
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsaga
Eldterjeszto neve: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly . —-

A?.............sz. napirend

ELOTERJESZTES
a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag 2022. marcius 22-i iilesere

Targy: Javaslat az Udvhadsereg Szabadegyhaz Magyarorszag 2021. evi tevekenysegerol szolo beszamold 
elfogadasara
Eldterjeszto: Nemes Gabor, Humanszolgaltatasi Ugyosztaly iigyosztalyvezeto
Keszitette: Rokusfalvy-Bodor Gergely Humankapcsolati Iroda
A napirendet nyilt iilesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattbbbseg sziikseges.
Mellekletek:
1. szamu melleklet: Udvhadsereg Szabadegyhaz Magyarorszag 2021. evi beszamoloja

Tisztelt Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag!

1. Tenyalias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete a 274/2015. (XII. 03.) szamu hatarozataban dontott arrol, 
hogy kbzfeladat-ellatasi szerzodest kbt az Udvhadsereg Szabadegyhaz Magyarorszaggal (szekhely: 1063 Budapest, 
Bajnok utca 25., kepviseli: Bernhard Wittwer omagy, adoszam: 19657569-1-42, a tovabbiakban: Udvhadsereg) 
jozsefvarosi kozossegi haz fenntartasa erdekeben. A megallapodas 2015 decembereben jbtt letre hatarozatlan iddre. A 
megallapodas alapjan az Udvhadsereg minden ev januar 31. napjaig beszamol tevekenysegerol az Onkormanyzat 
reszere. Az Udvhadsereg 2022. februar 15. napjan nyujtotta be a 2021. evi beszamoldjat, mely az eloterjesztes 
mellekletet kepezi.

A szerzodesben az Udvhadsereg vallalja a keriiletben kozossegi haz iizemelteteset (Udvhadsereg tulajdonaban allo 
1086 Budapest, Dobozi utca 31. szam alatti ingatlan), melyben a VIII. keriileti lakosok szamara az alabbi kulturalis es 
kozossegi programokat szervezi, illetve a szervezeshez teret nyujt:

helyi kozossegi, egyhazi hiteleti, kulturalis, oktatasi, kozossegepitd, felzarkoztato rendezvenyek; 
taborok;
kiallitasok;
vallasturisztikai programok;
ifjusagi neveles, szabadidbs programok;
csalad megtarto erejet szolgalo egyhazi rendezvenyek;
zenei, kepzo - es alkotomuveszeti programok.

Az eloterjesztes mellekletet kepezo beszamoloban reszletesen bemutatasra kerulnek az Udvhadsereg Jozsefvarosi 
Gyulekezetenek 2021. evben lebonyolitott rendezvenyek
Az Udvhadsereg a kbzfeladat-ellatasi szerzodes kereteben anyagi tamogatasban nem reszesiil, ezert a szerzodesben 
rbgzitett tevekenysegeket anyagi lehetosegei szerint valositja meg.

Fentiek alapjan javasolom az Udvhadsereg Szabadegyhaz Magyarorszag jozsefvarosi gyiilekezet 2021. evi 
beszamolojanak elfogadasat.

II. A beterjesztes indoka
A szervezet 2021. evi tevekenysegenek elfogadasa erdekeben indokolt, hogy a Bizottsag a 2022. marcius 22-en 
tartando iilesen dbntest hozzon a benyujtott beszamolbval kapcsolatban.

III. A dontes celja, penzugyi hatasa
A dontes celja, hogy az Onkormanyzat elfogadja a szerzbdeses partner szerzodes alapjan vegzett munkajat. A dontes 
penzugyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Budapest Fbvaros VIII. kerulet Jozsefvaros Onkormanyzat Kepviselb-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukbdesi 
Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) bnkormanyzati rendelet 7. melleklet 2.1.2. pontja szerint a Kulturalis, Civil, 
Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag dbnt az Onkormanyzat kbznevelesi, kbzmuvelodesi, 
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kulturalis, sport feladatok ellatasa targykorbe tartozd szerzodeses partner tevekenysegerol szolo beszamolojanak 
elfogadasarol.

Mindezek alapjan kerem a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag dontesenek 
meghozatalat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenlosegi Bizottsaga

..... /2022. (III. 22.) szamu hatarozata

az Udvhadsereg Szabadegyhaz Magyarorszag 2021. evi tevekenysegerol szolo beszamolo elfogadasara

A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag ugy dbnt, bogy elfogadja az 
Udvhadsereg Szabadegyhaz Magyarorszag (szekhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 25., kepviseli: Bernhard Wittwer 
omagy, adoszam: 19657569-1-42) 2021. evi tevekenysegerol szolo beszamolojat, az eloterjesztes 1. szamu mellekletet 
kepezo tartalommal.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 22.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati Iroda

A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten az eloterjeszto elokeszitojenek javaslata a kozzetetel modjara 
nem indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2022. marcius 17.

Nemes Gabor 
ugyosztalyvezeto

Keszitette: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly

Lei'rta: Rokusfalvy-Bodor Gergely Humankapcsolati Iroda

Penzugyi fedezetet igenyel/nem igenyel, igazolas:

Ellenor

SZILVIA 
ALjfeGYZO

JOGI KONTROLL:

Beterjesztesre ALKALMAS: Jovahagyta:

OS CSILLA
YZO

Cz ledy Adam
a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 

Eselyegyenlosegi Bizottsag Elnoke
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Beszamold a Kbzfeladat ellatasrol az Udvhadsereg Jbzsefvarosi Gyulekezetbben 2021-ben

Azelmultevbentcvabbra isaCovid jarvanyszahalyaihozkellettalkalmazkodnunkagyiilekezetunkben.  Mivel ajarvanyhely- 

zet nem lett engedekenyebb, igy a szocidlis ebedosztas eg6sz 6vben, a gyiielekezetiinkben tortent. Az ebedet igenybevQ 

raszorulo szemelyek lezart dobozban vehetik at elvitelre. igy hetfotSI, szombatig naponta atlag 220-230 szemelynek tu- 

dunk meleg ebedet biztositani, amit az Udvhadsereg Uj Remenyseg Hdza Ferfi Hajlektalanszallb konyhajan fgznek meg es 

do bozol nak be adagonkent. Idokbzdnkent ruhaosztSs volt a gyiilekezet udvaran rtorulo szemelyek szamara.

2021-ben is tobbszbr tudtunk Slelmiszer csomaggal segfteni hajlektalan, vagy r&szoruld egyedelUl&llbk vagy csaladok 

szamara: adomanyokbcl

• 2021 december 19-en 44 szocialisan raszorulo csaladok szamara,

• 2021. december 21-en 37 nehez sorsu, egyedulallo szemely resz6re.

• 2021. december 25-en 13 f6 reszere adtunk Sielmiszercsomagot.

• 2O21.deoember 26-6n 22 szemely szamara nyGjtettunk segftsdgst dlelmiszercsemaggal.

Az ev scran tobb szemelyes megkeres6sre adtunk segitsfcget Covid betegesben karantenba kenyszeriilt csaladoknak 

vasaroltunk be, dlelmiszert, tiszt&kodo szereket 6s gyogyszert v&tottunk ki, ha szUkseg volt ri Hat szemely reszere 

nyujtottunk penzbenl segitseget.

Vasarnaponkent Istentiszteleti alkalmakat tartottiink, es gyermek foglalkozast a jarvMy ugy i szabalyok betartasaval, al- 

kalmankent kb. 13-18 fd reszvetelevel.

Delutanonkent es este szemelyes I elkigo ndozdst tartottunk, bs ugyanezt tettlik online mddon is, amikor szukseg volt ra. 

10-10 alkalmas hazassSg felkeszfto kurzust tartottunk harem jegyesparnak. Ezutan ket eskuvSt is tartottunk, es egy 

2022-re van tervezve.

A nyari honapokban gyiilekezet udvaran levd jtadteret felujftottuk, amelyben onkentes segftSk vettek reszt. 

KarScsonykor a gyiilekezet babesoportja babeloadast tartott, 6s Betlehemes szclgalattal volt jelen a hajlektalan szallon.

Budapest, 2022.02.16.

//gF AWr Fi/^'vs
VecseynS Fulmer Enik6
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