október  23.  péntek  10.00 

Helyszín:  Brody  Sándor utca— Kisfaludy utca— Corvin-köz 

Résztvevők száma:  30  fő 

Igénybevett szolgáltatás: koszorú, virágok, hangtechnika (12db mikrofon), előadói díjak 

(tervezett rendezvény) 

Leírás: Józsefvárds Önkormányzata ünnepi emléksétát rendezett október 23-án az 1956-os 

forradalom és szabadságharc emlékére.  A Magyar  Rádió égykori,  Brody  Sándor utcai épülete 

elől indult, és a Kisfaludy utcát érintve a Corvin köiben ért véget a megemlékezés. 

A  programról szóló sajtómegjelenés az alábbi linken érhető el: 

https://lozsefvaros.hu/hir/75461/niko-a-szabadsag-iranti-vagyat-legyozni-sosem-lehet 

NOVEMBER 

DÍSZPOLGÁRI DÍJÁTADÓ 

Időpont:  2020.  november  7.  szombat  10.00 

Helyszín: Józsefvárosi Önkormányzat Díszterme 

Résztvevők száma:  75  fő 

Igénybevett szolgáltatás: narrátor,  hostess, catering,  fellépő, virágok, bor, nyomda, fehér 

kesztyű díjátadáshoz, díjak 

Leírás: Józsefváros  243.  születésnapján adták át a „Józsefvárosi Aranykoszorú", a , 

„Józsefvárosi Kultúráért"; a „Józsefvárosi Közösségekért" a „Józsefvárosért", a „Józsefvárosi 

Becsületkereszt", és a „Díszpolgári Cím" díjakat a kerület kitüntetettjeinek; azoknak, akik 

munkásságukkal, életművükkel hozzájárultak Józsefváros fejlődéséhez. 
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Az teljes díjátadó megtekinthető a Józsefváros Újság facebook oldalán. 

LAKOSSÁGI FÓRUM 

Időpont:  2020.  november  10.  kedd  18.00 

Helyszín: Józsefváros Önkormányzata 

Résztvevők száma:  60 f6 (online) 

Igénybevett szolgáltatás: pogácsa rendelés 

Leírás: Rádai  Daniel  alpolgármester, Szili-barók Ildikó alpolgármester, önkormányzati 

képviselő és Czeglédy Ádám önkormányzati képviselő részvételével  online  fogadó órát 

tartottak a Losonczi negyedben élőknek. 

SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA 

Időpont:  2020.  november  12.  csütörtök 

Helyszín: JSzSzGyK 

Résztvevők száma:  20  fő 

Igénybevett szolgáltatás: virágok, torta 

Leírás:  lobb,  a  szociális szférában,  a  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 

Központnál dolgozó munkatárs munkáját ismerte  el  az önkormányzat oklevéllel  es 

pénzjutalommal  a  november 12-1Szociálls Munka Napjához kapcsolódóan.  A  díjazottak 

Polgármesteri dicséretben, ,OEJózsefvárosi Szociális Munkáért" elismerésben, valamint húsz és 

harminc éves törzsgárdajutalomban részesültek. 

DECEMBER 

MIKULÁS CSOMAGOK VÁSÁRLÁSA 

Időpontja: December  3-4-5 

Beszerzésre került  1550  db Mikulás csomag a kerületi bölcsődések és kisóvodások részére. 

Önkormányzat kérésére tervezett költségkerettel egészséges élelmiszereket tartalmazó 

Mikulás csomagokat vásároltunk, melyeket eljutattunk az oktatási intézményekbe. 

ADVENTI  ONLINE  KONCERT 

Felvétel időpontjar  2020.  december  06.  vasárnap 

Helyszín: FROKK - Napház 

Résztvevők száma:  10  M (onllne  300  fő) 

Igénybe vett szolgáltatások: fellépők 

(Nem tervezett rendezvény) 
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Leírás:  A  járvány második hulláma nem tette lehetővé, hogy az ilyenkor szokásos adventi 

rendezvényeink megrendezésre kerüljenek, így a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális 

Központban koncertfelvétel készült, hogy a kerületben élők ne maradjanak karácsonyi 

hangulat áslózsefvárosra jellemző minőségi zene nélkül.  A  koncertfelvétel  3  részletben került 

lejátszásra a karácsonyi időszakban. 

TARTÓS ÉLELMISZER CSOMAGOK VÁSÁRLASA 

(Nem tervezett vásárlás) 

Leírás: Az elmaradt decemberi programok költségterhére lehetőség nyílt tartós 

élelmiszercsomagok vásárlására a rászorulóknak.  A  JKN  1440  db melegétel konzervet  es 1000 

db tartós élelmiszercsomagot juttatott el több részletben a .15zSzGyK-hoz Karácsony előtt, 

amelyek szétosztásra kerültek december és január folyamán. 

összegzés 

2020-ban erősen rányomta a bélyegét a JKN Zrt. működésére a Covid járvány. Feladataink 

többsége a kerületiekkel, gyerekekkel, felnőttekkel folytatott közvetlen kapcsolattartáson 

alapul, így a kényszerű intézményi zárás erősen megnehezítette, hogy kitűzött céljainkat, 

programjainkat maradéktalanul végre tudjuk hajtani. Ahol erre lehetőség volt, igyekeztünk 

tevékenységünket az  online  térbe helyezni, és  ä  telephelyeink karbantartására forclítáni a 

maradék időt. 

,  -5\-,___•___,- 
Dr. G6  Gabriela 

vezérigazgató 

Budapest, 2021.  április  27. 
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Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
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A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2021-es üzleti Terve a tárgyévi költségvetés 

tervezetével összhangban készült. 

A  társaság cégneve: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

A  társaság székhelye:  1085 Budapest,  Horánszky utca  13. A  társaság székhelye egyben a 

központi ügyintézés helye. 

Telephelyek: 

1082 Budapest,  Baross utca  118. 

1081 Budapest,  Homok  u. 7. 

1085 Budapest,  József krt.  68. 

1085 Budapest,  József krt.  70.  félemelet  3. 

1085 Budapest,  József krt.  70.  fszt.  4. 

1085 Budapest,  József krt.  70.  fszt.  5 

1085 Budapest,  József lat.  59-61. 

1084 Budapest,  Mátyás  ter 14. 

1084 Budapest,  Mátyás  ter 15.  (ICKH) 

1084 Budapest,  Mátyás  ter  14.(pince) 

1086 Budapest,  Magdolna utca  47. 

8220  Balatonalmádi, Somfa utca  1. 

822  Balatonalmádi, Sirály  u 8. 

2621  Verőce, Orgonás utca  7. 

A  társaság alapítója:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 



I. MŰKÖDÉSI TERV 

2020 2021 Változás 

1030 167 841 749 053 260 -281114581 

91077 281 49 650 628 -41426653 

49 635 684 28 194 500 -21441154 

41 441 597  21 456 123 -19983469 

errnekiidültetés 

(111aearktat 

Kiptz.lan. 

Józsefveirosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények 

nyári sziinidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel 18 236 291(  25 517 500' 

Sz  gondoskodas( • 75 165 519 32 348 101• 

A
.(

 dományok grüjtise 336 000. 509 600( 

Fók-usz Központliagdoln,  47 9 422 340; 12 092 972 

'foglalkoztatási prganzok (  52 639 531( 19 745 529 

közfoglalkoztatás 12 767 59W .  o 
Kulturális, körtntivelődisi ás turizmussal kapcsolatos feladatok 

ellátása :  264 674 298( 187 452 867-

 

.  Szabadit16, kézsigfej/esztézi, kőzősiégi programok Mityástir  15: 104 967  543:  80 3ľ'  543 

Zászlágrüjternény ( 7 073 438 3 039 430 

CaJéria :  49 791 578 13 546 023' 

lakossági közrativelődési feladatok 16 185 599 1 737 271; 

-Rendezvények kittintetés,erib lakőssigi rendezvtlyi  71 867 720 73 424 840( 

Kienaelt árlemi is önkonniMzati rendezvényels 14 738 420, 8 337 760( 

Kerületi külz2ettl lap is onkorrnányzati bonlap macadtetése 190 359 998.  130753638  

Újság 109 586 344 72 540 163( 

7281209 

-42 817 418 

173 600 

2 670 632 

-32894032 

-12 767 598 

-77 221 431' 

-24650 000' 

-3 9134 008( 

-34245 555( 

-14 448 329  

6557  120 , 

-6430 (664 

-59606360 . 

7 046 631 

-5412 145 

-17  147 534 

-4456 

-540 000 

13 289 768 

-17 857 875 

0 

-1166 667 

-16 483 937 

-42011685 

-239102 896 

Honlap 

PR  tevikerreeg —WIFE 

Helyi vállalkozás fejlesztését segítő segítő feladatok 

Szabadidős is sportrendezvények 

Pályázatok 

VEKOP 

Nemzetiségi agyekhez helyszín biztosítás 

Játszótársa)' 

Irányítás/Koordináció 

Bevétel 

Kompenzáció 

32 849 440 27  437 295 

4:7  923 - 14 3O6 150 

63 603 747 39 068 531 

540 000 _ 
7 978 492 21268 260 

141 625 215 123 737 340 

0 0 

1 166 667 0 

155 740 333 139 256 396 

191399 025 149 387 340 

838 768 816 599 665 920 

I/1  Koordinációs divízió 

Tervezett költség: a Divíziók által ellátott feladatok költségei tartalmazzák az irányítási 

költségeket, azok felosztása költségarányosan történik. 

Igénybe vett szolgáltatások: könyvelés, jogi tanácsadás, belsőellenőrzés, közbeszerzési 

tanácsadás, posta, futár, taxi, könyvvizsgálat, biztosítás, egészségügyi vizsgálat, banki 

szolgáltatások, költségtérítések, informatikai, telekommunikációs szolgáltatások. 
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Működési feladatok, alap feladatellátás: 

Adatszolgáltatás 

Központi költségvetés kezelése 

Hivatalos levelezés 

Közüzemek és egyéb központi szolgáltatások koordinálása 

Hatósági ügyintézés 

• Gépjármű flottakezelés 

Bérszámfejtés 

TB  kifizetőhely működtetés 

Foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának kezelése 

Munka-, és megbízási szerződések elkészítése 

Jogi kontroll 

Műszaki-,  es  technikai felügyelet 

- Beszámolók elkészítése 

- Számlakiállítás 

- Számla kontroll 

Pénzügyi kimutatások, nyilvántartások vezetése 

Szerződések elkészítése, nyilvántartása 

Előterjesztések elkészítése, kezelése és iktatása 

Beszerzések, közbeszerzések lebonyolítása 

Folyamatos jogszabálykövetés 

Házi pénztár kezelése ' 

Könyvelés 

Közfoglalkoztatással kapcsolatos teljes körű ügyintézés 

Határozatok nyilvántartása 

Nyilvánosság biztosítása 

Pénzügyi kontroll divíziók stabil működéséhez 

Iktatás. 



1.200 Fl Hidegcsomag 

1  Főre/nap 

540Ft 

Ebéd 1130 Ft 

Reggeli 

830 Ft Vacsora 

2.500 Ft 

1/2.  Üdültetés 
Magyarkúti tábor 

2021-ben a J1CN Zrt. finanszírozása csak az ingatlan fenntartását és karbantartását teszi 

lehetővé, az erdei iskolai szolgáltatás  es  a nyári táboroztatás szünetel. 

A tabor 

a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-, oktatási intézmények 

tanulóinak Erdei iskola jellegű turnusokban és csoportokban történő táboroztatása 

hétvégi csoportos kirándulások fogadása, lebonyolítása 

a józsefvárosi intézményekben dolgozó köztisztviselők és közalkalmazottak üdültetése 

a szabad kapacitások terhére egyéb szálláskeresők, csoportok, rendezvények fogadása, 

bevétel realizálása 

2017.  szeptember 1-jétől a józseftáró si intézményekbe járó gyermekek Erdei iskolai szállása és 

napi háromszori étkeztetése ingyenessé vált a  117/2017.(V11.)  számú Képviselő-testületi 

döntés alapján. 

A férőhelyek eloszlása:  49  hely turista,  22  hely panzió. 

A szállásdijak: 
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2021  évi árak Magyarkúti  tabor 

 

Helyiség Nettó Bruttó 
Belső  är, 8  ker. 

hivatal, JGK... stb: 
Pampa -Met 2 500 2 625 
Turista fa/  et 2 000 2 100 

Külső vendég 
Panzia fo/  et 4 286 4 500 

Panzió egyagyas felar 5 238 5 500 
Turista  to/ et 3 334 3 500 

Terembérlet . -  10 000 12 700 
Tüzifa 

 

3 000 3 810 
Edény használat /  fr  300 381 

Bogräcs Me"'  500 635 
Gázzsámoly linr---  3 000 3 810 

Vendégéjszaka 
Egyéb tételek 

5  %  ÁFA 

 

• • 
27  cY0 ÁFA • 

 

2017.  szeptember  Née  a Józsefvárosi intézményekbe gird  gyermekek Erdei iskolai szállása és 

napi háromszori étkeztetése ingyenessé vált a  117/20174V 11.)  számú Képviselő-testületi 

döntés alapján. 

Káptalanfüredi  tabor 

2021-ben  a  JKN  Zn.  finanszírozása csak az ingatlanok  (a  gyermektábor  mar  elkészült 

épületei,  a  Sirály utcai  strand)  fenntartását és karbantartását teszi lehetővé,  a  nyári 

táboroztatás szünetel. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában levő káptalanfiiredi gyermektábor területén 

megvalósítandó építési beruházás kettes üteme előkészítési fázisban van, melyet a RÉV8 Zrt. 

bonyolít. 

1/3.  Rendezvények 

A  rendezvényszervezési divízió feladatköre 2021-ben jelentősen bővül: a hagyományos 

önkormányzati is kiemelt állami rendezvények (kötelező feladat) mellett új kulturális 

események bevezetése, illetve a Közösségi Részvételi Iroda által menedzselt közösségi 

programok, lakossági fórumok lebonyolítása is a JKN szervezeti egységének feladata lesz. 
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2021. 

Önkormányzati rendezvények - Rendezvényszervezés' Divüió  ü  Közöiségi . . . 
Részvéfeli Iroda - 

• 

IDŐ PONT PROGRAM NEVE HELYSZÍN SZERVEZŐ  RÖVID LEÍRÁS 

     

• 111.22 Magyar  Kultúra 
Ng* 

Kölcseyutca  1. JKN 
Hivatalos program: 

koszorúzás + esetleg  online 
aktivitás 

01.27 

02.17 

Holokauszt 
Nemzetközi 
világnapja 

Közösségi Fogadóóra 
1 

NiPszinbiz 
utca  46. 

H13 

• 

JKN +  [(RI 

KR! 

Hivatalos program: 
koszorúzás + esetleg 

csatlakozás a  Gläser  Jakab 
Alapítvány aktuális 

.rol. .triához 

. Palota Negyed -  forum 

02.23 Rasszista gyilkosságok 
emléknap. 

 

JICN 

Koszoróval kimegyünk roma 
szervezetek megemlékezésére, 
saját szervezésű program nem 

lesz. 
02.24 Tematikus Fórum  1 online 

 

forum 

02.25 

Emléktábla 
koszorúzás 

(Kommunizmus 
áldozatai 

 

JICN Hivatalos megemlékezés 
koszorúzással. 

     

03.08 Nőnap több belyszin JICN +  KR] KRI alternatív nőnapi pályázat 

03.15 
1848-49  forradalom és 
szabadságharcra való 

megemlékezés 

Horváth 
Mihály  ter 

JKN +  KR! Hivatalos megemlékezés 
koszonlzással 

03.20 
kutyás közösségi 

eseménv 

 

KR1 közösségépítő esemény 

03.24 Tematikus Fórum  2 online KR! fórum 

03.31 

04.08 

Közösségi Fogadóóra 
2 

Ronal(  Világnapja 

online 

Baron  utca 

KR] 

JKN + ICRI 

Népszínház Negyed - fórum 

Kőfaragó utcai kiállítás 
megnyitó +  Rap  verseny 

kiírása. 



• 04.08 
Tematikus fórum  3, 

(roma) online 

 

fórum 

04.18 Bölcsődék napja  /180 
set 

HI3 .RCN Hivatalos dijätadd ünnepség.. 

• 

0423-26 

Föld napja 
Füvészker t, 

Kesztyűgyár, 
terek 

. 

meN 

Kulturális esicöz6ss6g6p1t6 
prográmok zenei, zölditö, 

tsrneretterjesztö 
programokkal. 

Növénycsere 
Brunszvik tir 

 

KRI közösségépft6 program ' 

Bicildioktatis - 
felnötteknek 

 

KR) 
• biciklisközlekedés 
népszerileftése, közösségépítő 

program 

Te szedd -nagy 
kerülettakarítás 

Józsefvárosi 
negyedekben 

j/cN  +  KR/ 
. 

' Ha  sikerül csatlakozni 
országos programhoz, • 
jelentösebb képviselöi 

aktivitással keridettakarittis. 
04.28 Közötségl Fogadóóra 

3 0080e KAI Corwin  Negyed 

     

05.01-10. Milazith 
is onal nitallició/Idö Mikszáth  Mr JICIsi installicio  es seta 

05.30. G yenneknap 
• Józservirosban Teleki  ter 

. 
JICN 

Gyerelcnapi prograrnolc, 
köztéri foglalkozások, 

bábszínház, tornaversenyek. 

05.30. Hősök napj a 
Fiumei áti 

sirkert JK.N Hivatalos megemlékezés 
koszonlzással. 

 

Ismerd meg a Hivatalt Pae izzliesizzi 
vatal 

 

az önlconnányzat  es  a Hivatal 
mtmloijänak bemutatása 

játékosformában 

 

Közmeghallgatás 

 

Hivatal + 
JICN +  KR! 

• 

     

?? 
Női szervezetek 

programjai - 
Alternativ  Nönap 

  

IYJ
pályáztatis 

nőjogi szervezetek programjai 
alapján 

06. 04 Nemzeti összetartozás 
napja 

Magyar 
Igazsig  Wits 

JICN Hivatalos megemlékezés 
koszonlzfissal. 

06.09 Tematikus fórum  4. Kesztyügyár? KM forum 
06.7? Pedagógusnap 

 

JICN polgármester, alpolgármester. 

0615. ._. 8UP 10 

Népszínház 
26.,  József krt. 
43.,  Kun utca 

12. 

BCH 3  kirakatban kiállítás, - 
felolvasás, Európa Tv 

06.16 Közösségi Fogadóóra 
4. 

Turn Ida 
Színházi 

Kálváriatér 
KR) Orczy-Magdolna Negyed 

06.18 kutyás közösségi 
i

 esemény_ Kálvária tér JRN/ICRI közösségépítő program 

06.18-19. Kapunyitási Piknik 
kerület terei, 

utcái JICN kulturális minifesztiväl 

06.25-27, NI liVéSzeti egyetemek 
diplomamunkai üllöi  lit 18. . .1KN kulturális  min  fesztivál - 



     

hétvégenké 
nt 

Kertmozi Teleki tér JKN 
Film  vetítések a Teleki téren — 

csak szponzorációvalill 

07 01 . 
Közszolgálati 

Tisztviselők Napja 
Hivatal, 300-as 

terem - 
JKN 

Hivatalos díjátadó ünnepség - 
állófogdással. 

07 01 . 
Semmelweis napi 

. díjátadó 
H13 'KEN 

Hivatalos díjátadó ünnepség - 
állófogdással. 

07.14 
. Kirándulás 

önkormányzati 

 

JKN 
hivatali összetartást segítő 

tevékenység 

 

dol ozóknak 

   

hétvégenké 
nt 

Kertmozi 
. 

Teleki  ter 
, 

 JKN + KRI 
Filmvetítések a Teleki 

tereit/csak szponzorációval 

3  alkalom Bebiciklizés 

 

JICN + K_RI 

A  kerületben bizonytalanul 
bicikliző felnőttekkel  es 

gyerekekkel vezetett biciklizés 
a kerületben. 

3  alkalom 
Bebiciklizés utáni 

piknik 

 

KM 
Közösségépítő program a 

bebiciklizések után 

. 08 02 
Roma Holokauszt 

Napja 
hivatali 

megemlékezés 
JKN Hivatalos megemlékezés a 

roma szervezettel együtt. 

08.20 Állantalapitás  &mega Golgota  lb JKN 
Utcabál (a régi hagyományok 

felelevenítése) 

08.25 
Közösségi Fogadóóra 

5. 

Atenor? Szász 
Ferenc 

középiskola? 
játszótér? 

művésztelep? 

KRI Százados Negyed 

 

Kincskeresés a 
Hivatalban 

Hivatal K RI 

Gyerekprogram - demokrácia 
oktatás - Kesztyűgyár nyári 

táborának programjába 
illesztve 

iiili [i 
_ 

 

-:._—__._ 

 

szept. 
közepe 

Jazzfesztivál 
Mátyás és 
Teleki rer 

RCN 
Hely jazz-zenészek fesztiválja, 

első alkalommal köztéren. 

3  alkalom Bebiciklizés 

 

JKN + KRI 

A  kerületben bizonytalanul 
bicikliző felnőttekkel és 

gyerekekkel vezetett bieiklizés 
a kerületben. 

3  alkalom 
Bebiciklizés utáni 

piknik 

 

KRI 
Közösségépítő program a 

bebiciklizések után 

09.?? Budapest 100 

 

KRI 

Csatlakozás a KÉK 
kezdeményezéséhez, 

lakóközösségek 
csatlakozásának segítése 

09.15 Tematikus Fórum  5. Kesztyűgyár? KRI forum 

09.22 Autómentes Nap József utca JKN + K_RI 
Országos programhoz

 csatlakozás. 

09.29 
Közösségi Fogadóóra 

6. 

Losonci tér? 
Patyolat? 
Leonardo 
kutyafuti 
mögött 

KRI Szigony-Losonci Negyed 

10 



. 09?? Sport-  t 
drogprevenciós nap F1DO JKN+KRI 

• 

Sportversenyek, 
sportszervezetek megjelenési 

lehetősége, focitoma 
felnötteknelc, droggal 

kapcsolatos azinhAzi előadás, 

    

beszél etések. 

10.06 Aradi vértanúk napja 
Kossuth

 

mahlemeum 

 

Hivatalos megenilékezés,
 koszonlzas. 

10.04 Idősek napi program 

 

JKN . 

10.23 
56-os forradalom is 

szabadságharc 
megemlékezés 

Corvin köz JKN 
Hivatalos megemlékezés, 

koszorúzás, kulturális 
program. 

11.01. 

Közmeghallgatás 

Szociális Munksi 
Napja 

 

Hivatal + 
KR!  + JKN 

JICN 

• 

Hivatalos program 

11.14. Józservirm

 

Biztonsigtiért 
ilizasságköt6 

term 
JICN Hivatalos dijitadó ünnepség 

11.17 Közösségi Fogadóóra 
7. Kesmyügyir

 KK/ Csarnok Negyed - förum 

11.24 Tematikus  forum 6. Kesztyügyár? KB] Kesztyűgyár - fórum 

1125 
Nők elleni  tank 

vihignapja 

 

 JICN + KR1  
Szinházi elf:edits, . • 

baviNgetések, csatlakozása 
NANE programjaihoz. 

11.30 Józsefvárosi Jégpálya Horvá 
th mihm mi. 

JKN Közösségi ünnepi program. 

     

12.01-22 Advent 
Józsefvárosban 

Horváth 
Mihály tér 

JICN 

Zenei programok, beszinkilit 
előadások, gyermekprogramok 

a hivatalos gyertyagyújtás 
mellett. 

• . 12 05 HivMal1Miktlhis 
Hivatal, 300-as 

terem 
,„,,, 
"an 

Hivatali dolgozók gyerekei 

12.06 Miladis csomagok Józsefváros JKN Icerű

letrészére 
i  bölcsődések és 

óvodások részére 

12.07 Kariesonyi esoinagok Józsefváros . 
szociálisan hátrányos helyzetű 

csalidok részére 

12.08 Közblitéd ir  °gale s 4115E lit KR! Tisztviselő- Kolónia 

12.21 lilvatall Karőcsure' 
Hivatal, 300-as 

tram JKN Hivatali dolgozók részére 

11 



1/4. 1113  - helyi vállalkozásfejlesztés 

A H13  korábbi formájában nem működik tovább 2021-ben, a JKN Zrt. költségvetésében csak 

az ingatlan fenntartásával kapesolatos költségekre, közüzemi díjakra, és a csoportos 

létszámleépítéssel távozó munkatársak kifizetésére áll rendelkezésre forrás. 

Jelenleg az épületben a konferencia terem bérelhető, 11.000,-Ft+áfai óradíjjal.  A  JKN irányítás 

költözésével az  1.  emeleten már nincsenek bérelhető terek, egy kisebb terem kialakítását a  2. 

emeleten 2021-ben tervezzük.  A  korábbi bérlők (coworkerek, vállalkozások) jogviszonyát a 

Ház új funkciójának kialakításáig fenntartjuk, bár a bérleti díjak újragondolása — tekintettel az 

ingatlan központi elhelyezkedésére, állapotára — napirenden van. 

1/5.  Galéria (kötelező feladat) és Zászlógyűjtemény 

A  Józsefvárosi Galéria korábbi formájában nem működik tovább 2021-ben, a JKN Zrt. 

költségvetésében csak az ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségekre, közüzemi díjakra, és 

a csoportos létszámleépítéssel távozó munkatársak kifizetésére áll rendelkezésre forrás. 

1/6.  Kommunikációs divízió 

Újdonság, hogy a Józsefváros című lap 2021-től kéthetente jelenik meg, megtartva az eddigi 

magazin formátumot. 

A  gyorsabb, pontosabb hírszolgáltatást a Józsefváros újság saját honlapja biztosítja majd a 

kerületiek számára, várhatóan  2021.  júniusától 

Lapszámonként  25-30  újságcikk (évi mintegy  1300  írás) szállítja a lakosoknak a kerületet, 

önkormányzatot érintő  hiss  híreket: beruházás, fejlesztés, közbiztonság, oktatás, kulturális és 

közösségi események, helytörténeti érdekességek, egészségügyi, egyházi, rendőrségi és 

turisztikai témában. Ezen felül az újság teret  ad  a helyi hivatalos közleményeknek és a kerületi 

programajánlóknak is.  A  lap  46.500  példányban jelenik meg, illetve  2.300  példány kerül a 

közintézményekhez. 

Tervezett megjelenés  202I -ben: 21  lapszám 

12 
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A  Józsefváros újság saját honlapjával párhuzamosan a szerkesztőség gondozza Józsefváros 

intemctes honlapját (www.jozsefvaros.hu), a Facebook közösségi oldalát 

(www.facebook.com/jozsefvaros.hu)  es  a Józsefváros Youtube csatornát is. 

A  jozsefvaros.hu honlap hírportálként  es  Józsefváros Önkormányzatának tájékoztatási 

felületeként is működik. Naponta  3-4  cikk kerül fel a honlapra. 

A  jozsefvaros.hu honlapon  es  a közösségi oldalon évente közel  1500  tartalom (ciklc, 

programajánló, képriport, hirdetmény) jelenik meg. Emellett a képviselő-testület 

előterjesztései, az önkormányzati határozatok, rendeletek, az önkormányzati intézményi  es 

gazdasági társaságokat érintő információk, valamint az önkormányzati  es  államigazgatási 

hatósági ügytípusok is el érhetők a honlapon. Ezeket a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti 

egységeivel, ügyintézőkkel  es  letölthető nyomtatványokkal összekapcsolva tesszük közzé, 

mindezt kiegészítve teljes archívum-  es  RSS funkcióval, Facebook-integrációval, szavazással 

kapcsolatos adatok közzétételével, keresőfunkcióval.  A  honlapon továbbá követhetők a 

képviselő-testület ülései is. 



Józsefváros közösségi (Facebook) oldalán a napi  3-4  hír mellett ajánlók, fényképes galériák, 

meghívók és youtube-linkek is megjelennek, illetve kollégáink a felmerülő lakossági 

kérdéseket is megválaszolják, vagy a megfelelő helyre irányítják az érdeklődőket. 

Józsefváros Videó, Kisfilmek, Youtube csatorna 

A  kommunikációs divízió keretében készülnek kisfilmek, rövid videók, dokumentumfilmek is 

a jozsefvaros.hu honlapra. Hetente  1-2  kisfilmet készítünk különböző terjedelmekben, formai 

és tartalmi korlátok nélkül. Az anyagok többféle stílusban és technikával készülnek. 

PR Marketing 

A  kommunikációs divízió feladataihoz tartozik kreatív anyagok, plakátok, hirdetőanyagok, 

flyerek, kiadványok, tablók, szóróanyagok - készítése Józsefváros önkormányzata számára, 

valamint grafikák készítése a Józsefváros újság- és honlap, az Inf.?) pontok, valamint a 

jozsefvaros.hu részére. 

In. A  Kesztyűgyár Közösségi Ház divízió alatt működő programok 

A)  Általános iskolás korú gyermekek részére nyári napközis  tabor  szervezése, 
étkeztetéssel - kötelező feladat 

A  Kesztyűgyár Közösségi Ház a nyári iskolai szünidő alatt a józsefvárosi általános iskolákba 

járó, a józsefvárosi lakcímmel rendelkező, illetve a kerületben életvitelszerűen tartózkodó  7-14 

éves korú gyermekek számára „Nyári napközis  tabor"  programot biztosít, napi háromszori 

étkezés lehetőségével.  A 10  hetes táboridőszakban, heti turnusokban, az intézmény átlagosan 

napi  80-120  gyermeket tud fogadni. Az intézmény a  tabor  időszakában, szerződéses 

jogviszonnyal, hetente összesen  12  fő gyermekfelügyelő,  1  fő gyógypedagógus,  1  fő 

pszichológus és  1  fő védőnő (józsefvárosi iskolai védőnők) foglalkoztatását biztosítja.  A tabor 

ideje alatt a kiskorúak életkori sajátosságaikhoz igazodó, tematikus programokon vesznek részt. 

A  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetű családok a napi étkezést kedvezményesen, illetve ingyenesen vehetik 

igénybe. 
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B)  Szociális gondoskodás 

Adományok gyűjtése 

A  Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület döntése szerint a LELEK Program 

(Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Program) I. 

Mentorállási pillér (szolidaritás, adományozás) keretében felajánlott természetbeni adományok 

(bútorok, háztartási eszközök, ruhanetnük, használati cikkek, egyéb eszközök) fogadását és 

raktározását a JICN Zrt. biztosítja. Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. a 

143/2017.(V1.08.)  sz. Képviselő-testületi határozat alapján,  2017..  június 13-tól a  1082 

Budapest,  Baross utca  118.  szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részét 

használhatja az adományok raktározására. Igénybe vett szolgáltatási díjak: az épületrész 

üzemeltetési költségei (rezsi, rágcsáló irtás, riasztófelügyelet). 

Foglalkoztatási programok 

Álláskereső Klub, Állásra fel!, Állásbörze, Közfoglalkoztatottak (kötelező feladat), Közérdekű 

önkéntes tevékenység, szabálysértéseknél, Közösségi szolgálat 

C) Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása 

Szabadido; készségfejlesztési és közösségi programok — Kesztyűgyár Közösségi Ház 

A  Közösségi Ház több mint  10 eve  rendszeresen kínál mind gyermekek, mind felnőttek részére 

alkotó, készségfejlesztő,  i  közös élményt erősítő foglalkozásokat, illetve tematikus 

programokat az év minden időszakára. 

Fókusz Női Közösségi Központ 

„én / idő" — program,  0-3  eves korú gyermeket nevelő anyák részére nyújt szabadidős- és 

kompetenciafejlesztő szolgáltatásokat  es  programokat. 

2021-ben tervezett hetente ismétlődő prograxnelemek: 

Zumba, Zenéljünk!, Interaktív előadások, Alkotó műhely, Pszichológiai konzultáció, 

Családi délelőtt, Tipegő 

A  Fókusz Női Közösségi Központ szolgáltatásai és programjai ingyenesek. 

120 
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•  Kesztyűgyár- Közösségi Ház 

.. 
, taneiést tátneägtó; egélyntiiielő Szolgáltatások helyi lakosok, csatidok; icezőSéégekszámára • 

Oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatás 

  

Mentor  program - tanulást támogató szolgáltatás: mentorállás, 
korrepetálás, felkészítés, tehetséggondozás  7-18  éves 
gyerekek számára (VEKOP  UTAH! 3  HÓNAP) 

 

Iskola előkésztő foglalkozás - Lurkó Kuckó 

 

Hétvégi játékos fejlesZtő foglalkozás  also  tagozatosok számára 
(Sziporka Szombat) 

 

Pályaorientációs börze  7-8.  osztályos diákoknak 

 

Zsendülő Tanoda 
Egyéb szolgáltatások 

  

Egészségnapok, Szenvedélyek napja 

  

..  
Sport,  szabadidő és kultürálii programok . . „ 

Rendszeres programok 

  

gyerekeknek: tánc,  box,  biciklizés, judo, játszóház, főzős 
programok/közösségi konyha, zenei nevelés, drámafoglalkozás, 
számítástechnika, programozás, internetbiztonság stb. 

 

Mindennapos nyitott, kötetlen, alacsony küszöbű szabadidős 
szolgáltatás gyerekeknek 

 

Felnőtteknek: társasklub, ping-pong, matemorfózis előadások, 
cserebere piac, mozgásos programok, filmklub, könyvklub stb. 

 

Nyári délutáni tematikus táborok kamaszoknak, őszi-téli 
játszóház óvodás korosztály számára 

Rendezvények 

  

ünnepekkel kapcsolatos rendezvények (lsd: 
közösségszervezés) 

 

óvodáknak/iskoláknak célzott rendezvények 

 

kulturális rendezvények - koncertek, kiállítások, felolvasás/élő 
könyvtár, Stb 

 

kerületben élő nemzetiségek bemutatkozása, ünnepei 

 

Magdolna napok 

 

Mátyás téri dallamok 

Hétvégi programok 
Fenti programokból/rendezvényekből  all  össze, cél a közösségi 

_ház kinyitása, programokkal feltöltése hétvégéken is 
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KÖzösségszervezés, kozosségépités 

  

Meglévő közösségek befogadása, 
közös program szervezés 

  

Nyugdíjas ping-pong, Hazavárunk Alapítvány, DanceForce 
(Balogh József), Szelidek Tanodája (boksz, SIpos Mihály), 
Ogánytáncház . 

, . 

• 
Új közösségek bevonása, kapcsolattartás, közös 
programmegvalásitás, befogadás:.brIngázás kertkpáros 
klub, Menedék Migránsokat Segítő Alapítvány, Idetartozunk 
Egyesület, TE+ÉN, Láthatallan tanoda,  %So  bohóc, Társak a 
Teleki  net, Megan*  Csoport, Iskolák, (5vodák, önsegítő 
csoport (VLE), Digi Tanoda,  BIG.  Mandák ház, Szociális Cirkusz 

Salát közösség épitése 

 

• • 
Ünnepek: Télúzti . 
karnevál, Gyermeknap, Húsvét,  Halloween,  Mikulás, Karácsony 

 

Mátyástéri Szomszédság - M. téri házak közösségeinek 
megismerése. bemutatkozása . 

 

Táborozó gyerekek szüleinek tálálkozója 

 

Chill  zona - délutáni nyitott program (Kerülj KÉPbe, Zöld sarok) 
• önkéntes bázis épitése 

 

Családi piknik a Mátyás téren  (0-3 dyes  gyerekek családjainak) 
5-8  alkalom 

 

Fókusz Közösségi Központ - trifIdő program 

Szociális gondoskodás/kiegészítő szociális szolgáltatások szervezése 

 

Munkavállalást támogató szolgáltatások - állásbörze, 
Internetezési lehetőség tanácsadással egybekötve, egyéni 
álláskeresési tanácsadás 

 

JoglirszicholeltsiffelleszlóPedagógusi tanácsadás 

 

Adománygyűjtés 

 

Nyárl  tabor  - áll. Iskolás gyermekek napközbeni ellátása iskolai 
szünetben étkeztetéssel 

 

kamaszcsoportiszexedukació 

 

Mentor  program (lsd. oktatás szolgáltatás) 



Összesen 123 72 158 736 I I 184 604 80 225 841 180 34 699 538 6 281 532 

Szabadidö Fókusz 
• Kesztyü 

Mie9iány. . 
Nyári tábor 

;3 

13 

7 128 000 

35 795 000 

1 104 840 
5 548 225. - . 

2 . . 
2 

 02  ' 

720 000 .. _ . 
I  500 000 

12 500 boo 

1 1 1 600 . _ ,....., 
232 500 

I  937 500 

Irányítás 16 64 174 560 9 947 057 

 

I 1 200 000 186 000 

 

5 

 

. ... . 6 2g1 532 , 

 

. . . 
IG  elnök 

    

_ I . 4 307 772 „. ... ... .. 667 705 

• IG  I.g, . 

     

2 512 872 389 495 

IG  Ing .. 

    

1 I  974 396 306 031 

IF13  elnök 

 

, 

  

1 3 000 000 
. ' 
465 000 

'FB tal 

    

I I  800 000 279 000 

'FB tag_ 

    

I I  800 000 279 000 

Üdültetés agyarkút ', • 3 12 600 000 1 953 000 

    

Käptalanfdred 3 9 379 500 1 455 923 . I 840 000 130 200 

Galéria _ .... „_. . 

 

' 10 394 250 1 398 488 ... 

    

Kiállítások  1 660 100 10231'6 

    

Rendezvényszervezés 

 

10 524 000 1 631 220 

 

13 3 240 000 502 200 

'Kiemelt állami I 6 180 000 957 900; 

   

0 

Sarkesztőség Újgág 8 14 815 600 2 201 093 

 

5 6 708 000 1 039 740 

H2rde) 2 ' 5 525 000 856375: 

 

2 2 160 000 334 800 

PR I ' 4 560 000 706 800 

    

H13 '8 14 090 845 2 184 081 

    

Pálväntok 3 7 608 000 1 179 240 

    

Vekop 8 20 628 000 3 197 340' 

 

10 10 800 000 1 674 000 

Zeítészek 40  fö zenész . , . 

    

15 11695696 t  812833 

4  fő zenekar vezetö 

    

4 5 400 000 837 000 

USA 6 2 ' I  778 325 275 640 

    

Közfogl  al  koztatis 0 
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II. Kockázatok 

1. A  covid-járvány miatt mar 2020-ban is több rendezvényünk, programunk maradt el, a 

pandémiás helyzet a Kommunikációs divízión kívül valamennyi divíziót érintheti 2021-ben is. 

Amennyiben  2021  is a covidról  sail,  könnyen tűnhet úgy a döntéshozók számára, hogy a IKN 

költségvetése felültervezett, ami a következő évi tervezésnél hozhatja nehéz helyzetbe a 

társaságot. 

Amíg a veszélyhelyzet különböző fokozatai vannak hatályban, addig 

• a rendezvényesek több szabadtéri eseménnyel készülnek 

• az üdültetés gyerekcsoportok híján az egyéb szállóvendégekre koncentrál 

• a 1CICH a Tanoda és a mentor program lebonyolítását próbálja biztonságosabbá tenni. 

2. A  használatban lévő ingatlanok állapota 

Már 2020-ban is Jelentős munkákat kellett a 1113-ban, illetve a Kesztyügyárban végezni. 

Amennyiben  2020  végén nem sikerül  ä  Kesztyűben befejezni a folyamatos beázást okozó 

szerkezeti hibák kijavítását, a 2021-es költségvetésben felújításra elkülönített  2,4  millió 

forintból lehet befejezni azt. 

A HI  3-ban 2020-ban megtörtént a tetőszerkezet kijavítása, és egy Új ereszcsatorna kialakítása, 
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a pince szigetelése, 2021-ben pedig a büfé rész lefolyórendszerének átalakítására lesz szükség. 

A  nagy alapterületű ház folyamatos karbántartásra szorul, ezért erre a célra idén jelentősebb 

összeget, több mint  4  millió forintot terveztünk. 

Magyarkúton 2020-ban befejeződött a lakórészek modernizációja, ami többek között a 

biztonságos, élősködőmentes szállások kialakítását, a tető egy részének javítását jelenti. 2021-

ben szükség lehet a teljes tetőcserére, ennek forrásául a szálláshely bevételeit kalkuláltuk. 

4. A  VEKOP  -6.2.1-15-2016-00013  pályázat szerződő partnere az Önkormányzat, képviselője 

a RÉV8, a felhasználó Viszont a társaság. Az elszámolás bonyolult módja, az egyrészt túl 

szigorú, másrészt nem elég részletes pályázati előírások, illetve a jól képzett szakemberek 

hiánya miatt fennáll a veszélye annak, hogy a JKN nem tud minden programköltséggel 

elszámolni.  A  megoldás itt csak az lehet, hogy a RÉV-től folyamatos beszámolót kérünk az 

elszámolásról. 

5. Szakemberhiány van mind az alacsonyan, mind a magasan kvalifikált szakmákban.  A 

Kesztyűben és a  H13-ban  nélkülözhetetlen portaszolgálatot 2021-ben kénytelenek vagyunk 

külsős biztonsági cég bevonásával megoldani, ami a KKH költségvetesében jelentős,  15  millió 

forintos növekedést okoz (a  H13  nem tervezett erre többletköltséget). Mivel a JKN-nél évek 

óta nem volt bérfejlesztés, a jó munkakörülményeken kívül nincs eszköz arra, hogyan lehet 

megtartani a legjobb munkavállalókat. 

20 



Tárgyét 

2021.12.31 

VI 
VH 

I. Pénzügyi mutatók 

2021. é'i Euszeriisített ins beszimoló EREDMILNYKIMUTATÁSA 
(összkiltség eljirisssal) 

Értékesítés  ante interim!. 

Biais is 

2020.12.31 

17 166 

Előző 
és(elc) 

módositita tiir-bázis 

Változás 

23 200 6 034 33% 

111 
Mafia  saját teljesítmények értéke 
Egyébieridelek 753 576 I 599 666 153 910 -20% 

Ebból vista:sift Istékvesztés 

lAnyagjellegú niforditisok - 61 183 -20% se. 244 752 
54 340 906 
55 
56 

V ISzemélyi jellegú rifonlítisok 
371 
572 

Értékesákkenisi 
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Ebből értakvesztés 

tjazieierekteseereebein 
ereetWitl-VM 
Péesitri tativeletek bevételei 

486 132 ?u(fsa 906 

30 628 

17 

30 623 

III1 

"OE41.759  

_ 35 226 40% 

5 869 
28 

24% 
1% ' 

- 4 49% 
Ix Pdamtivi mfireletelc rifordita—sal •  

2 

:30 960 

1  

97 
501 Adófizetési kötelezettség 

.44.4.4:4444):Sta:HHHH 
12 12 

11594/3:::: 7: 
:• : 
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4420' 

42417 

857%. 

11% 

Változás mértéke 
2021. Ai  Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE  'A'  változat 

 

DOS  ZRT 
Kazis  év 

20201231 

Elözö 
év(ek) 

mgg„iti sis 

Tárgyév 

2021.12.31 

01. A Befektetett eszközik 91 144 0 4312; 

02. I Immaterielisjavalc . 1 916 

 

- 1 533 
03. Ebből Immateraksjavak értékhelyesbitése 

   

04 II Tárgyi eszközök 89 228 

 

42 189 
03 Ebből Tárgyi eszközök értékhelyesbitése 

   

6.  In Befektetett pénzügyi eszközök 

    

Ebből: Befektetett eszközök pénzügyi 

   

7.  ittithelyesbkése 

   

OS. B  Forgóeszközök OEOE 184 453 0 231 290 

09. I Készletek 

   

10. II Követelisek ‚ ', 5183 , 

 

'OE 993 
11. M Ertékpapirplc 

   

12. IV  Pénzeszközük ' ' 179270 

 

r 221 687 

13. C Alai's  időbeli elhatárolisok 44217 ,Pi" 54 

 

!24.i. * 1.0**001e;::::.:1 .:::339874 0 :::.4:77:8; 

 

IS. D Saját tőke 35 747 0 39 344 

16 I Iegvzett  take 5 000 

 

5  pop 

  

Ebbőlnisszavásároh tulajdonü részesedés 

  

- 

17. 

 

névértéken 

   

181 11 fegyzett,  de  Inez be nem fizetetttöke (-) 

   

19 III Tőketartalék 

   

20. IV  Eredménytartalik .37043 

 

' -21 095 
21. V Lekötött tartalék 51 842 

 

51 842 
22 VI Ertékkési tartalék 

   

23. VII Adózott eredmény 10 943 0 3 597 

24, E Céltartalék. 

   

25. F Kötelezettségek 238 431 0 196 389 

26. I Hátrasorok kötelezettségelt 

  

0 
27. II Hessler  iejáratülcötelezettségek 0 

 

' 0 
23. Ill Rövid lejáratú kötelezettségek 233 431 

 

196 389 

,  29. G Passzív időbeli elhatirolások 65 696 

 

42 133 

;$)..; L E:.!::e*RIKOKe.$#eir'.'..i..::::* .: :.  339 874 Q -.  277866 
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0 Jr 

eit21 r 5VC4 eltc 

- 47 422 -52% 

46 837 25% 

- 61 423 -96% 

Változás 

tárgy-bázis 

- 383 

- 47 039 

-20% 

-53% 

3 597 10% 

0% 

.34% 
0% 

47% 

10 948 

- 42 042 -13% 

- 42 042 -18% 

- 23 563 -36% 

608 71861.i 



Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók 

J1(N ZRT Bázis évre Tárgy évre 
2020.12.31 2021.12.31 

Befektetett eszközök aránya = 

Befekteiett eszközök  x 100 27% 16% 
Összes eszköz 

A  mutató értéke kifejezi, hogy a társaság összes eszközéből milyen hányadot tesznek 
Id  a befektetett eszközök. 

Forgóeszközök aránya = 

Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolás  x 100 73% 84% 
Összes eszköz 

A  mutató értéke kifejezi, hogy az összes eszközön belül milyen arányt képviselnek a. . • 
forgóeszközök. 

Tőkeerősség (saját tőke aránya) = 

Sajáttőke 11% 14% 
AM-leg főösszege 

A  mutató értéke kifejezi, hogy a társaság eszközeit milyen arányban finanszírozza a 
saját  Voice. 

Adózott eredmény aránya a saját 
tőkéhez viszonyítva = 

Adózott eredmény  x 100 31% 9% 
Saját töke 

A  mutató értéke kifejezi, hogy a tárgyévben a saját töke 
növekedésében/csökkenésében milyen az adózott eredménynek. 

Kötelezettségek aranya ---

 

Kötelezettsieek  x 100 70% 71% 
Mérlegasszeg 

A  mutató értéke kifejezi, hogy milyen a bosszú-  es  rövidlejáratú tartozások aránya. 

Befektetett eszközök fedezete = 

Sajcit  take x 100 39% 90% 
Befektetett eszközök 

A  mutató értéke kifejezi, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban 
fmanszfrozza a saját töke. 

Forgótőke, saját tőke aránya = 

Forgötőke  x100 -151% 89% 
Saját tőke 



A  mutató értéke kifejezi, hogy a rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett 
forgóeszközök (vagyis a nettó forgótőke), á saját tőke hány százalékára nyújt 
fedezetet. 

Likviditási mutató = 

Forgóeszközökx  100 77% 11.8% 
Rövid lejáratú kötelezettségek 

A  mutató értéke kifejezi, hogy a forgóeszközök összege milyen százalékát fedezi a 
rövid távú kötelezettségnek. 

Árbevétel arányos üzleti eredmény 

Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény  x 100 64% 15% 
Értékesítés nettó árbevétele 

A  mutató értéke kifejezi, hogy milyen a társaság alaptevékenységének 
jövedelmezősége. 

Bevétel arányos adózás előtti eredmény = 

Adózás előtti eredmény  x 100 2% 6% 
Összes árbevétel + összes bevétel 

A  mutató értéke kifejezi, hogy mekkora a társaság adózás előtti eredményének az 
összes bevételhez viszonyított hányada. 

Eszköz arányos jövedelmezőség = 
Adózás előtti eredmény  x100 3% 1% 
Eszközök összesen 

A  mutató értéke kifejezi, hogy egységnyi lekötött eszköz mekkora adózás előtti 
eredményt hoz létre, vagyis az eszköz jövedelemtermelő képességéről  ad. 
tájékoztatást. 

Likvidítási mutató 
Pénzeszközök+Atéknapírok 77%  • 76% 
Rövid lejáratú kötelezettségek 

Futó pályázatok 

A  Tanoda programban résztvevő Zsendülő Tanoda (pályázati azonosító: GYE-18-ALT-TAN-

1-0184)  es  a Vekop program (pályázati azonosító:  6.2.1-15-2016-00013)  finanszírozásával 

kapcsolatos részletek a .1KN költségvetési táblájából kiolvashatók. 

A  Tanoda 2021-es állami támogatása  13.500.000,- Ft  (a költségvetési tervben  13,8  MFt 

szerepelt), ehhez  9,7  MFt önkormányzati támogatás érkezik.  A  VEKOP-ból több mint  123 
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millió forint felhasználását tervezi a KICH  2021.  szeptember 30-ig, a pályázat futamidejének 

végéig. 

Időközben a VEKOP futamideje változott,  2022.  június 30-ig állnak rendelkezésre a források. 

IV. összefoglaló 

2020-ban  a  covid nemcsak  a  programok terén okozott elmaradást  a  JKN Zrt-nél,  de  nem 

fejeződhetett  be  az egyes diviziók áttekiniése, tevékenységük újragondolása sem. Továbbra  is 

hurcol magával  a  társaság olyan feladatokat, amire  a  kerületi lakosoknak nincs igazán szüksége, 

míg más programok tesztelése, bevezetése nem történhetett meg. 

2020-at sok új vezetővel kezdte  a  társaság, így jobb híján az előző évek gyakorlata alapján 

terveztük  a  feladatokat, programokat, költségeket.  A  2021-es év tervezése közben derült ki, 

hogy  a  tulajdonos önkormányzat finanszírozási gondjai miatt idén nem  jut  pénz táboroztatásra, 

kiállítások szervezésére, és  a  vállalkozásfejlesztési tevékenységre.  A  Galéria és  a H13 

munkatársaitól meg kellett válnunk, programokra  nein,  csak az ingatlanok fenntartására lesz 

idén forrás. Ezek  a  területek azonban nem kerültek ki  a  JKN  at.  és az önkormányzat között 

létrejött közszolgáltatási szerződésből,  a  tevékenységek csak átmenetileg s •zünetelnek.  2021 

feladata annak kidolgozása, hogy ezeket  a  funkciókat milyen keretek között lássa  el a  jövőben 

a  társaság. 

Az  önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok magas színvonalú ellátása mellett fontos 

feladat lesz 2021-ben  is a  szakemberek megtartása,  es a  JKN használatában lévő ingatlanok 

folyamatoi karbantartása, felújítása. 

Budapest, 2021.  május  5. 

Józsefváros Közösségelért 
—KC" • Nocireforgt zrt. 

—  1085 Budapest.  Hordnszky  u 13. 
• J Au: 25313433-2-42  Cg.  01-10-048493 

229597-00000000 11784009-22 dr. Gőz  Gabriella Not. 

vezérigazgató 
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Készült:  A  Felügyelőbizottság  2021.  május 10-en  10:00  órai kezdettel, a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. székhelyen  (1084 Budapest,  Horänszky  u 13.)  megtartott  2021.  évi !.  Wesel. • 

Jelenlévők: Bgry Attila— FB elnök 
Neubauer  Józsefad FB tag 
Bed/5  Petra  —  FR  tag 

dr. Gőz  Gabriella  —  a  JICN  Zn.  vezérigazgatója 
dr. Németh Csilla —  a  JKN Zrt, gazdasági vezetője 
Kundrtdc  Robert  könyvvizsgáló 

Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zn. 
Felügyelőbizottsági  Otis 

JEGYZŐKÖNYV 

Ölveczki Gábor - jegyzőkönyvvezető 

Egry Attila elnök a Felügyelőbizottság  202L  évi L ülését megnyitotta és határozatképességét  3 
fővel megállapította. 

A  Felügyelőbizottság javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek' Bedő Petrát, jegyzőkönyvvezetőnek 

Ölveczlci-  Gábort. 

1/2021 (V.10.)  sz. határozat:  A  Józsefváros Közösségelért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága 

egyhangúlag clfogailja jegyzőkönyv hitelesítőnek Bedő  Petra  felügyelőbizottsági tagot, 

jegyzőkönyvvezetőnek Ölveczki  Gabor  titkárságvezetőt. 

Igen Részt  neat  vevők  Nan • Tartózkodás 

3 Szavazatok 



Egry Attila elnök a tagok elé terjeszti a napirendre vonatkozó javaslatát: 

I. A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt Felügyelőbizottsága  2021'  évi ülés ás -

 

munkatervének megtárgyalása, elfogadása. 

H. A  Felügyelőbizottság Ügyrendjének módosítása, tekintettel arra, hogy a Józsefváros 

Közösségeiért Nonprofit Zrt-nél a  101/2021. (11.26)  Polgármesteri Döntés I. pontja alapján, a 

továbbiakban Igazgatóság nem működik, annak jogkörét a Vezérigazgató gyakorolja. 

HI. A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.  2020,  évi egyszerűsített eves beszámolójának 

megtárgyalása, javaslat a tulajdonos,  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzata számára jóváhagyásra. 

IV. A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.  2020.  évi egyszerűsített eves beszámolójáról készült 

KVALITAS Audit Könyvvizsgáló  es  Tanácsadó Kft. által jóváhagyott független könyvvizsgálói 

jelentés megtárgyalása, javaslat a tulajdonos,  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzata számára jóváhagyásra. 

V. Döntés a  2020..  évi adózott eredmény felhasználásáról  es  osztalék kifizetésről, javaslat 

tulajdonos,  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata számára jóváhagyásra. 

VI. A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.  2021.  évi első negyedéves tevékenységéről szóló 

beszámolójának megtárgyalása, elfogadása. 

VII. A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt  2021.  évi Üzleti Terv megtárgyalása, javaslat a 

tulajdonos,  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata számára jóváhagyásra. 

VHI. Javaslat a KVALITAS Audit Könyvvizsgáló  es  Tanácsadó Kft-vet (székhely:  2600  Vác, Űrhajó 

u 3.,  cégjegyzékszám:  13-09-113586,  adószám:  12477184-2-13)  kötött könyvvizsgálói 

szerződés meghosszabbítására, tekintettel arra, hogy a határozott idejű szerződés  2021.  május hó 

M. napjával lejár. 

IX. A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. új belső ellenőrének bemutatása. 

X. Egyebek 

2 
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r További napirendi pontokat egyik tag sem javasol. Az elnök a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot 

• szavazásra bocsátja S megállapítja a szavazás eredményét: 

Az  1.  napirendi pont tekintetében a FB elnapolja.  A  munkarend  Mhos  anyaga elkészül,  es  annak 

megvitatása és elfogadása a kővetkező ülés alkalmával történik, melynek időpontja:  2021.06.02-án, 

(szerda)  10.00  óra. 

2./2021 (V.10)  sz. határozat:  A  Felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag elfogadják a  2021.  május 

10-ei ülés módosított napirendi pontjait. 

• Részt nem vevők Igen Nem Tartózkodás 1 

Szavazatok 

   

_ 

A  napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagokat a Felügyelőbizottság tagjai e-mailben, illetve  Neubauer 

Jáz,sefné esetében személyes kézbesítéssel kaptak meg véleményezésre. 

I. napirendi pont:  A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt Felügyelőbizottsäga  2021.  évi  tiles- es 

munkatervének megtárgyalása, elfogadása. 

Elötedsztő: Felügyelöbizonság elnöke. 

A  FB elnökének javaslatira, a  2021.  évi munkatervet a  2021  évi ügyrenddel együtt vitatják meg,  es 

szavaznak az elfogadásáról a következd ülés napirendjében. 

Egry.Attila elnök a tagokat szavazásra kéri fel. 

3./2021 (V.10)  sz. határozat:  A  Józsefváros Közösségelért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága 

elhalasztja a napirendi pontot.  A 2021  évi ülés- és munkatervet elfogadása a következő ülésen 

történik meg  2021.06.02-in 10.00. 

3 
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Nem Tartózkodás Részt nem vevők Igen 

Szavazatok 3 

     

     

 

Részt nem vevők Igen Nem Tartózkodás 

Szavazatok 

 

3 

  

     

IL  napirendi Pont:  A  Felügyelőbizottság Ügyrendjének módosítása, tekintettel arra, hogy a 

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-nél a  101/2021.  (II.26) Polgännesterl Döntés  1.  pontja 

alapján, a továbbiakban Igazgatóság nem működik, annak jogkörét a Vezérigazgató gyakorolja. 

Előterjesztő: Felügyelőbizottság elnöke. 

Egry Attila FB elnök kéri a Bizottság  2020-évi elfogadott és a  2021  évi tervezett munkatervét, 

melynek áttanulmányozására  5  perc szünetet rendel el. Az áttanulmányozás során megállapítják, hogy 

a  2020.  évi munkaterv  3/3  pontja,  es  a  8.  pontja-ban  történik változás. Az FB részére írásban 

megküldésre ken.11. az Új munkaterv, melynek elfogadásáról a következő  Wes  időpontjában  (2021. 

06.02-án 10.00  óra) szavaznak Igy ebben a napi rendi pontot is elhalaszfiák. 

Egry Attila elnök a tagokat szavazásra kéri fel. 

4./2021 (V.10)  sz. határozat:  A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága 

elhalasztja a napirendi pontot.  A 2021  évi  fifes-  és munkatervet elfogadása a következő  Wiesen 

történik meg  2021.06.02-án 10.00. 

napirendi  pent:  A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.  2020.  évi egyszerüsítétt eves 

beszámolójának megtárgyalása, javaslat a tulajdonos,  Budapest  Főváros  VIE.  kerület Józsefvárosi 

Önkormányzata számára jóváhagyásra. 
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dr.  Nemeth  Csilla gazdasági vezető szóban beszámol az  F13  részére.  A  belső ellenőrzés alapján 

megtörtént a tételes leltár felvétel.  A  szóbeli beszán2ol5t követően szünetet rendelnek el, amely alatt a 

könyvvizsgáló elkészíti az írásos jelentését, és azt az PB részére benyújtja. Korlátozó jelentés készül el 

a tárgyi eszközök, befektetett eszközök (az L szttnalaosztaly) tekintetében.  A  többi számlaosztály 

• tekintetéten (szállítók, vevők, adók) rendben találja a. beszámolót, azok áttekinthetőek ele 

ellenőrizhetőek. Az PB aggasztónak találja a kialakult helyzetet,  de  ennek letisztázását követően 

elfogadja  es  ajánlja a tulajdonos részére az elkészült beszámolót. 

Egry Attila elnök a tagokat szavazásra kéri fel. 

5./2021 (V.10)  sz. határozat:  A  Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zrt. Felügyeltibizottsiga 

megtárgyalta  a  Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zn.  2020.  évi egyszerűsített  eves 

beszámolóját, mely szerint az eszközök ős források egyező főösszege  339 877e Ft,  az adózott 

eredmény —  10 948e Ft is  elfogadásra javasolja  a  tulajdonos,  Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi önkormányzatának. 

 

Részt nem vevők Igen em : Tartózkodás 
• 

Szavazatok 

    

IV.  napirendi pont:  A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.  2020.  évi egyszerüsftett éves 

beszámolójáról készült KVAL1TAS Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kit. tilts] jóváhagyott 

független könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása, javaslat a tulajdonos,  Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi önkormányzata számára jóváhagyásra. 

Egry Attila elnök a tagokat szavazásra kéri fel. 

6./2021 (V.10)  sz. határozat:  A  Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zrt. Felügyelobizottsága 

megtárgyalta  a  Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zn.  2020.  évi egyszerüsitett  eves 

beszámolójáról készült, KVALITAS  Audit  Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által jóváhagyott 

független könyvvizsgálói jelentést, valamint elfogadásra javasolja  a  tulajdonos,  Budapest 

Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzatának. 
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Részt nem vevők Igen Nem Tartózkodás 

Szavazatok _ 3  

  

V. napirendi pont:  Döntés a 2020.évi adózott eredmény felhasználásáról és osztalék kifizetesről, 

Javaslat a tulajdonos, a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat jóváhagyására 

Egry Attila elnök a tagokat szavazásra  Uri  fel. 

7.12021 (V.10)  sz. határozat:  A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyellibiwttsága 

elfogadásra javasolja a tulajdonos,  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

önkormányzatának, hogy a  2020,  évi adózott eredmény eredménytartalékba kerüljön és 

osztalék kifizetés ne történjen. 

 

Részt nem vevők Igen Nem Tartózkodás 

Szavazatok - 3 

  

VI. napirendi pont:  A  Józsefviros Közösségeiért Nonprofit Zrt.  2021.  évi elsó negyedéves 

tevékenységéről szóló beszámolójának megtárgyalása, elfogadása. 

Előterjesztő: dr. Gőz  Gabriella  vezérigazgató 

Egry Attila elnök a tagokat szavazásra kéri fel. 

812021 (V.10)  sz. határozat:  A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága 
megtárgyalta és elfogadja dr. Gőz  Gabriella  vezérigazgató beszámolóját a Józsefváros 
Közösségelért  N.  Zrt.  2021.  évi első negyedéves tevékenységéről. 

13"-

 



Nan Igen Részt nem vevők Tartózkodó 

Szavazatok 3 

VII. napirendi pont:  A  Józsefváros Közösságeiért Nonprofit zrt  2021.  évi üzleti Terv 

megtárgyalása, javaslat a tulajdonos,  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata 

számára jóváhagyásra. 

Előterjesztő: dr. Gőz  Gabriella  vezérigazgató 

Egry  Attila  elnök  a  tagokat szavazásra kéri fel. 

9./2021 (V.10)  sz.  ha  tározii t:  A  Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zn.  Felügyelőbizottsága 

megismerte, megtárgyalta és elfogadja  a  Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit zit 2021.  évi 

Üzleti tervét. 

 

Részt nem vevigi Igen Nem Tartózkodás • 

Szavazatok .. 3  

  

VI1L napirendi pont: Javaslat a KVALITAS Audit Könyvvizsgáló  es  Tanácsadó Kft-vel (székhely: 
2600  Vác,. Űrhajó  u 3.,  cégjegyzékszám:  13-09-113586,  adószám:  12477184-2-13)  kötött 
könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítására, tekintettel arra, hogy a határozott idejű szerződés  2021. 
inájushó  31.  napjával lejár. 

Előterjesztő: dr. Gőz  Gabriella  vezérigazgató 

Egry Attila elnök atagokat szavazásra kéri 

10/2021 (V.10)  Sz. határozat:  A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Felügyelfibizottsága 
megtárgyalta  es  elfogadja a KVALITAS Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft könyvvizsgálói 
szerződésének meghosszabbítását. 

• 
Részt nem vevők Igen Nem Tartózkodás 
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Egry Attila 

elnök 

dr. Gőz  Gabriella 

vezérigazgató 

Szavazatok 

    

IX. napirendi pont:  A  Józsefváros Közösségelért Nonprofit Zrt. új belső ellenőrének bemutatása. 

Tekintettel arra, hogy az új belső ellenőr nemjelent meg, így a személyes bemutatkozásra meghívják a 

következő ülésre. 

X. napirendi pont: egyebek 

• Egyéb hozzászólás, javaslat, észrevétel  net  vol 

Egry Attila elnök  11.56  perckor lezárta a Felügyelőbizottság ülését 

x4iehiputeer 

 

 

Neubauer Jó e  né 

Hi tag 

• Bedő  Petra 

tag- jegyzőkönyv hitelesítő 

Ölveczki Gábor 
jegyzőkönyvvezető 
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