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Képviselő.testiilet e számár a

Előterjesztő: Fábian Lászlő tigyvezető, Józsęfuárĺ:lsi Kulturális és Spoľt Nonprofit Kft.

A képviselő-testĹileti ülés időpontja:20If. május 03. . sz. napiľend

Tárgy: Józsefuárosi Kultuľálĺs és Spoľt Nonpľofit KÍt. 20t2. évre vonatkoző üzleti
teľve és2012. mái. l-dec.31. időszakľa szólĺí támogatási szeľződése

A napirendet gyazáľt ülésen kell tárgyalni, a đöntés elfogadźsához egyszertl/glru15ített'
szav azafrobb sé g sztiksé g e s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Buottságvéleményezi tr

Hatźrozatiiavaslat abizottságszámźna: a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja
aKépviselő-tęsttiletnekaze|őtęriesztésmeetáÍeyalź"sát.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 81l201f. (I[.01.) szttmí határozatában úgy dont<jtt, hogy a Józsefuárosi
Kulturális és Spoľt Nonpľofit Kft. (a továbbiakban: JKS) tevékenységét 20|2. ápľilis l-től
megvá|toztatta. A jelzett időponttól kezdve a VIII. kerĺilet. József kľt. 70. sz. a|att ta|á|hatő

Józsefuárosi Galéľia, illetve a Jőzsef krt. 68. sz. a|att található Zász|őgyujtemény üzemeltetése a
Józsefuárosi Kozösségi HźnakNonprofit Kft. működtetési köľébe került.

A Képviselő-testület a JKS-t f\If . évben az a|ábbi eseti támogatásokban részesítette:

. 20If. máľcius havi működésľe 10 millió Ft cisszegű támogatást biztosított (8|/201f. (III. 1.)

szźtműképviselő-testülętihatározat2.3pontja);

o 207f. április havi mrĺködésre további 8 millió Ft támogatásľól d<;ntott (9912012. (III. 2f.)
számű képvi se l ő-te stti leti határ ozat).

A Képviselő-testi.ilet az onkormányzat 7l201f . (II. 21.) 201f . évi költségvetéséről szóló rendeletében
a 1 1804 címen a JKS éves támosatására 50.000.0 e Ft-os e|őirźtnyzatot fosadott el.
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A Képviselő-testület f\If. március l-jén tartott ülésén megállapította, hogy az Orczy park teľületén
megvalósuló Ludovika Campus érinti mind aBźrkaJózsefuárosiSzinházi és Kulturális Nonprofit Kft.,
mind a JKS 2012' évi működését is. Az onkormźnyzat a Nemzeti Kozszo|giiati Egyetemmel a

Ludovika Campus megvalósításáról folyamatos tárgyalásokat taľt. Végleges döntés 2012. nyarán
vźrhatő.

A JKS af0I2' évi folyamatos és fenntartó biztosítása érdekében az előterjesztés 1. számú mellékletét
képező taľtalommal összeállította uz|eti tervét. Az uz|eti tervet a Józsefuáľosi Kulturális és Sport
Nonprofit Kft' Felügyelő Bizottsága elfogadta (f . számű melléklet).

Az előteľjesztés 3. szám,ő mellékletét képezi a JKS által elkészített, JKS f0I2. május |-tő| f0I2.
decembeľ 31-ig történő finanszírozását tarta|maző támogatási szerzódés tervezete. A támogatási
szerzodés tervezete szerint a támogatási összeg a jelölt időszakban összesen 43.500.000,. Ft' melyet a

Józsefuárosi tnkormányzat 8 db, esetenként eltéľő összegű havi részletben folyósítana a társaság
számźra'

A JKS éves tizleti terve a|Ąźn az onkormźnyzat támogatási igénye 82.500,0 e Ft, ebből a

költségvetés 50.000,0 e Ft-ot tarla|maz. A különbözet32.500,0 e Ft, melynek fedezeteként a 20l1. évi
szabad pénzmar adváný j avas lom me gj elö lni.

A Józsefuárosi Kulturális és Spoľt Nonprofit Kft-vel kötott Kozszo|gá|tatźsi Szerzódés szerint az adott
év támogatźtsának pontos 

.összegéről, 
valamint az e|szttmo|ás szabá|yaiľól minden tárgyévben ktilön

állapodnak meg a szerződo fe|ek, az aktuális jogszabá|yok figyelembe vételével.

A Képviselő-testiilet döntését a f006' évi IV. tcirvény, valamint a helyi önkormányzatokľól szóló
1990. évi LXV. törvény 2. $ (2) bekezdése és 10. $ (1) bekezdés d) pontja a|apjánhozzameg.

Ké ľe m az 
^|á'ňbi 

határ ozati j av as lat elfo ga d á s át.

Ha,ľÁnoza'Tl JAVASLAT

A Képviselő-testület, mint a Józsefuáľosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. egyszemélyi
tulajdonosa úgy dtint' hogy

1. elfogadja az elóterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Jőzsefvárosi Kulturális és Spoľt Nonpľofit
Kft. fU|f . évi üzleti tervét.

2' e|fogadja az előterjesztés 3. szźtmí mellékletét képező, az onkormáĺyzat és a Józsefuárosi
Kultuľális és Sport Nonprofit Kft. között kötendő, 2012. május 1 - december 31-ig taľtó
időszakban múködést biztosító Támogatásĺ szerződést, atámogatás összege 43.500'000'- Ft.

3. a JKS éves támogatás összegére töľténó 32.500,0 e Ft-os kiegészítés fedezetét az
onkoľman y zat 20 I 1 . é vi szab ad p énzmar ađv ány th őI bizto sítj a.

4. felkéri a polgármesteľt a hatźrozatZ. poĺtja szerinti támogatási szerződés a|áírásfua.

Felelős: 1-4. pontok ęsetén polgármesteľ
Határiđő: 1-3. pontok esetén 2012. május 03.,4, pont esetén 2012. május 10.

A dontés végrehajtását végzo szervezeti egység:
KÍt., GazdáłIkodási Ügyosztályo Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 20If . április 23.

Józsefváľosi Kultuľális és Spoľt Nonpľofit

,

=La.ÍĄ
Fábián LászI'ő

iigyvezető



Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

/^ ł/t ,' (
ď/../U%b ?*
Dr. Mészár Erika /a|jegyző /
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Fábian LászIő- igyvezető igazgatő

Mach lőzsef - igazgató-helyettes

Szedeľkényi-Hevesi Katalin - gazđasági igazgatő

Az előző évekhez képest a Józsefvárosi onkormfulyzat Képviselő testĹiletének döntése

értelmében (81'l201f. (III.01.), 2012. ápr:dls 1. napjától a Kft. telephelyei közüI alőzseÍ kľt. 70.

szám alatt található, JőzseÍvárosi Galéria és aJőzseÍ krt. 68. szárn a|att található Józsefuáľosi
ZászlőgyĄtemény, mint telephely kikeľtil a Kft. ÍeIadatvégzési helyei közül és átkeľül a

l őzse tv ár osi Közö s sé g i }{ázak Kf t. szeľv e zeti e gy sé géb e.

Ennek a döntésnek az éľtelmében a KÍt. feladatai a Park üzemeltetésére korlátozódnak.
A döntés továbbá nagyban megváltoztatta a Kft. mííköđési területeit és a műköđésének
lľányát teľveit.

A KT đöntése űi heÍyzet elé áIlította a KFT. vezetését az iůzeĺĺĺ.eltetés teľén, igy a tavaly
elkészített Üzleti Tervet, a döntést ktivetően átértékette és módosította e lehetséges

iľányok értelmében!

Józsefuáĺosi KultuĺáIis és Sooĺt Kiemelten Közhasznú Nonpĺofit Kft 2072' év - Üzleti Ten'
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Budapest történeti kertjei közül az orczy-park nagy figyelmet érdemel hiszen nagy
kite{edésű tájképi paľkja a városi parkok közülis elsőnek szárnít, mint szabadon Iátogatható
hely. orczy Lőrinc báró birtokán Petľi Bemhard svájci tetvező kćnyításával 1794-ben
kezdődott a nagyszabású keľtépítési muĺka, alnely aztám Budapest egyik legszebb angol
tájképi parkját hozta létľe. A birtokon megnagyobbították a tavat, mesteľséges dombo|
grottát, kerti kápolnát építettek. A keľt a századÍotđuIóľa készült el véglegesen, és a
tulajdonos megnyitotta a közönség előtt. Igazi đivatos kiĺándulóhellyé vált. 1830-36 közott
Pollack Mihály tervei alapjan építették fel a park melletti Ludoviceumot. A második
világháború után a volt Ludovika épiiletét a Kossuth Lajos Katonai Akadémia foglalta e|
később az ELTE Teľmészetfudományi Kara, majd véglegesen a Természetfudományi
Múzeum. A közparkként miíködő orczy-paľk a jelenlegi állapotában is jelentős szerepet tölt
be, mint történelmi kert, a Íőváros egyre inkább eltűnő zöldterületei között.

2. AZ oRCZY-PARK KÜIDETÉSE

A Ína1yaÍ kormány döntése értelmében az elkövetkező években a Ludovika
épületegyiittesében alakul meg a Nemzeti KozszoIgáIati Egyetem, helyet biztosítva ahazai
rendészeti képzésnek ' Az Egyetem kialakítása éľinti a Paľk ma méltatlan álIapotban Iévő
része7t, ahol modem oktató épületek, kollégium, valamint a hosszú távú tervek szerint
sportcsamok épiil. Reményeink szerint a zold' teri.ilet is növekedni, Íejlődni Íog az
építkezésekkel párhuzaInosan. Váľhatóan 2015-re ďakul ki lőzseÍváros legszebb teľmészeti
köľnyezetének új arcuIata.

Az egyetemisták mellett a kerület lakói, sőt a távolabbľól érkezők is kibőVült
szolgáItatásokkal szebb kornyezettel taláIkozn*.Usy gondoljut hogy a fejlesztéseknek
köszönhetően az általunk két éve Íelvázolt feladatunk továbbľa is aktuális maľad.

Báĺ az iizletl terv készítésének iđőpont1ába]:l nem ismert az izemeltetés strukturája a
következő évekre vonatkozólag, đe az önkoľmányzat és az egyetem képviselői váľhatóan a
következő egy évľe a!őzsefuárosi Onkormányzatotláqák potenciális üzemeItetőnek. A JKS
Kft. ennek ismeľetében készítette el a2012. évi üzleti teľvét.

Az orczy-paľk küldetése, hogy gazđag pľogramkínalata' helyszínei és szolgáItatásai révén
B ud ap es t els ő szárnu kultuľ ális és s z ab adid ő - sp ortko zp ont1 áv á v álj on.

Mindezt erős társadalmi elkotelezettséggel csaIádbaľát és humánus kömyezetben, valódĹ
éIő civůizációs metszésponttá valva kívánja megvalósítani.

Józsefuárosi KultuĺáIis és Spoĺt Kimelten Kozhasznú Nonpĺofit Kft 2012. év . Üzleti Teĺ
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Cé8ađatok:

JőzseÍvárosi Kultuľális és Sport Kiemelten Közhasznll' Nonprofit
Koľlátolt Felelősséý Taľsaság
1089 Budapest, Orczy ut1..

Adószám:
Statisztik ai szźrnjeI:
Cégsegyzékszáĺrt
Bankszám]aszáma:
Telefon:
Fax:
Email:
Postacím:

ff388133-2-42
2f388133 9004 572 01.

01.-09-919232

1 09 1 800 1 -0 00000 68-7 2600009

(1) 333-e501

(1) 313-0298
info@orczvpark.hu
1431, Budapest, PF.159.

Cégtöľténet/ a cég felépítése:

A!őzsetvárosi Ku1fuľális és Sport Nonprofit Kft. kiemelten kiizhasznú táľsaságként alakult
2009. június 17-én. Miíködését az Alapító okiĺat és a Kozhasznu Szerződés szabáIyozza,

ezek figyelembevételéveIvégzi kerületi kozrníiveLődési- és sportszervező ÍeIad'atait. Részben

gazdasági tevékenységet is folyta| ebből származő bevételét alaptevékenységének

mennyiségi és minőségi fejlesztéséľe fordítja.
AJózseÍvárosi Kulturális és Spoľt Nonprofit Kft. a képviseIő-testĹilet döntésének értelmében

egyszemélyes,1OO%o onkormányzati fulajdonu, kiemelten kozll.aszní, nonpľofit táľsaság.

A Kft. IegÍőbb döntéshozó szerve a képviselő-testt.i1et, amelynek át nem n:házl":ratő hatásköľe

az igyvezető igazgato, a FEB és a könyvvizsgáIő kinevezése, vissza}rívása. Az igyvezető
igazgató tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a Polgárĺľresteľ gyakoľolja. A Kft.
doIgozóit a Munka Töľvénykönyve alapján az igyvezető igazgató alkalmazza, aki a

munkáItatói jogokat is gyakorolja. Szakmai felügyeletét a Polgárľresteľi Hivatal Humán
SzoLgáűtatási Ügyosztályon belüti oktatási és Kultuľális Iľoda Kulturátis Csoportja látja

el.

A Kft. Íolyamatos működését a képviselő-testi.i1et, a FelügyelőBizottság és a könywizsgáIő
e\lenőrzi. További ellenőrzésre jogosultak az orczágos hatáskörű szervek; a, ĺťťlami

Számvevőszék, azLJgyészség, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
2OO9. szeptember 1-tő1 állami rendelet szabtiyozza az onkoľrnányzatl intézrnények vezető

tisztségviselőinek javađa|rnazásá| amelyet a Kft. weboldalĺán hozzáÍérhetővé tettiink.

A Kft. Feliigyelő Bizottsáęa
2010.november].8-tó1 LosonczyPáI
201'1'. Íebraar 4-tőI dr. Keľekes Pal és

Teleki Pál

Józsefr'árosi Kultuĺá1is és Spoĺt Kiemelten Közhasznú Nonpĺofit K[t 2072. év - Üzleti Ten



A Kft. könywizsgálć,ja 2008. decemberétőI a Kasnyik és Táľsa Kft. (a 25512008 sz. testĹileti
döntéssel).

Aláírói jogköľrel ľendelkezik Fábian LászLő igyvezető igazgatő.

A Kft. miíköđését alapvetően meghatároző jogszabályok:

Az1959. évi IV. törvény (Ptk.);
Az 1997 , évi CXL. torvény a kozmíívelőđésrőL;
Az 1997 . évi CLVI. töľvény a kozhaszn.u szerv ezetétőI;
A gazdasági társaságokrőIszóIő többször módosított 2006. éví IV. törvény;
A számviteli-, a csőđ-, az adő- és államháztaľtásitorvények;
f004. éví I. töľvény a sportról
A 2006' évi V. tv a Cégnyi1vánosságrőI ablĺősági cégeljfuásľól és a végelszárnolásľól
A Budapest VIII. keľúlet Józsefuáros tnkoľmtnyzata Képviselő-testĹi1etének
rendeletei és hatáľozatai.

Szervezeti struktúra
A Kft. gazđákođő szervezet, ezért szervezet.l' sťruktuľáját és vezetési rendjét a gazd,asági
hatékonyságra valő torekvés jellemzi. A létszárnot a vállalt feladatok határozzák meg,
figyelembe véve a szakmai ÍeIadatokhoz szikséges szakképzettséget is. A Kft-ben nincsenek
előírt státusheIyet rugalmas abérgazdálkodás, az igyvezetés alakítja ki a munkaköröket,
váIaszthat1a ĺľre1, mit végeztet saját álIományáva| mit külső megbízás vagy váI'akozás
forrnájában. A nagyobb önállóság melIett, a Kft. vezetése felelős a társasági vagyon
megőtzéséért és gyarapításáért, a gazdálkodás egyensúlyáért, a humĺán és tárgyi erőforrások
hatékonv felhasználásáért.

A Kft. alkalmazottai' létszáma
A KÍt. tevékenységének lebonyolítástlhoz kozrniive|őđési, spor| rníjszaki és gazdasági
szakemberekre van sztikség, mely feladatokhoz a Kft' személyi állományát a 2009-es év
negyedik negyedévében alakult ki, az igyvezető vezetésével, amit márciusi Képviselői
testt.ileti döntés' a következően alakított:

IJgyvezetó igazgatő
Parkigazgató.helyettes
Gazđaságiigazgatő
Gondnok
Titkárság
Pénzijgyi asszisztens
Technikai kise gítő szeméIy zet

1fő
1' Íő
1' fő
1fő
1Íő
1' Íő
8Íő

Józsefuáĺosi Kultuĺális és Spoĺt Kiemelten Közhasznú Nonpĺofĺt Kft 2072. év -Uz|euTer,ł 6



4.4 KFT. MUNKÁJÁ-NA-K IĹMEKIETESE

A Kht-bóI 2009-ben átalakult Kft. átvette a Kht. korábbi feladatait és sfüeresen alakította át a
kerületi kulturális élet szeľvezését, a programok bonyolítását és elvégezte az Önkormányzat
és bizottságainak felügyelete ďatt a rábízott szakmai munkát is. Kiemelten kezeli az otczy-
paľk gondozásátés a parkban történő események szervezést, illetve azoktáĺnogatását.
A park sportfunkcióinak kialakításának egyik lépéseként a 2010-es évben valósult meg a
Kalandpark megépítése, amely f01'0. szeptember 16. otaváĄa az érdeklőđőket. A beruházást
követően a paĺk látogatóinak száma örvendetesen nőtt, ami a 2011-es programok és további
felujítások eredményeképp tovább növekedett. A Diószeghy utcai kapuba sorompót
telepítettiink, amivel a gépkocsiÍorgalmat szabáLyozzuk. A paľkban található illemhelyek a

felujítás első ütemében megújultak.
KiemelĹ egyidejűleg megnövekedett felađat az őrzés, kozbiztonság megtartása és növelése, a

rongálások megeIőzése is. Kamerarendszer és állandó biztonsági szolgá|'at ügyel a paľk
rendjéľe az idelátogató vendégeink biztonságára. Kiegészítve a biztonsági szolgá|at
munkáját 2010. októberétől a közmunka pľogramban ľészt vevő paľkőľök Ís vigyázzák a

rendet.
A Főtáv bensházása miatt azutak a Ludovfüa kaputól a spoľtpályákig felbontásľa kerültek, a

salakos futőpáIyával egyetemben. Ezek helyľeállítása a 2010-es esztendőben megtörtént és a

futópálya úi nyomvonalľa került át. A 2010-es évben közel 170.000 látogatőja voIt az orczy-
paľknat ami 2011-ben közeI 20%-ka|'növekedett, így megközelítettiik a 200.000Iátogatót.

A park zöldterüIetének gondozását a Lian Kft. végezte, szerződése 2009. rnájusában
felmondásra került. A paľk ZöldterĹileteinek kaľbantaľtását ezek után saját eszközeinkkel és

humánerőfoľľásunkkal igyeksziink megoldani.

A bevezetőben mar jeleztĹik, hogy a kormány dontése alapjan az orczy-park ad helyet a

Nemzeti Kozszolgá|ati Egyetemnek (továbbiakban NKE). Az átépítések és az új épületek
kialakítása több évet vesz igénybe, ami a|att az egyetem és a !őzseÍvárosi Ónkorľrtźnyzat
megállapođás alapján végzi a felađatokat a park teľületén.

Várhatóan az önkormtnyzat a Jőzsetvárosi Kultuľális és Sport Nonpľofit KÍt-n (JKS Kft.)
kereszttil a park feladataí közül a legalapvetőbbeket látja el:

. a természeti kömyezet védelme, gonđozása, Íejlesztése;

. a látogatói igények kiszolgáIása;

. biztonságifeladatok;
r a napi működésben elengedhetetlen fejlesztések, karbantartási munkák, á17ag

rnegőrzése;
. az álIandó és kiemelt feladatok e|Iátása;
. idény jeIleý rendezvények szervezése.

A Kft. _ a Ptk. hatálya aIá tattozó _ kozszolgáltatási szeľződést kötött az Onkoľmányzaltal,
mely meghatározottpénzbeli térítés ellenében megrendeli a KÍt-től:

. meghatározott közmiívelődésĹ művészeti és spoľt programok, pľodukciók
ľendezését, bonyolítását;

. konferenciák, kézmúves, tánc-és továbbképző, ismeretteĄesztő kurzusok szervezését;

. külsős renđezvények, szetvezetek, együttesek befogadását a szokásos, va1y
me g állap o d á s szerint kie gé s zítő szolgá|tatás okk al'

. azorczy-parkműködtetéséĘ

. a kerületi Diákolimpia megrendezését;
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A Józsefuáľosi onkoľmányzat képviselő-testíilete a JKS Kft-t a ktizhasznűsäg;
szerző désb en rogzített tevékenységek megvalósulásával bizta rneg:

. a keri.ilet lakóinak megfelelő kulturális, spoľt és szabadidős programok szeľvezése;
r gyeľlnek és ifjúsági pľogľarrrok szeľvezése (játszólrázak, vetélkedőt gyeľrrrekszínhází

előadások);
. az egyetemes, a ÍlerÍ\zeti, a nemzetlségi és más kisebbségi kultúľa éľtékeinek

megismertetése, az tinnepek kuIturáján ak gonđozása;
r a nemzetĹ a kisebbségi, vlIági és egyhází tinnepet évfoľdulók kozismertté tétele,

tárnogatása;
. a heIyi táľsadalom kapcsolatrendszeľének, közösségi életének, éľdekérvényesítésének

segítése a közmiívelődés eszko zrenđszeľével;
. a civil szervezetek igény szerinti segítése, művelődési szánđékuk támogatása,

találkozók szewezése:
. helyismereti, környezeti és teľmészetvédő mozgalmak támogatása;
r a kerületben éIő művészek bemutatkozási lehetőségének megszeľvezése,

képzőmíiv észetl kiállítások lebonyolítása;
. egyéb művészeti ágak bemutatkozási lehetőségének biztosítása (konceľteŁ iľodalmi

estek, könyvbemutatók);
. ífjúsági zeneikonceľtek szervezése;
. tanfolyamok szervezése, befogadása,kozosségi összejövetelek szeľvezése;
. népi és ipaľművészetlvásárok lebonyolítása;
. minden korosztálynak az igényes szőtakoztatás lehetőségének abíztosítása;
. közösségi nagyrendezvények, fesztlváIok szervezése;
J az önkoľmány zatl pr o gr amoŁ rende zv ény ek szetv ezéséhez segítsé gn yujtás;
. sportversenyek szetvezése, lebonyolítása;
. az iskolán kíVĹili sportolási lehetőségekbiztosítása;
. a lakossági tömegsport feltételeinek biztosítása;
. spoľtlétesítmények (spoľtpályák) üzemeltetése;
. az egészséges életmód gyakorlásához segítségnyĄtás;
. DiákolimPiamegszervezése.
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A !őzseÍvźrosi KulfuĺáIis és Spoľt Nonpľofit Kft. a kerületi tnkormányzat kozĺĺlíívetőđési
intézménye, amely az orczy-paĺkban miíködik. Fe1adatait az alapítás óta a ferľrtaľtóvď
kottitt KozszolgáItatási szet ző dés r ö gzítl.
Munkánk jellegét szakmai lehetőségeinket és a park tevékenységszerkezetét nemcsak a

kerület sajátos társadalmi összetétele, hanem az jntézrnény használatában álló, minđen más

kozmiívelődési intézménytől eltérő inÍĺastľuktuľa is meghatfuozza. Ebből adódóan
helyiségei, teľmei kis létszárnot befogadó tevékenységek végzésére ďkalmasak, a

hasznáIatában lévő orczy-park 11 hektaľos területe azonban mind a kerüIetben, mind a

fővárosban egyedüláIló lehetőségeket biztosít a KÍt. szárnára.
A park az elmúlt évekberu illetve az iđén történt részleges felujításnak koszönhetően a

környékbeli családok kulfurált sétáló- és játszóhelyévé, valamint spoľtolásuk színhelyévé
vált.
A Kft. feladatainak jelentős részét teszi ki a park gond'ozása, karbantaľtása és őrzése. E

melIett az iskolai testrevelés színteľe és a kerületi Diák olimpiai rendezvények
lebonyolítója is.
A Jozsefvárosi Kulturális és Sport Nonpľofit Kft. arra törekszik, hogy a 2012-re tervezett
ľendezvényeivel, eseményeivel a családok minden tagsához szőlni tudjon.

A paľk hasznosíthatóságát segítl, hogy meťľóállomás közvetlen közelében van, így a váľos

bármely pontjárólkönnyen elérhető, de autósok szárnára a parkolás is megoldott.

KöľnyezetĹinkben tobb felsőfokú intézmény működik, emiatt a park az egyetemisták
kedvelt szabadidős terüIetévé válhahra. Miutĺán azonban a park a keľület leginkább leromlott
köľzetével is határos, látogatóinak nagyobb hányada ebből a sajátos társadalmi osszetételíí
kömyékľől érkezik. Mindez a hármasság programjainak jellegét szükségképpen
meghatáľozza. Figyelemmel kelI lenntink arra, hogy a park a sűrűn beépített VIII. kerület
kozépső harmadának ,,tĹideje,,; az iskoläsok spoľtrendezvényei és a kömyéken lakó, itt
sportoló potgárok mellett a kömyékbeli kisgyermekes szülők gyermekeinek levegőztetésre

alkalmas egyetlen nyilvános teľülete is.
Miattuk különösen fontos a parkban immár megteremtett biztonságos közállapotok
megtaľtása. Mindezekből következk, hogy intézményiink nemcsak ľendezvényeivel és

más míívelődési alkalmak megteremtésével szolgálhatia az éľđeklődőket, hanem a

paľkbéli gondozott áIlapotok fenntartásával és fejlesztésével is.

A!őzsetvárosi Kultuľális és Sport Nonprofit KÍt. szakmai működésének, a tĺíľsaság 2012. évi
üzleti tervének alapját az önkormiányzattal' kötött kozszolgáItatási szerzőđés szeľinti
működési támogatás' illetve a KÍt. saját bevételei biztosít1ák.

A Kf t. munkáj át 20T2-b en i elentős méľtékb en ĺleghatározza

- a rra1yobb kfüasználtságra való törekvés az orczy-paľkban pľogramokkal és nagy-

ľendezvényekke| külső partrreľek bevonásáva|
- hazaíés nemzetközipáIyázatokon történő indulás,
- a park növényzetének eľedeti allapotához vaLó közelítése, gyógynövénykert

Iétrehozása,
- a miíködési költségek optimalizáIása,
- bevételnövelés.
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A 2012-es műköđési.irrknét figyelemmel keIl lenni.ink atra,hogy váľhatóan néhány éven belül
a park üzemeltetésében váItozáslesz, így a Kft. szárnáľa nem lehet cél a nagyobb volumenű
ben:házás.
Teľmészetesen ettől is lehet eltérés speciáIis esetekberu például olyan pľogĺamok
megvalósítása esetén, ami hosszútávon a kerület lakóinak pihenését, kényelmét szolgáIja.
Elképzelhető továbbá az egyetemmel egyeztetett és a KÍt. száĺnára később visszatérítésre
kerülő projekt is.

A Kft. működését a jövőben segítheti a!őzsefuárosi Onkoľmźnyzat által létrehozott vezetőí
értekezlet munkája is. A kéthetente összeülő testtilet a kerüIet életét éľintő gyakorlati
kérdésekben egyeztet és a megoldásoknál figyelembe veszl' az intézmények humán és tárgyi
erőforrásait.
Az intézmények közotľi szinergia kfüasználása eľedményesebb műkodést és gazđaságosabb
megoldásokat jelent. A folyamatos kapcsolattaľtás az intézményvezetők között lehetővé
teszi,hogy a napi feladataik megoldása még hatékonyabb legyen.
A kapcsolat új lehetőségek kiegészítéséľe valamint a lakosság igényeinek felmérésére és

ellátásáľa is szolgáI.

Az onkormányzat kerületi hajléktalanokat érintő tÉtax-prograĺnjábarl is aktívan
közreműködünk a jövőben. A programban szereplők szárnára lehetőség nyílik a park
területén való munkavállalásra, ezzelvisszatéľésiikľe a taľsadaImi noľmák kozé.
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6 A KFT MÚJ(oDÉsI HELYEINK

Az orczy-park 11' hektáľos teľülete a belső Jőzsefuáros közvetlen szomszéđságában, jőI

megkiizelíthető helyen található.
Látogatók, vendégek - minden korosztályt képviselnek - a kisgyeľmekes sziJlők, a kamaszok,
a középkorúat sportoló fiatalok és nyugdíjasok is, akik szívesen látogatnak el ezekre a

helyszínekľe.
Hangsúlyozni szerefulénk, hogy a Kft. miíködési területének nagy részét jelentő orczy-park
szakmai hasznosítása azt is jelenti, hogy a ]-]' hektáros területet éjjel-nappal őrizlri és

folyamatosan gondozni kell.
A !őzseÍvárosi Önkotmányzat a KÍt. működéséhez szükséges - külön vagyonleltźrbarl'
rcgzített - teljes ingatlanvagyon haszná|atl, izemeltetési jogát a szetződés időtaľtamaľa a
tulajdonjog váItoztatása néIkül 2OO7. jllnius hó 1. napjával a Kht. ingyenes haszná|atába

átađta, a Kft. pedig mindezeket átvette.

Cím Megnevezés Hľsz. Alapteľület m2

Bp. VIII. ker. József kľt. 70.
(fsz. 4-5, felemelet, pince)

Galéľia 3s64s 629

Bp. VIII. ker. Orczy-park Paĺk 36.030 hrsz. IĹha9419rnz

Bp. VIII. ker. József krt. 68 ZászIőgyiijtemény 35217l1'lAl1' és21 239T|Ý

Budapest JőzseÍváros onkormźnyzat Képviselő-testtilete és a Kft. megállapođtak abban,

hogy az előzőekben meghataľozott _ a külön vagyonleltárbarl szereplő - létesítmények és

azok működéséhez szükséges gépészetl-, elektľomos-, kozrnii alap- és gerincvezetékek
Íelujítása, az épĺJrlet elválaszthatatlan részét képező belső berendezések cseréje és az

értéknövelő beruházások a fulajdonos! az egyéb üzemeltetésĹ karbantaĺtási, javítási

kötelezettségek a Kft-t teľhelik. A Kft. köteles az ingatlanokhoz taĺtoző zöldterületek (az

or czy -p ark) gond oz ás ár a, karb arttaft ás ár a.

Az előző évekhez képest a !őzseÍvárosi Onkormányzat Képviselő testĹiletének döntése

értelmében (81'ĺ2012(II.01.), 2012. áprl7is 1 napjától a Kft telephelyei köZül a lőzseÍ krt. 70

szárn alatt található, lozseÍvárosi Ga1éľia és aJőzseÍ krt. 68 szárn alatt található lőzsefvárosi
ZászlőgyiĄtemény mint telephely kikerül a Kft feladatvégzési helyei körül és átkerül a

J ő zse Ív áľ osi Köz ö ssé gi Házak KÍt szerv ezeti e gysé gébe.

A fenti változás ĺtán,201^2 ápľilis l..et kiivetően, a KFT feladata, a ielen tizleti teľvben

megÍogalm azottan, a BP. VIII. keľiilet, oĺczy iĺt 1- szám alatt tatálható orczy Park
tertiletéľe vonatkozik.
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6l A I ozsEFvÁno sl ceĺÉrue

A több helyszínnel ľendelkező JőzseÍváľosi Ku1turális és Sport Nonpľofit KÍt. céIja az
egységes kép, gondolkodás, koncepció keretéberu hogy a galériát minél több eseményébe
bevonja. Az orczy-paľkban töľténő kultuľális programok keľetén belül' a népszerűsítés
érdekében, szerepet kap a lőzsefuárosi Galéria is.

A galéria jó kiizponti elhelyezkedése miatt megfelelő helyszín lenne arua,hogy a jövőben
egyre több embeľ szárnára információs központként is funkcionáIjon.
Alőzsefváľosi Galéľia feladata elsősoľban alőzsefuátosban élő és lévő miívészek" valamint
a kisebbségi tinkormányzatok által delegált miívészek bemutatása, kiemelve a keľületben
tiirténő kultuľális és szociáIis események, kezđeményezések művészi formába való
megmutatását.

2012. janĺáĄátol - az tnkorcnányzat kulturális ľeferensétől szakmai segítséget kapva .
bővítjük pľogramkínálafunkat, ľendszeľes, tematikus kiállításokat teľveztink. Vendégeink
lesznek a magyarországiképző- és iparmiívészeti élet kiemelkedő alakiai, úgymint Aba -
Novák Vilmos festőmiívész, Tenk Lász|ő Munkácsy-đíjas festőmíivész, kiemelkedő helyi
kiáltítóink lesznek alőzsefuárosi Míívészek, aSzázados úti tvĺiívésztelep alkotói" valamint
Martsa Piĺoska ľestaurátoľ áltaI összeállított Martsa István emlékkiállítás. A kisteľemben a
művészkiállításokat a kiállítókľólkészült miívészportrékkalegészítenénk ki.
Célunk a lőzsefuáľosi Galéria ńgs hírnevének, nívójának visszaál|itása, valamint a

látogatói köreink bővítése, a látogatószám niivelése, valamint hogy alőzseÍvárosi Galéľia
kiállításai és rendezvényei bekeriilienek Budapest kultuľális vérkeľingésébe.
A Galéria koncepióvźůtása, megntivekedett pľogramkínálata, megnövekedett anyagi
ráf.orđítást is ígényel, melyet önkormányzati köItségvetésbő| valamint szponzorok
támo gatásáb ó1 kívanunk Íjnanszlr o zĺi.
A kelIemesebb légköľ kialakítása érdekében kisebb büfé üzemeltetését is tervezzik, valamint
elkészíttetjük a Galéľia ktilső aľculatának és a pinceľendszeľének fetújítási teľveit, melyek
végrehajtásával növelnénk az épi|et esztétikai és anyagi éftékét, nívőját, valamint új
kulturális színtéľrel növe]nénk közosségi tereit, melyet kiválóan tuđnánk hasznosítani.

A Íenti elképzelésiink megvalósítása 2012 ápľilis 1. ĺtán, a Jőzsefuárosi Közösségi F{ázak
NKft vezetőinek döntéséĺe vaĺ.

A l őzseÍv fuosi G aléria 2012. évi pľo gľamkínál ata, teľemb érletei

A Tózsefuarosi Ga1éria jelenleg is több ŕunkciót lát el:

Kiállításokat, míísorokat, előadásokat, konceľteket szerveztink, elsősorban a keľületben élők
részére, illetve helyet biztosítunk több kultuľális- és szocíális funkciót ellátó civil szeľvezet
egyesüIet működéséhez. Teľembérleti foľmában helyet biztosífunk kozhaszn'u és kuItuľális
képzésí Íormáknak, tanÍolyamoknak.

Célunk minden korosztály érdeklődését megcélozva a látogatottság növelése, szélesebb

köľben kihasznáIva a helyrajzi (foľgalmas köruti) adottságokat, termeink minél nagyobb
kfüasználása.
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A jelenleg bérbe adható 2 teľem közül a tÍ.ikros ,,balett,, nagyterem hétkoznap este szinte

mindig foglalt, a kisteľem sport illetve mozgásmíivészeti tanÍolyam megtartására

alkalmatlan, ide kisebb kulfurális és oktatási programokat szerveztiĺk.
Meghiľđetjük termeinke! melyek oktatás céIjára kiválóaŁ főleg napkiczben, melyhez a

beĺendezés adott, a megközelíthetőség szempontjából a Galériának peđíg kiváIő az

elhelyezkeđése. A jelenlegi szervezetĺfelépítés mellett a Galéľia csak hétköznap ij.zemeI,

Renđszeres progľamok:

KiáIlítások a kis és nag}rteremben:

A Galéľia elsősoľban a keriiletben élő rn'íivészek, rníivészí társaságok, a kerületben é1ő

kisebbségek alkotásaibóI rendez egyéĺi illetve csoportos kiállításokat, ezt 2012-ben is

szeľetrénk folytafuri. KihasznáIva a Galéria adottságai! egy iđőben 2 ki.ilönböző kiállítást
szerveznénk: a kamara terem megmaľadna a kerületi művészeknek' illetve a keri.iletľőI szőLo

alkotásoknak, JozseÍvaĺossal kapcsolatos nemzetiségi, keriileti művészek rn'űvészportréi,

mesterséget cégérek, zenészđinasztlák, templomok, kerüIet éľdekességei, gyerektajz
kiállításokat tartanĺánk. A gyerekrajz kiállításokat a kerületi oktatási intézmények

együtťműkodéséveIszeľveznénk, ana1y kiállító teremben pedig olyan művészeknek adnánk

teret, akik szélesebb körben mozgabrák Íne1 az érdeklődőket.

L:rgyenes soľozataink a Galéria látogatóinak:

Zenés baľangolás hazánk legszebb tájain (Kiss lmre Károly tanát, iđegenvezető előadásai):

6 alkalommal szerepel terveinkben az év Íolyanán, januártól ápľilisig, majd szeptembeľtől

decemberig, kb. 60-70 látogatóval.

Városttirténeti _ helytiirténeti előadás (Budapest - !őzsefuáxos): kettő előadóvaI terveztink

saját szervezésbell, Saty Noémi iĺodalomtörténész és Maľtsa Piĺoska képzőmíivész-
restauľátor személyében Mindkét előadó 6-6 előad'ást taĺtana az év Íotyamán.

Művészettörténeti etőadás: Sipos Endre festőművész tart łjsszesen 6 rnűvészettel,

múzeumpe dago giáv aI kapcsolatos elő adást.

Galéria - Koncertek:
A !őzsefuárosi Zenebarát Kör januártól májusig, majd október - november hónapban

összesen 4 alkalommal lép fel' Továbbra is legalább 
"8y,népszer(i, 

értékes, kozismert előadó

és a kiváló, zenekedvelő köľtlkben ismert zongora-kísérő kozremfüödésével toľténnek az

előadások, figyelembe véve a meghatározo zenei és kulturalis tinnepnapokat. Koncertet

terveziink a Magyar Kultura Napjaľa, január 22-re; Tľianoni Emlékkoncertet június A-re.

Ezeken tul hangveľsenyt szerveziink a Zene YíIágnap1án, október 1-ér; majd đecemberben

Adventi koncertet, amelyek szintén ingyenes rendezvények.

}ózsefuárosiak Egyiitt Egymáséľt Ktub nótadélutĄai havi egy alkalomma| a hónap

második szombatján, 15-18 őrádg zajlanak' 50 főľe tervezzi)k, ezt a |étszámot a teľem

nagyságais meghatározza.BeLépőďíjas maradna továbbra is, 500,- Forintos jegyárral.
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Az jntézrnényben rendszeresen működő csoportok teľembérIeti formában mííködnek. A
terembérletek ,,tlszta,, bevételt jelentenet nem á1l mogöttĹik megbízási đíj, sem szántlás
kifizetés. A költségek és a jáľulékok Íízetése a béľbevevőt terheli. (Hatha fóga, Menő Manó
gyeľek toľna, Helen Doľon angol nyelvtanulás gyeľekeknek' Táľsastánc)

Havi két aIkalommal olcsó ruhavásárt ľendezi.ink, szintén terembérleti formában' mely
nagyon népszeriiés keresett a lakosság koľében.

Kiilső szeľvezetek

A Galériában több civil szervezet és egyesület miíköđik: A Mozgásséľüttek Buđapesti
Egyesületének fózsefuárosi Csopoľtja minden hónap első péntekén taľtja összejövetelé|
amelýez biztosítjuk a szokásos berendezést, előkészítést, valamint a hónap első szeľdáján a

Kisgľafika Baľáti Kiire Gľafikagyiijtő és Míívelődési Egyesiilet is váItozatlan formában és

feltételekkeltartaná nálunk összejciveteleit. 25-30 képzőĺľriivész taláIkozőhelye, nyitott, báľki
részt vehet az elóađásokon, hiszen a maguk és a közonség szórakoztatására is érđekes
előadásokat tartanak.

A fentieken tul a Galériában miíködő civil szervezet még a KEKEC, a Társasházak
Lakókiizösségeinek Éľdekvédelmi Szervezete, akik társasházakkal kapcsolatos ügyekben
adnak felvilágosítást a betérő ügyfelekneŁ valamint havonta 1 ďkalommal ingyenes jogi
tanácsadást biztosítanak a témával kapcsolatosan.

Az emeleti egyik kisteľemben kapott helyet az Magyar Szakszeľvezetek oľszágos
Szövetségének Józsefuáľosi Csoportja, akik minden csütörtok délután váĄák a tagokat
segítséget nýjwa nekik társađalmĹ gazdasági, szociális és kulturális érdekvédelmi és

érdekérvényesítési ügyekben.
Decembeľ 1'-23. közötti időtartamban kenil lebonyolításľa a hagyományos Népi.
ipaľművészeti Kaľácsonyi Vásárunk. A vásáľt már nem csak a kerületben, hanem az egész

városban, sőt mondhatjuk, hogy már orczágszerte ismerik és keresik. A visszajelzések azt
mutatjfü, hogy sikeľüIt olyan színvonalas és egyedi teľmékekkel megjelenniük a

kézĺniiveseknek, ami pótolhatja a havi rendszeľességgel megrendezésre keľülő
kép zőműv észetl kiállítá st.
A vásaľľal egybekotve Ađventi Bábelőađást tervezi.ink az emeleten óvodásoknak vaIamint
kisisko1ásoknak.

A Galériába tervezett 2012-es események fő célpontjai a kerületben élők. A kiá[ítók mellett

leginkább a lőzsetvárosból érkezőket varjuk a ľenđezvényeinkre, illetve a civil szervezetek

eseményeire. Kiemelkedően magas a nyugdíjas korosztály létszáma' de a fiatalok is

előszeretettel látogatják az intézrnényt. A fiataloknaŁ gyermekeknek szőLó tanÍolyamok,

előađások mindig teltházasak.
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TER
(az ápri|is 1 utáni időpontok csak tervezett események, annak megva|ósítása, nem a JKS Kft feladata)

lanuár 12-26.

Febrĺfu2-23,

Máľcius 1..1.4.

Március 22.. ápń|isĺ,

Ápľilis 12-f6.

INdáĄus 3-17.

Május 24.- jűnias7.

fĺínius 74-28.

Július 5. - augusztus 23.

Szeptember 73-27.

október 4.25.

Novembeľ 8.29.

Decembeľ 1-23.

Fotó kiállí tás- a keriileti ľendőľök munkáj ráľó1

Tenk Lász|ő

Munkácsy- díj as f estő míiv ész

Bolgáľ Kisebbség f estménykiállítása

Müller Rita
textil iparmíivész

Miívésztanárok kiállítása

orosz István grafikusmíiv ész

Szuppán Iľén

Munkácsy - đíj as, Kiváló míiv ész, Textilmíívész

Maľtsa I stván j őzsetv fu o si szobt ászmiívész.emlékkiállítás

lőzsefufuosi művészek

Sz ázad'o s úti Míívésztelep

Bráđa Tiboľ Munkácsy. đíj as képzőmiiv ész kiáflIitása

Supka Manna kiállítás.
A Magyar Festészet Napia atkalmából

Aba Novák Vilmos - Munkácsy díjas

festőmiívész kiállítása

Kézműves Kaľácsonyi Vásáľ
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aĺn zÁszĺÓcvtl1rruÉNv

ZászIőgýjteménytink Magyarország egyetlen olyan állandó kiállítása, ahol Fiildünk
oľszágainakzász|ői, címeľei táthatók. Zászlőĺlrr.uzeum alĘát a Balogh Gýjtemény adja.

A kiállítás célja, hogy tárgyi valóságában is bemutassa az atlaszokban látható jelképeket
ezen felül inÍoľmációkat ađjon a bemutatott oľszágokľól. A zászlők, címeľek többsége
jelenleg is hasznáIatos, de éľdekességképpen olyan jelképek is bemutatásra keľtilnet
amelyek a politikai váLtozásokat is kovetik, ťĹikrözik. Az áIlarldő zászlőkiá|lltás részlegei
földrészenként követik egymás! a következő soľrendben: Európa, Azsia, Afrfüa, Ameľika,
oceánia. Kiállított arlyagai között kiemelt a magyaľorczágs teleptilések jelképeinek
gyííjteménye.

onszÁcľonľÉNnľI nrŐe.pÁsox
(az ápri|is 1 utáni időpontok csak tervezett események, annak megvalósítása, nem a JKS Kft fe|adata)

201.]'. évben cégiink a lakossági éľdeklődésnek köszönhetően indokoltrrak látta, hogy a

gyűjtemény által évekkel ezelőtt szeÍvezett, majd megszűnt ismeretterjesztő e|őadásokat
újľaindítsa' finarlszlĺozza.E,zt az ismeretteĄesztő soľozatot 2012. évre is teľvezzük.
Ezen kiemelt pľogramok mellett szervezett kiállítások is nagy éľdeklődésnek iirvendenek"
70-80 Íős nézőszárľ.ot mutatva alkalmanként. Ezek keretében mutatkozhatrrak be az
országok. E1y - egy meghívott vendég segítségével bemutatásra keľü]:rek az ország dalai és

irodalma' ń8 u gyűjteményvezető Balogh LászIő az ország rövid folđrajzát, politikai, és

gazd'aságiéletét ismerteti. Äz előad'ásokra meghívást kap az adott otszálgbudapesti ktivete
is' akik az iđei évben is megtiszteltek minket jelenlétükkel.
A taláIkozó végén, DVD filmen is bemutatásra keľül a megismert ország. A bemutatkozók
magas színvonalú ismeretterjesztő műsorokként, családias hanguIatban zajlanak le.

Bemutatkoző országok:

2ltf. március - TÖRoKoRsZÁG
Az eLőad'ás soľán megismerkedhetiink az országjellegzetességeivel, tájak, emberek, jelképek
történelmével. A Íe|Iépő míívészek tĺjrök népdaIokat és iĺodalmi szemelvényeket adnak elő,

illetve hastánc bemutató iđézi a török mindennapok hangulatát. (Film vetítés a végén.)

Vendég: Török nagykövet.
20L2. ápn|is - BOTSI{ANA
Afľika egyik leggyorsabban ÍejIőd'ő országérőI v€In sző. A fellépő művészektől
meghallgathatjuk a jellegzetes busman énekeket néhĺány becsuĺánai mesét. Megismerhetjiik
az ország Íolđrajzát, töľténelmét. Dr Lemer }ános utaző (Spektrum Tv szerkesztője) taĺt
eIő ađást, f ilmvetíté ss el.

20Ĺ2.náius - CHILE
Dél-Amerika országát mutatjuk be, iľodďmát, Íolđrajzát, töľténelmét és sok más
éľdekességet. A fellépők e]hozzákhLozzźn.lk az Anđokban élők népzenéjét. Az előadást Tóth
Tamás volt chilei nagykovetiink tar\a a művészekke| melyet filmvetítés követ. Vendég:
chilei nagykövet.
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2012. szeptember - TANZANIA
Dr Lerner }ános utaző Kelet-afľikai élményelt oszt1a meg a közönséggel. A művészek
felidézik a tanganyikai népdalokat és iiodalmat. Megismerheýik az llrđiai-óceánban fekvő
ZarlzIbáľszigetétismelyalkotórészeTanzániának.

20t2. oktőber - KORZIKA
Franciaoľszág egyk ,,taľtománya,, a Fölđktizi-tengererr, de ennek ellenére sokban eltér

FranciaországtőI. Megismeľhetjük múltját, Íoldrajzát, gazđaságáĹ kütönleges jelképeit. A
művészek népdalokon és irodalmon keľesztiilvezetrek el minket akorzjkainép szívéhez az

előadással egybekötott filmvetítéssel.

201.2. novembeľ . svÉDoRsz^G
Észak-európai ország, az eIőadás keĺetében svéd népdalot iľodalmi szemelvények
hangoznak fel. Megismeľhetjük a svéd jelképek (zászIők, címerek) keletkezését. Foldrajzi,
gazdaságiés töľténelmi beszámolót is meghalIgathafuĺk, melyet filmvetítés követ.
Vendég: Svéd nagykövet.
SZAKMAI EIŐADÁSoK

2oT2. oktőber - IX. vExltoltócr,q.r Ne.p
Balogh LászIo kezdeményezése alapjźn ujra megľendezésľe kerül a ,,zászlos nap,,. A
hagyományoknak megfelelően sok előadó jelentkezését váĄa. (201'1'. novembeľ 14-én tobb

heraldfüus, vexilollógus, és más szaktekintély vett részt az egész naPos konfeľencián.)

Múzeumi ľendezvényeken való ľészvétel:

2012. május - XVII. MÚZEUMoK MAIÁLISA
A Nemzeti Múzeum keľtjében megrendezett kétnapos esemény a Zászlőgyűjtemény
részvételével zajlik immáron 17. éve.

2012. szeptember. NEMZETI KUITURÁLIS oRoKsÉc xe,ľ;a.l
A Zászlorn.uzeum rendszeres ńsztvevője a szakmai eseménynek, nyitott napokkal váĄa a

gýjtemény a látogatókat.

A Zászlőgyűjtemény a!őzsefufuosi Napok keretén belüL a Íesztlvá| teljes ideje aIatt váľta a

kerületbe érkezó látogatókat.
Áľanao kapcsolatot ápolunk a keriileti óvodákkal és iskolákkal, melyek csoportjai

ľenđszeľesen látogatják a gýjtemény állandó és időszakos kiállításait.

2011-ben az általunk szervezett Kult-túľa programban budapesti miívelődési házak
vezetőinek mutatfuk be kerüleťĹink kulturális színtereit, ktjzťfü aZászlőgýjteményt.

lpŐszłrc xlÁrrÍľÁsor

20t2. Íebrufu78. - IRAK
Az Iraki Koztársaság budapesti nagykövetség támogatásában, bemutatásra kerĹil lrak.

Mezopotámia kincseitől a mai Irak fejlődő gazđaságán keľeszttil láthatók lesznek az lĺaki
történelmi jelképek is.
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2012. ápnlis vége. BENELUX ORSZÁGOK
Belgium, Hol1andia és Luxemburg kozös kiállítása. A budapesti holland és belga követség
támogatásában. A képanyagot HoppálDezső és Balogh LászIő állította össze.

20T2. jínias vége. oLIMPIA AZ^1ŁLDKIEGYÉBEN
Balogh LászIo ötlete alapján olyan kiállítási ďrya1 kerül bemutatásľa mely a Lonđoni
olimpian részvevő országok zászLőIt és adatait sorakoztatja fel. A kiállítás anyagában azok
az oľszágok is helyet kapnat meIyeknek Van nemzeti olimpiai bizottságuk, de valameIy
okból nem vesznek, vagy nem vehetnek részt az olimpián. Megnyitóľa felkérjük a volt
olimpiai bajnokot köztársasági elnököt Dr Schmitt Pálurat.

20Tf. oktćŕ,eľ eleje - EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSoK
A 7 sejkségbőI áIIő đusgazdag aĺab ország kerül bemutatásra az ernllátusok konzuljának
segítségéveI' Láthatjuk a tablókon Abu DhabĹ Dubai, Ajman szépséges városait és

tengerpartjait.

A Zászlőgy(Ątemény helyszíneként szolgáló pinceľészt teľveink szerint szerefirénk bővíteni
áIlapotát javítani, a kiállításokhoz szükséges eszközrendszeľt fejleszteni, koľszerűsíteni, hogy
a kovetkező években is magas színvonalon biztosítsa a kertileti és más helyľől érkező
látogatóink által megtekintendő kiállítások, előadások körülményeit.

7. ORCZY-PARK

Az otczy-paľk Budapest egyik legjelentősebb közéľdekíí és ijizIetl ľendezvényekľe is
alkalmas területtel bíro kozparkja. Tucatrryi, a legkülönbözőbb céIokra alkalmas, egymástól
elválasztható szabađtéľÍ és fedett helyszínével képes kielégíteni a legkülönbozőbb
igényeket. A park sajátságos teľei (nagyrét, spoľĘl á|yák, szinhá,zi téľ, konfeľencia termek)
remek alapot adnak bármely rendezvény lebonyolításálhoz a|étszám fuggvényében.

Sz ab adidős és kozműveIő dési ľendezvények szerve zése 201f . évben:

Célunk, hogy azorczy-parknevéhez egyľe több minőségi rendezvény kapcsolóđion.
Saiát szervezésii nagyľenđezvényeink mellett, társszervezésben a Ludovika FesztlváI,

Jőzsefvfuosi Napok pľogľamjait, továbbá. ÍesztiváIokat bonyolítottunk le nagy sikenel és

tiibb ezres láto gatószłímmal.
A kiivetkező években szívesen vállaljuk a Jőzsefvárosi Napok és egyéb önkormányzati
nagyrende zv ény ek tel j es kiiľíí leb on y oĺitását, a f enntartóval egyeztetve.
Táľgyalásban voltunk és vagyunk olyan kulturális, pľodukciós irođákkal,
ľendezvényszervező cégekkel, akik színvonalas ľendezvényekkel éľkeznek l:.ozzänk, ezze|
növelve saját bevételeínket. Terveink szeľint a gyermek- és csďádi pľogĺamok, fiataloknak
és nyugdíjasoknak szóló rendezvények szárnát szeretrénk növe]ĺri 2012-ben.

Bevételeink niiveléséhez apľofitoľientált ľendezvények lektitése is elsődleges szempont.
Az orczy-park adottságainak kihasznáIásáľa - a tavasztoI őszig ĺnegvalósítható szabadtén
ľendezvények, koncertek, hangveľsenyek, kiáttításol9 vásárok és egyéb bemutatók, a

nyáresti szirlházi esték alkalmasak. A Kft' célja, hogy külső parfureĺeket vonjon be annak
éľdekéberr, hogy minéltöbb színvonalas progľalnot tudjunk közösen megvaIósítani.
2011. évben sikeresen bonyolítottunk le partneľi tárgyaLásokat, bővítetttik iigyfélkiirünket,
családi napokat, csapatépítő tľéningeket, színházi esteket, zenei fesztiválokat
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valósítottunk meg béľlőinkkel együtťmiíkođve a park különböző területein. Több ezres

nézőszámma| zajlott le a Világveleje fesztivái, a Szentkiľályi. Yiz Aľca fesztiváIja, a

Continental Családi Nap és a ľĺÁv Csaláđi Nap nagyrendezvényei is.

Ezek alapján haĺom típusú ľenđezvény megvalósítása célunk:

saját szervezésií kultuľális programok (soľozatok, fesztlválok, kiáIlítások, ingyenes
kulturális ľendezvények),
külsős szervezés.(i, illetve együttműködésben megvalósított kulturális események,
saját bevételt növelő, bérleti díjas rendszerben megvalósuló nyilvános, illetve
záĺtkoríi események.

A továbbiakban a saját szervezésíi kulturáIis helyszínek illetve pľogramok/pľogram
soľozatok szakmai elképzelését foglaljuk össze.

7 l A KULTURÁLI s P Ro GRAMJ AIN K RENDEZVEI]YEIN K

A JozseÍváľosi KulfuľáIis és Sport Nonpľofit Kft. kerületi intézmény, eIsősorban az Ĺtt éIők

igényeit szolgáIja, de igyekszi.ink szinkronban lenni a budapesti és az országos
rendezvényekkel is. Ennek szellemében a magyar kultúľa napja alkalmából szervezett
ľendezvényeink kapcsolódnak az országos i.iľnepségekhez. A młíľcius TS-i, az októbeľ 6.i'
az október Ł3-inernzeti i.innepségek is az országos megemlékezések sorába illeszkedneŁ és

az augusztus 20-i rendezvényümk is az országos megemlékezésekkeI e1y időben
szervezőđk.

A Józsefváľosi Napok szeľvezése és lebonyolítása
A !őzseÍváros születésnapjĺához kapcsolódó kultuľális rendezvénysorozat elsősorban a

kerület kulturális és művészeti életének bemutatását szolgďja különféle ľendezvények
keretében. Konceľtek és gyeľmekpĺogľamok szerepelrrek a miísoľban a kerületben élők
tészére, a Kft. összes helyszínéry valamint a Báľka Színházbarl.
Az elmúlt évben megszervezett fesztlvál ismét nagy sikemek örvendett a látogatóink
k<jľében, színvonalas spoľ! civil és szótakoztató programokkal vĺáĺtuk a ľendezvényľe
érkezett nézőinket. A fesztivál beltéĺi pľogramjait a Báľka Szinház szervezte, a külsős
szabađtérirendezvényt és annak lebonyolítását az otczy.park vállalta magáľa.

Célunk a következő években is a sikeres és széles pľogľamkínáIatuhagyományokatrnegőrző
és felelevenítő, a kerület hírnevét öregbítő JőzseÍvátosi Napok megszervezése.

Az onkonĺrányzat kulturális, sport és egyéb ľendezvényein (névtábla- és szoboravatók,

emlékműsorok - máľcius 15., októbeľ 6', október 23., adventi gyertyagyujtás) felađatunk az

események technikai kiszolgálása, melyet folyamatosan biztosífunk.
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7/B SPORT ES SZABADIDOS PROGRAMOK

Sport Íeladatok a 20T2. évben

|övőkép és célcsoportok

Az Európai Unió értékľenđje szeľint az egyik legfontosabb cél az, hory áltampolgáľai
életĺľrinősége és egészségl állapota folyamatosan javuljon. Fejlődésľe, fejlesztésĺe és

minőségi munkaľa csak megfelelően eđzett, tetterős társadďom vagy egyén képes, amely
Ieghatékonyabban aktív spoľtolás révén érhető el. Tudományos kutatások eľedményei
alapjĺán kijelenthető, hogy a modern társadalom negatív hatásainak ellensúlyozására,
kiküszöböIésére rendkívül hatékony a rrrozgás, ezétt a taĺsadalmi folyamatok iľányítóinak,
ľésztvevőinek nem szabađ kfüasznáIatlanu1hagyni a spoľtban ľejlő lehetőségeket. A sport _

szocíalszációs, kulturális, nevelésí és egyéb - funkciói ľévén a legjobb eľedmények elérésére

teszí képessé az egyéneket.
Ennek megfelelően az egyk legfontosabb cékĺtűzés az,hogy az aktlv sporttevékenység az

egyének mindennapjábarl koľtól és nemtől függetlenül töltsön be jeIentős szerepet!

A sportolást, a szabađidő aktív elttiltését egyik jelentősen befolyásolő tényezője a

spoľtlétesítmény. A rossz heIyzetĺi ellátottság elsősoľban nem a VersenysPoľ| hanem
kiemelten az iskolai testnevelés, a diáksport, valamint a szabadidőspoľt szárnára jelent

gonđot. Települések, illetve sportágak nagy része jelentős létesítménygondokkal kizd',
amelynek megoldása kulcsfontosságú ama1yar spoľt és az egészséges táľsadalom jövőjének

szempontjábóI.

A szervezett keľetek ktizött spoľtolók és a szabadidőben egészségük megőrzéséért aktívan
tenni vágyók a sportlétesítmények hozzáÍétésével ľészt tudnak venni az orczy-park
szoĺgá|tatási ľendszerében. A park üzemeltetésében a szoIgáItatás-központu szemléletet kell
kialakítani, minéljobb minőségi szoIgá|tatást biztosítani a fogyasztási láncba belépő vevők
száĺnára.

Regionális tétsz erkezeten b eliil kíemelked ő szercp b etiiltése:
. a váľosháIőzat integráns része;
. a sport, mint humán eszme szellemi, kulturális és oktatási központja;
. wellness és fitness _ szabadidő _központ;
. életminőség értékrendszer funkció;
. sport utánpótlás képzési közpon!
. spoľtágispecifikációk elsajátításának teľülete;
. tuĺisztikai célpont.

A célunk' hogy a fent felsorolt tényezők ľ.atásfua kétÍéle végeredményt
felállítani:

- a spoľtolás gyakorisága és a spoľtmozgást végzők száma meghaladja az

Unió átlagszánlait;
- az üzemeltetés a lehető |eggazd,aságosabb keretek kiizött valósulion meg.

tudjunk

Euľópai

Iózsefuáĺosi Kulturális és Sport Kimelten Közhasznú NonpĺofitKÍt 2072. év - Uzleti Ten 20



Sportrendezvények szervezése

Kulturális és sport oktatás.nevelés

Diákotimpia
A Diákolimpia célj a, f eladata:
- a !őzsefuárosi Diákolimpia éves veľsenykiíľásában szereplő spoľtágakban,

korcsoportonként és nemenként minél nagyobb létszámban valő részvétel az általános

iskolai oktatási intézmény ek ľészéľőI.
A legeredményesebb veľsenyzők részvétele a Budapesti Diáksport Szövetség és a
Magyar Diáksport Szövetség által szervezett budapesti és országos szjnťu diákolimpiaí
versenyeken.

- az utánpótlás-nevelés, a sportágváIasztás Iehetőségeinek bővítése, segítve a spoľtági

szakszovetségek utánpótlás nevelési rendszerét,
- a veľSenykiíľásban szerepIő sportágak népszerűsítése.

A }ózsefuáľosi Diákolimpia Verseny BizotÍsáę megalakításárő|, valamint a működési
ľendjéľőt a!őzsefuärosi onkormányzat döntött 2001.. évben. A felađatot a Nonpľofit Kft.

látja el.
A Diákolimpiai Verseny Bizottság felel a diákolimpiaí versenyek szakmai felügyeletééľ!

szetev ezéséľt és lebonyolításának zav attalanságáért.
Felel a versenyrenđszeľ koltségvetésének elkészítéséért, a diákolimpiával kapcsolatos

bizottsági és képviselő testĹileti eIőteľjesztések elkészítéséért, valamint a szakmai
jo gszab źůyok követéséért.
osszeállítja az év es versenynaptárt.
Képviseli a kerületet a Budapesti Diáksport Szövetség és az Magyar Diáksport Szovetség

versenyein és küldöttgýlésein.

Tisztségviselők és tagok
. Elnok

A!őzseÍvárosi KulturáIis és Sport Nonpľofit Kft munkataľsa
. Titkáľ _ 1' fő
. Ta8ok-5fő

A J ózsefv árosi Testreve1ésí Munkaközösség tagsai.

Résztvevő iskolák:
. Deák Diák Álhlanos Iskola
. Lakatos Menyhéľt Általános Iskola
. LosoncziTériÁltalánosIskola
. Németh LászlőÁltalános Iskola
. Molĺrár Ferenc Magyaľ- Angot Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
. Pľáter Általános Iskola
. Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola

A lebonyolításb an r észt:ĺ ev ő további alapíwányi iskolák:
, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola

' ELTE Tľefoľt Ágoston Gyakorló Isko1a
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A2011..l2o12.es tanév első félévében az alábbi veľsenyszámok keriilnek megrendezésľe.
A pontos időpontok a tanév elején keľülnek meghatározásta:

. tanérrnyitó munkaközösségi éľtekezlet;

. labdarúgás _ őszi foľdulók;

. kosárlabda - trI.-IV. korcsoport;

. atlétika mezei futás (ősz);

. atlétika egyéni bajnokság;

. asztalitenisz;

. uszás;

. szakmai munkaközösségi értekezIet - tenisz spoľtág _ sportszakmai előadás.
AJőzsetváľosi Diákolimpia 20Ĺ.]'.l201f, tanévmásodik félévében az a|ábbi események
keľtilnek lebonyolításľa:

. sakk;

. magasugľás;

. kosárlabda - II. korcsopoľĘ

. játékosspoľtversenyek;
r torna;
. vizĹIabđa;
. atlétika - mezei futás (tavasz);
. szakmai munkaközösségi éľtekezlet _Iabđarugás sportág - spoľtszakmai előadás;
. streetball;
. tanévzárómunkaközösségiéľtekezIet.

A Jőzsetváľosi Diákolimpia összes versenyszámában, tanévenként a ĺészvételi létszám
megközelítőleg 3.500 fő. A résztvevők szárntnak növeléséľe további sportversenyek
lebonyolítását (p1. őszi és tavaszi mezei futóverseny megrendezése) tervezzik.
A szakmai munkaközösségi értekezleteken a testnevelők részéte továbbra is Iegmagasabb
fokon felkészült és hiteles sportoló-szakembeľekkel (mesteľedző, olimpiai bajnot
világbajnok stb.) kívanjuk a sportági specifikációkat elsaj átíttatlri.

Pázmány Péter Egyetem - toľnacsarnok

A Pázrnány Péter Katolikus Egyetem épületegyüttesében taIálható a Szentkiľályi utcai
tomacsamot melynek üzemeItetéséľe 2O1.l'. évben az tnkormźnyzat, a 601201'1'. (il. 03.)

szárnu }:.atározatában a JKS Kft. jelölte ki azza| a kitétellel, hogy a tomateľem
üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a KÍt. Iát1a eI, míg a költségeket az önkormányzat
váIIaIjarnagára.
A feladat ellátásanak kötelezően előlrt eleme 3 đb jőzseÍváľosi óvoda (Váľunk Rád Napközi
otthonos óvoda, Mesepalota Napközi otthonos óvoda, ľÁ-ľl-xł Napközi Otthonos
Ővoda) gyermekeinek szakmai előírások és követelmények aIapján testrevelési
Íoglakozások taľtása az év soľárL melyek mind az idei évben, mind a jövő évben
megtartásľa keľi.i]ĺrek az előírt feltételek és elvárások szeĺint.
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Bozsik Gyerĺrek Intézményi Pľogľam

A Magyaĺ Labdarugó Szovetség, az oTP Baĺk és a MoL közösen támogatott utánpótláskoľú
labdaľúgás fejlesztésére iľanyuló programja akozoktatási intézményekrészvételével.
IntézményĹink vezetésével kertil kooľdinálásra a progľaln a 201'1'2012. tanítási idény alatt,

amelýe 4 általános iskola (Práter, LosoncĹ Vajda és Deák Diák), valamint 3 óvoda (Várunk
Rád Ővod a, Százszorszép óvod.a és a Katica óvoda) került regisztrźlásra' közel 150 fő
ľészvételével.
A pľogľam koordinálásáĺa felkérttik Hoffmann Attila LLrat, a Ferencvárosi TC spoľtolóját
valamint Bereczki István testnevelő uľat.
2}12-ben a program kiemelt eseményeinek lebonyolltásáĺra az orczy-park fog helyszínt
biztosítani.
A program sikerességétőI az reméljük, hogy a következő tanítási évre további }ózsefvárosi
általános iskoIák és óvodák fognak csatlakozni.

,,London 2012.'

2O1,2-ben kerül megľendezése a )üX. Nyáľi olimpiai Játékok, amelynek London lesz a

helyszíne az ýkori olimpiák történetében immáľ egyedülállóan harma đszor.
A lozsetvárosi Kulfurális és Sport Nonprofit Kft. ügyvezetése renđkíviil fontosnak tartja,

hogy az olimpiai eszmét minden általános iskolai intézményben tanulóvď megismertesse és

eIsajátíttassa, ameIyet az olimpiai eskü fejez ki a legjobban:

,,A legfontosabb dolog az olimpiai játékokb€u:l nem a győzeLern, hanem a tészvétel,

hasonlóan az éIethez: nem a diadal, azigyekezet a fontosabb. A legalapvetőbb dolog r1eĺľ. az,

hogy legyőzd,tátsaid, hanem, hogy knzđj jő|.,,
A XXX. Nyári otimpiai Játékok, az olimpiai eszme és Coubertin báró tiszteIetéľe olyan
sporteseményt kívánunk rendezni, ameýen minden lőzsefvárosi általĺános iskolás tanuló
szellemi aktivitáson keľesztĹilmegismerheti az olimpiai játékokat ľészleteiben:

. Olimpiai mozgalom

. Őkori olimpiai játékok

. Modem olimpiai játékok

. Nyáľi és téli olimpiák

. Paĺalimpiák és ilĄusági olimpiai játékok

. Bojkottok, doppingvétséget politika és erőszak az olimpiai játékokon

. Szimbólumok

. olimPiai sportágak

. Magyaľ és külföldi olimpiai bajnokok, érmesek

. Legeľedményesebbolimpikonok.
Bízunk benne, hogy az eseményrek nagy sikeľe lesz és a tanulók az olimpiai játékok latin
jelmondatának, a ,,C7tĺus, Altius, Foľtius (Gyorsabban, Magasabbľa, Eľősebben),, jelentése

aIap1án fognak ľészt venni.
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Áilandó sportotási tehetőségek az orczy.parkban figyelembe véve a máľ meg tévő és még
tervezett sportágakat, spoľtágankénti f elsorolásban:
atlétika - futás, tenisz, kosárlabda- streetbď| asztalitenisz,Labd'arugás, gyepLabda, amerikai
Íoci, aszta7l tabdarugás, sakŁ điszkgolf, repülő modellezés, đaľts, tollaslabda.
További terveink az orczy -parkban a 20T2- es évb en:

. Budapesti Diákolimpiai Szövet ség szerv ezésében diákolimpiai atlétikai
versenyszámok rendezése a fővárosi általános iskolák részvételével;

r Ą hagyomĺányteremtő jelleggellétrejött lőzsetvárosi Sportbemutató rendezvény
megrenđezése és szélesebb köľű kiterje sztése, népszerűsítése;

. Futóklubüzemeltetése;

. Ferencvárosi Torna Club - JőzseÍvárosi onkormányzatközött létľejott
együttműkodési szerzőđés segítése;

. Magyaľ Labdarúgó Szövetség - Bozsfü Program - onálló kerületi részvéteI;

A20l2.es évben azorczy-parktertileténazalábbi. kiemelkedő jelentőségű sporteseményeket
kívánjuk megľendezni:

. Schirilla Gyöľgy ieges oľczy-tő átűszása;

. ,,Lonđon 2012.,, - szellemi eúśprőba az olimpia évében az áIta|ános iskolások
számára;

. III. lőzseÍvárosi Sportbemutató - Nagyrét, spoľtpályák;

. Diákolimpia - atlétikai versenyszámok - 400 méteľes Íĺtőpá|ya;

. Diákotimpia - labdarugő métk(jzések - miífüves labdarúgő páIya;

. Diákolimpia - mezei futó verseny _ otczy-paľk telies teľĹilete;

. Kispályás Amatőľ Labdarugó Bajnokság - míífüves pálya;

. Streetball Kupa - kosłáľlabďapá|ya;

Terveink köztitt szeľepel továbbá vállalati spoľtnap, fogyatékkal élők sporťversenye,

asztalilabdarugó-,horgász- és autó és repülőmođell verseny lebonyolítása is.

Ingyenes spoľtolási lehetőségek

A jelenlegi 400 méteres salakos futopźiyát és az eľdei atlétikai páIyát fudjuk a nagyközönség
részére biztosítani térítésmentesen. Ezen felül a ,,streetball,, kosáľlabđa páIyát, a szabaďtéti

ping-pong asztalokat, a diszkgolf állomásokat és a KRESZ Parkot is ingyenesen vehetik
igénybe a spoľtolrri vágyók vendégeink.
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Teľembéľleti díjak a20L2. évľe vonatkozóan

Az intézmény egyik jelentős bevételi forrása a rendelkezésre áIlő bérleményeinek
értékesítése külső Íogyasztők részére. A bérlemények használata eseti je|7egű, illetve béľIeti

szerzőđés alapjan töľténik. A nevezett helyiségek eszkoz felszeĺeltsége és méľetbeli
adottságai biztosít1ék a folyamatos kapacitáskihasználtságot. A terembérleti díjak a 2012.

évre vonatkozőart az alábbi táblázatban találhatóak. A bérleti díjaktól egyedi esetben eltérni
iigyv ezetői engedéllyeI lehet.
A várható fejlesztések és beruházások a bérlemények használatba vételi díjanak összegét

p o zItív lr ányb a móđosítani Ío gsak.

Objektum Helyiség neve Méĺet Felhasználás
Bérleti đíi

Nettó Bruttó

*.
Emeleti
Nasutei 80 m2

1- nap (rendezvénytől
függően) 30-60 000 Fr 38 100 -76 2008t
4-5 &a/nap (p1.

termékbemutató) 25 000 Ft 3L 750 Fr
.]' őra 3 500 Fr 4 445 Et

Földszinti
Kisterem 65 mz l nap 25 000 Ft 3L 750 Ft

.]' őra 3 500 Fr 4445Ft
Naflłteren 106 mz 1 nap 30-60 000 Ft 38 L00 -76 2008t

.]' őra 2 800 Ft 3 556 Fr

Dupla teretn 70 m2 1 nap 24 000 Ft 30 480 Ft
.]' őra 2600Ft 3 300 Fr

Kijzepes terem 32mz -]. őta 2 400 Ft 3 050 Fr

Kis terem L4mz .]' őra 2 000 Ft 2540Ft

Labdarűgő pőlaa 72x45ĺľr
Mérkőzésre öltözővel
vona1azássa1 L8 000 Ft 22860Ft
Ed'zés 4 000 Fr 5 080 Ft

Eđzés öltözővel 6 400 Ft 8 L30 Ft

Edzés vonalazással I 000 Fr L0 L60 Ft

Vilásítás 1' őra I 000 Fr L0 L60 Ft

Teniszpáluą -]' őra 472Ft 600 Fr

Mííftizles pálaa 20x40rn 7 óra 7 400Ft 9 400 Ft

olttjző l alkalom 3 150 Fr 4 000 Ft
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sZABADIpős rłEryszÍN : oRCZY KALANDPARK

Az orczy Ka1andpark 2010. szeptember L6-én nyitott meg, azőta számos hétköznapí hős,

idős és hatal, híres spoľtoló, neves hazai és nemzetkozi szinész, közéleti szeméIyiség keľeste

Íel kalandp alyáIt. Közel háľom hektáros tertileten ügyességĹ szőrakoztatő erőprőbán vehet

részt, ha valaki rnozgásra, kalandra, szabađba vágyik. A kalandpáIyát körülolelő futópáIyarl
kivátó lehetőség nyílik bemeIegítésre is. A kalandpaľk gyerekeknek és felnőtteknek egyaľánt

lelreLtiséget biz|'t-lsíl. ar'ľa, liogy a váľos szívéberr is eľdei kör.nyezetben kipľóbáLjak a

dr ótköteles akadáIy p áLyák at.

Jelenleg a fe]ĺ:rőtteknekaSZAJKokezđőptiya, a SZARKA középhalađőptűya, a gyerekeknek
pedig a ľzĺÉHECSKE kezdőpáIya, a DARAZS középhaĘadó páLya, valamint a DoNGo
halađópálya á1l ľendelkezésükľe. A VILLÁM csllszőpáIyák a nagyobbak, -íg u SZITAKOTŐ
csuszőpáIyát a kisebbek használhatják adľenaIin szintjük emeléséľe. A paĺk különlegessége a

MAJOM FAMÁSZO, mely egyedülálló a váľosban: mászó fogásokka| biztosítás mellett az

egész fa megmászhatő,

A Kalandpaľkban csapatépítésľe kiépített páIyákon cégek, baráti kollektívák vidám
hangulatu találkozásainak biztosítanak helyet az Oľczy-parkban megľendezett

nagyľendezvényekhez csatlakozoarl' családi napokon, fesztiválokon biztosítottunk
szabadidős pľogramokat a látogatóknak.
A Kalandpaľk működésévelérezhetően nőttazorczy-parkba|átogatő csaláđok száma.

8. KERÜtETI E GYÜTĽIlfŰxooÉ stx . crvIr xĄpc sorAToK

Civil szervezetekkel, kisebbségekkel' egyházakkal való kapcsolattartás,
együttműktidések a JőzseÍvárosban.

JeIlernző tevékenységük és az általuk elsődlegesen betöltött funkciók szeľint a civil
szervezetek adományosztő, adománygyĹqtő, szo|gáItatásokat nyújtő, jog- és éľdekvédelmĹ
önsegélyező jelleý, társadalmi érintkezést szolgáIő csoportot melyek feladatát a

Jozsefvárosi Ku1turális és Sport Nonprofit Kft. kiemelt módon segíti a jovőben is. A civil
szervezeteket a lakosság felé történő kommunikácíőjábarl, fejlesztésében tudjuk támogatri,
mint pélđául: United Way, Multikultúra, Esély }Jáza. A Multikultura Egyestilet

ľendszeresen biztosít ľésztinkre külfölđi tinkénteseket kömyezetvédelmi pĺojektjeinkhez.

fó kapcsotatot ápolunk a keľületben élő művészekkel, alkotókkal, szeľvezetekkel.
Fóľumot, bemutatkozási lehetőségetbiztosífunk ľészükre. Jelenleg elsősorban a galériában

zajló klubok, előadások, szoIgáItatások képviselik e tevékenységĹinket, melyet a jcivőben

gazđagabb á, széIesebb köríívé fejlesztiink.

A kerületben létrejött és teľvezett kultuľális helyszínként is funkcionáló létesítrnények között
kiemelnénk a Grundot amellyel folyamatos kapcsolatot ápolunk, í8y PI. a táborozó
gyeľmekeink többször meglátogatták a létesítmény játszőterét, ismeľkedtek a Pál utcai fiúk
történetével. Csatlakoztunk a Grund- Pál utcai Fiúk projektteľvéhez, mely páIyázatl
szakaszbartvarl
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Közös együttmiíködést kezdeményeztĹink M. Sziícs llona aIkotőrníivész hagyatékát képező
Művészkeľttel ahol az akotólánya, Martsa Piĺoska vezetésével szerveztĹink progľamokat a

lőzseÍvárosi Napok keretén belül'

A Budapest Beyond Sightseeing idegenvezetőItpedig meghívtuk alozsetváľosi Napokon a

kerületünk értékeit bemutató népszer(isítő kerületbejárásta, melyen sok érdeklődő vett részt.

Együttműktidés a kerületben lévő ktizoktatási és ktizművelődési intézményekkel:

' MagyarTeľmészetfudományiMúzeum;
. Eötvos Lóránd Tuđomány Egyetem;
. SemmelweisorvostudományiEgyetem;

' Bem !őzseÍóvónői és PedagógiaiSzakközépiskola;
. Füvészkerĺ
. Móra Feľenc Egészségigyi Szakközépiskola;
. GyőłyPedagógiaiBentlakásos Fog1alkoztató Iskola;
. Kerületi közoktatási intézményet óvodák, általános iskolák (Diákolimpia" Nyári

Tábor);

' KerüIeti kultuľális intézmények: Bárka színház, Grund, Kesztyíigyár, Apáczai Kiadó.

l őzsetv fu osi Kábítószeľügyi Egy eztető Fórum

A Fórum célja a lőzseÍvárosi drogstratégia megalkotása és gyakoľlati alkalmazása a kerĹilet

intézményeinek aktív bevonásával. Felméri a kerüIetben élők szerhasznáIati jellemzőit
célcsoportjait (kor, nem, iskola, Íoglalkozás stb.) és gyakorlati cselekvési tervet készít az
alábbiakban felsorolt hasznáIők részére..

. intravénás szerhasznáIő:

. intľavénás amÍetamin hasznáIő;

' intravénás heľoin hasznáIő;
. mefedľonÍogyasztők;
. marfüuanaÍogyasztők;

' inhalánsszerhasznáfó;

' egyéb addikciók (alkohol, gyógyszer),

Ilrtézményi'ink a megalakuláskor jelezte részvételi szánđékát a Fórum munkájában.
A 2O12-es esztenđőben továbbra is segíteni kívĄuk a Fóľum munkacsopoľtjainak
tevékenységei! valamint helyszínt kívránunk biztosítani az orczy-paľkban a pľevenciós
ÍogIakozásoknak, spoĺtjelleý eseményeknek.

Kékpont Alapíwány

A JőzseÍvárosi Kulturális és Sport NonproÍit Kft és a Kék Pont Alapítvany 2011'. Íebruár

időpont óta működik egytitt, azzal a céllal hogy az Alapítvány biztonságosan összegyíájn u

park területén találhatő đrogszemetet, és azt az előlĺásoknak megfelelően elszállít1a és

megsemmisíti.
A Kék Pont Alapítvány munkatársai ľendszeresen jegyzfü a tűmennyiséget és felszeľelést

biztosítanak a további drogszemét gyíijtéséhez.

Kék Pont Alapíťvány általános együttműködései:
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r A lakókomyezettel (házmester, lakók, koztér és Park fenntaĺtók stb.) való
együttmiíködés fejlesztése, a drogszemét gyíijtés elősegítése, jó kapcsolat ápolása.

r Ą kerületi önkoľmányzatokkal való munkakapcsolat építése.

A2012-es esztendő céIja, hogy az egýttmiiködés tovább folytatódjon és a drog pľevenció
minél sikeľesebb Iegyen.

Anonim Alkoholisták Klubj a

Az Anonim Alkoholisták Klubja olyan Íérfiak és nők közossége, akik megoszt1ák egymással
tapasztalataikat, eľejüket és ľeményĹiket azétt, hogy megoldhassák közos pľoblémájukat és

segíthessenek másoknak felépüIĺri az alkoholizmusból.
A tagság egyetlen feltétele az ivással való felhagyás vágya, nem jáľ illetékkeI vagy díjja|,

önellátóak saját hozzájárulásaikból.
o Ą tagok megosztják tapasztalataikat báľkivel aki segítséget kér, hogy megoldja
ivásproblémáját.
o A tizenkét lépésben leíľt pľogram utat mutat az alkoholistánaŁ hogy alkohol nélkül is
megelégedett életet tudjon éIni.
. Ennek a pľogramnak a megbeszélése folyik a Klub gýIésein.

Mindenki szźrnára nyitott gýlések vasámaponként 1'1..00 _ 12.00 óľa kozött vannak az
Orczy-paľkban'

l őzsefu fu osi Tudoľ Mííhely

Spoľt, kultuľáIis és közösségi foglalkozásokat taľt a műhely kizárőIag gyermekek részére az
ot czy -p ark F aház Iétesítrnényb en.
A műhely az alábbi elvek és pedagógiai célok 

"\"PJuotart1a 
a foglalkozásait:

. Gyermekkozpontu pedagógiai szemlélet és gyakoľlat megvalósítása;
r a gyermekek számára inspiĺáló, gyermekbarát környezet teľemtése;
. Holisztikus szem]élettel dolgozlk, így a gyermekek fejét nem csak ,,me8tolterú,,,

hanem személyiségfejlődését is támogatják;
. đemokľatikus légkörben és alapelvek ďapjan đolgoznak, amelyben a tanárok,

gyerekek és szülők visszajelzései fontosak.
Elsősorban aktív ismeretszeľzésre, kreativitásľa és önálló gondolkodásľa késztetik a tagokat.

Tehetséggond'ozo miíhelytikben a pedagógiai sikerességének szempontjából a szülőkkel való
nyitott, bizďomteljes és partrreri viszony kialakítását kulcsfontosságúnak tekintik.

Milyen jelleý foglalk ozások vannak?

' Stľaté8iai és logikus gondolkodást fejlesztő játékot

' angolnyelvoktatás;

' infoľmatikai képzés;
. személyiségfejlesztés;
. tantáľgyí fejIesztő Íoglakozás.

A l őzsefv árosi Tudoľ Műhely sikerei:
. a foglalkozásol<rajáľó gyeľmekek nagyon szeretrek a tanodába járni;
. a szilők tisztelettel és bżalommal vannak a képességfejIesztő műheIy iránt;
. a ľésztvevő 8yeľmekek önbizalma, és tanulmányi eredménye javul.
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Ł PALY*AZATI tEHETo s E G E-K

P áůy áľ,atokon való indulás

A park további fejlesztéséľe, sport- és kultuľális rendezvények lebonyolításáľa, valamint
eszkoz beszerzésre felhasználhatók a hazai és Európai Uniós pá-íryáu,ati rendszeľek által

nýjtott forľások. 2O12-ben a sajátfoĺrás növelésére az ezekenvaló indulást fontos feIadatnak

tekintjĹik. Az idei évben több civil pľojektben vetŁfü részt az otczy Kultúľkert Egyesülettel.

Technikai beĺendezésekre, civil pľojektekľe páIyázturťĺ- és valósítottuk meg közös

programj ainkat (p1. gyógynövénykert építése).

L0 . PR6oM_MU_NIKACI_Q_

Áttalános kommunikáció

A programok egészét éľintő kommunikáció
eléľést legjobban biztosító médiumokban

az éves budget-hez igazođva céIzottarl,, az

valósul meg a rendelkezésíinkre áIIő
keretosszegbő1.
A látogatók érdeklődési köľét és a látogatottsági adatokat figyelembe véve elsősorban a

kornyező kerületekre tisszpontosítunk, hogy a fajlagosan lényegesen &ágább, ám kevesebb

látogatót hoző országos és peremkeriileti hiľdetések, médiafelületek ára ne növelje a

kiadásokat.

Arculat

A 2009-es évben kialakított egységes aľculathoz, mel1mek részeként elkészült a paľk, a
galéria illetve a Kft. Iogőja, második lépésben 2010-ben összeállítottuk a cég aľculati

kézikönyvét.
A KÍt. továbbľa is ,,orczy-park,, kozpontúságľa törekszik, hiszen az orczy Lőrinczbárő áItal

ďapított és most megújuló kert a legnagyobb értéke. Ez&t is használja a zold szín

kiváIasztott áľnyalatait a míísoľfüzetében (meIy szintén egységes aľculatot kapott),

sz& óIapjaln és plakátj ain.
Az:uj arculatot maľ a hétköznapi kommunikációban is ÍelhasznáIjuk, mert fontosnak tartjut
hogy az Oľczy-park és a Kft. kiÍelé egységes képet mutasson. Ennek érdekéberu a

főépületben található iĺoda - és egyéb kiszolgáIő helyiséget valamint a Íaházbarĺ lévo
termek egy ar ánt egyf orma stílussď rendelkező névtáblákat kaptak.

Munkatáľsaink egységes névjegykáÍtyát, illetve elekťronikus alálrást hasznáInaŁ továbbá a

Kft. meghívói' ptakátjai, szfuőlapjai egyaránt azonos elvek mentén épiilnek Íe|. Az aľculat

megj elenési f ormáiho z szot osan kapcsolódik szlo gentink:

Sp ort olj a teľmész etb en, b ar angolj a kult,úr őb an!

A www.orczypaľk.hu weboldal elsődleges célja továbbra is a Kft., a park, és a hozzánk
tartoző keľületi intézmények, Zász|ogyíijternény, alőzseÍvárosi Galéria és az Ąusági iľoda

pľogramjainak ismeľtetéséľe, eléľhetőségére koncentľál. A lőzseÍváros újság korábbi számai

a jovőben is eléľhetők lesznek a honIap aľchívumában.
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Felismerve,};ro1y az egyik legmeghatározőbb kommunikációs eszköztink a honlap, ennek
fejlesztését _ financiális és tartalmi szempontb őL egyarént _ előtérbe helyezzik.
Az idei évben megkezdtfü a honlap angolra Íotdítását, aminek beáIlltásával a Buđapesten
élő idegen nyelvű lakosság, valamint az ítt tartőzkođó külftjldiek felé nyitunk.

Az intézmény a közhasznll tevékenységek mellett (bevételi Íoľľásként), ľendezvény
helyszínként is üzemel. A 2010-es évben az intézrnény teľt.ileténeŁ szolgáItatásainak
értékesítésében a kisebb méľetű ľenđezvények voItak előnyben.
A kultuľális szolgáltatások áľainak kialakításánal (belépőjegyet tanfolyami díjak,
klubtagsági díjat stb.) továbbľa is figyelembe vesszük az előző évek gyakorlatát, a

fizetőképes keresletet a szociáIis helyzetet, a szolgáItatások, a produkciók színvonalát, a
konkurencia átailt, a megvásáľolt pľogľamok bekerülési koltségeilt, az lnÍLáciőt, akozhasznu
szerzőđést. A piaci viszonyokon tul esetenként míívelődéspolitikai szempontokat is
figyelembe kell venni (pl. gyermekpľogramot nyugdíjas renđezvények).
201.1.-ben már egy meľőben új értékesítési forĺľrát használtunk fel, aminek keľetében a
paľkot, mint ľendezvényhelyszint tészÍeteiben, vagy akár egészében is bérbe adtuk. Ez
utóbbinál természetesen figyelembe vetťt.ik a park kozpark mivoltát, és az egész teľület
Iezárását a szükséges engedélyek beszerzése :után, csak különösen indokolt esetben
kezdemény eztl1k, erľőI időben értesítve a paľklátogatókat.
Az ÍLj forma első lépése volt egy színvonalas, és figyelemfelkeltő iizleti kiajánló
összeállítása, ami lehetővé tette, hogy a park adottságaiľa, és szolgáItatásalĺa felhívjuk a
figyelmet.

10 l A EGYÉB K)MMLINIKÁCI) s CsAroN ÁR

A lőzseÍvfuos újság beszámol a Józsefvárosi Kultuľális és Sport NonproÍit Kft.
rendezvényeiľőI, eseményeiľől is. A Józsefváros újság évente L2-szer jelenik meg, 24 oldal
teľjedelemben az onkotmźny zat kiadásában.

online megjelenés
Napjainkban, ha valamely szervezet egy átÍogo ľeklámkamPźnyt szeretre kíaIakítani, nem
kerülheti me1az online Íelületeken való megjelenést.
Ennek-érdekében az orczy-parkot regisztľálalk két dinamikusan fejlődő közösségi olđaloru
az lwiwen, és a Facebookon. Az említett oldalakon folyamatosan fľiss inÍormációkat
beszámolókat tudunk közö]ni a paľk életébőL amiket az oldalak ađta lehetőségeken
keľesztĹil rengeteg érđeklődőnek továbbíthafunk. A kozosségi portálok használatánáI
további eLőny, hogy teljesen ingyenes, és mégis nagyon hatékony. Ahhoz, hogy a

lehetőségeket minéI céIszerűbben fudjuk kfüasznáIni az on]ine taľtalmak gyakori frissítése
szükséges, így ennek kezelése a jövőben - a paľk saját honlapjan tul a kerületi honlaphoz
való inform áciőszolgáItatást is fontos feladafunknak taľtjuk.

Ktizteľületi ľeklámok
A park keľítésein található 11' db ľeklámtáblára az Eluro Publiciý Kft-vel van élő
szerződési.ink. A saját három pIakáthety közül kettőru az orczy-paľk állandó programjait,
sportolási lehetőségeit hiĺdetjük, a harmadikon pedig a bérlőinknek, vagy partnereinknek
(B áľka Szinház, or czy Kalandpaľk) biztosítunk megjelenést.
A nyomtatott sajtó, ľádió és online reklámokat egyéb kozteľületi megjelenésekkel kívánjuk
kie8észíteni. Ennek érdekében teľvezzüŁ ho8y me8állapodunk a VIII. kerületi
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tömegközIekedési járműľeklámok kezelőive| mely együttmiíködésnél szintén a barter

konstrukci ők az iľánvadók.

LL. 2012. ÉvI ľĺe'nrETING TERV

A JőzseÍvárosi KulturáIis és Spoľt Nonprofit Kft. tevékenységí köre egyedülállóan sokľétű,

alappillérei a tudományos-szőrakoztatás, a kultuľális tevékenység és sportolási lehetőségek.

Tuđatosan törekszi.ink ezen tevékenységi körok egymásra építésére, és tartalmi szinten való
haľmonizáIására, megtámog atva egy egységes és összehangolt kommunikációs stľatégiával.

Legfontosabb célunk a paľk jelerrIétét megszilárdítani az embeľek tudatában. Ennek

érdekében állandó és időszaki eseményeinket, szolgáItatásainkat kíváĺrjuk népszerűsíteni.

Szeľetrénk elérni, hogy az itt megrendezésre kerülő rendezvényeket többen látogassák és a

sportpátyak adta lehetőségekre az érdeklődés az eddigieknél is nagyobb legyery

folyamatosan növekedjen.

Rövid távú célunk, hogy a most előkészítésben lévő marketing stľatégiát a gyakorlatban is

prőbára tegyük. A2O12. évtő| a koľábbinál nagyobb hangsúlyt fektetíink a paľk területeinek,

szo|gáItatásainak éľtékesítésére, melyet nem űj szolgá|tatásokon, va1y köItséges

beruházásokon keresztĹi]' hanem a megIévő ađottságokat kihasználva kívánunk
érvényesíteni.

A!őzsefuálrosi KulturáIis és Sport Nonprofit Kft. látogatói célcsoportiai
Ahogyan a PÍogramok összeállításánáI, a marketing terv kialakításánál is kuIcsfontossáý a

célcsoportok pontos feltéľképezése és igényeik feImérése.

A könnyebb átláthatóság érdekében a céIcsoportokvázlatpontokban kerülĺ:rek ismertetésre:

. budaPesti lakosok,v.,w., V[., VIII., IX., XrV., kerületekbőL

. L5_24 év közötti budapesti fiatďok - jellemzően ďacsony és közepes jövedelmű

családokbó]"
. 18_29 év közötti budapesti fiatalok - aktív (de gyakľan passzív) kulturafogyasztők,

kozép- és felsőoktatási intézmények hďlgatói vagy azokat fľissen elvégzettet
kultúľa- és egyéb fogyasztási szempontból kiemelkedően fudatosak és igényeset

. 25_39 év közötti, önáIló keresettel rendelkező budapestiek - jellemzően közepes

keľesetűeŁ
l nagycsďádosok, nyugdíjasot diakoŁ iskolai csopoľtot fogyatékkď élők

kedvezménnyellátogathatrak több programot vagy kiállítást, számos Progľam pedig
ingyenes számukra.

Fontos jellegzetessége az orczy-parknat hogy gyakran csopoľtosan, illetve közösségben

IátogaL1áka venđégek. A csopoľtos látogatók közülkimagaslóan fontos az alábbikét típus:
. családosok és nagyszĺúlők 2_1.4 év közötti gyeľekekkel - fontos célpontja a családi

progľamoknak, ily módon ezt a közonségréteget meghitt viszonyok között, aktív
szabađiđő-eltoltés közben lehet eIémi,

. általános és középiskolai osztá|yok, kiilönösen szabađidős tevékenység keľetében

látogatjak a paľkot.
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Stratégia

Célunk, hogy a parkban megrendezendő események dontő hányada külső szervezésben
valósuljon rneg, ezért kiajáĺúónkat két Íő lránybankívanjuk érvényesíteni:

. felvessziik a kapcsolatot tobb buđapesti renđezvényszervező céggel, akiknek
kiajanljuk a paĺkot mint potenciális ľendezvényhelyszínt.

. Ezzel párhuzamosan folyamatosan kapcsolatokat építtink ki partrrerekkel (álIami
intézmények, cégek, nagyvállalatok), hogy ľendezvényeík lebonyolításźlhoz minket
ľészesítsenek előnvben.

A fentiekből adódóan a rendezvények jellege igen sokféle lehet, így péIđául családi napok,
Íe s ztlv á|ok, cé ges ren d e zv ény ek, cs ap atép ítők, e sküv ők.

Az esküvők kapcsán elsősorban a tavaszi, nyáriiđőszakban kültéri heIyszínekben
gondolkodunk.
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!2. 2012. ŕiIä I,ENZüGY"I TERV

Általános bevezető

Társaságunk, aJőzseÍvárosi Kulfurális és Spoľt Nonprofit KÍt. (továbbiakban: JKS) számára a

2011'. év egy pénzĺJ:gyi tekintetben stabil és kiegyensúlyozott érrnek volt nevezhető - ahogy
ebben a rnegelőző évben töľtént iizleti tervezés során reménykedťĹink is -, mely nagy

örömtinkre szoIgáIt. Elsősorban minden esetben a hatékonyság és gazđaságosság jegyében

járfunk el, de emeIlett számos éľtékes és jelentős ben:házást sikeľült végrehajtanunk, melIyel
javítottuk a park színvonalát és megítéIését, elősegítettĹik az opeľatív munka mfüödését,
vagy éppen a saját bevételek növekedési lehetőségét pľóbáltuk kiaknázni. Felujítottuk a
labdarugó páIyák mellett taláIható oltozőt, mely e1y teljesen igényes és mindenki
elvárásainak megfelelő egységgé valt. Megvalósítottuk a máľ 201'0-ben elkészült, azota már

közkedvelt látogató és szabadidős hellyé vált kalandpark2. ütemét, illetve elkészült ennek 3.

üteme is, hogy egy Magyarországon egyedülállónak mondható szőtakoztató komplexum
csábíthassa iđe a látogatókat. Mindezeken tul eszkozbeszerzéseket is hajtottunk végre,

melyek főként páIyázatl forľásból kerüItek megvásárIásra, így pIusz kiadásként sem

szeľepeltethetőt mégis nagy jelentőségĹik Van a park opeľatív feladatainak elLátásábarl, a

munkavállalók munkái anak ellátásában.

A korábbi évek rendezet|en, felemás heIyzete letisztult, viszont a hosszabb távu, előzetes

terveinket átirta egy ĺjabb, magasabb szjnťu pľojek| mégpedig a Nemzeti Közszo|gáIatl
Egyetem (továbbiakban: NKE) léĺehozása. A park jovőképe ennek tt.ikrében felülíródott és a

végleges altematívák lehetőségeit is a kozeljövő ľejti magában. Ami bizonyosnak látszik,

hogy a JKS, mint a keľület közrníivelődési feladatainak, de mostanľa inkább spoľtéIetének
,ÍeligyeLője,, továbbra is működik.Hogy hol és milyen változásokkal, azt nagybarl
befolyásolják még az egyetem fenntartóival toľténő, folyamatban Iévő egyeztetések.

A 2012. évi terv tekintetében ez releváns döntésnek számit, így mostantól kezdve kizárőLag

állandó és szükséges feladataink végrehajtásán đolgozunk - szem eIőtt tartva az esetleges

azonnali váItozások lehetőségét.

A 2011'. évi pénziigyi tervhez hasonlóan egy ľészletes és jól átlátható tábLázatot készítetrünk

a társaság feladatainak bevételeit és költségeit figyelembe véve. A kłozszolgáItatási

szerzőđésinkben megjelolt feladatok - mely a KS és a Józsefvaľosi onkormányza! mint
fenntartónk között kotődott - megvďósítása érdekében jelentkezőbevételeket és koltségeket

külön választottuk a JKS egyéb, áItalános működés kapcsán Íelmerülő bevételeitől és

kiadásaitól.
2OI2. évben áÍa visszaigénylésre nem kerül soľ, mivel a jogosultság feltételeit nem sikerült

tlsztázni és me gteremteni.

Józsefuárosi Kultuĺfis és Spoĺt Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 20L2. év - Üzlet-i Teru aa
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Apénzngyi terv része az Eľedményterv és Koltségteľv, melyeket mellékelten csatolunk:

1.. Etedményterzl
(a KS bevételei 2012. január 1 - december 31.-ig);

2. Kiiltséýeru
(a ffi kiadásai 2012. jan'uár 1 - december 31.-ig).

Budapest 2012. áprl1is 10.

Fábián LászIő
ijrgyvezető

Az üzleti tera bizalmas információkat tartalmaz, azt a testület és bizottságai, aalamint ahiaatal
itletékes dolgozóinak kiaételéael mńsnak átądni csak Józsefaárosi onkormńnyzat engedélyéael

Iehetsées!

13. MELLEKLETEK

1'3/A EREDMÉNyTERy

13lB xoĺrsneTĘRv
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e1őterjesztés 3. sz. melléklete
Támogatási szeľződés

amely létrejött egyrészrő|
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi Onkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
K S H statis nlkai számj el : I 57 3 57 I 5 -8 41 I -32I -0 I ;

adőszám: | 57 3 57 1 5 -2-42;
bankszáml aszám.. 1 4 1 003 09- I 02 I 3 9 49 -0 l 00 0 006 ;

töľzskönyvi azonosító : 1 3 57 15

képviseletében: dľ. Kocsis Máté polgármester, mint Támogató (a továbbiakban: Támogatő),

másrészről a
Józsefvárosi Kultuľális és Sport Kiemelten Közhasznú NonproÍit Kft.
székhelye: 1089 Budapest, orczy út 1.

cé gs e gy zékszźlľla.. 0 I - 09 -9 | 923 2
adő szźtma: 223 88 I 3 3 -2 - 4f
bankszáml aszám: UniCredit Bank 1 09 1 8 00 1 -000 0006 8 -72600009
képviseli: Fábián LászIő ugyvezetó, mint Kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett)
- a továbbiakban egyiittesen Felęk - között amai napon az alábbi feltételek mellett:

E|őzményz
1. Támogató Képviselő-testülęte 20112. máľcius l-jén tartott ülésén megá|Iapítotĺa, hogy az

Orczy park teľületén megvalósuló Ludovika Campus érinti a Kedvezméĺyezett 20If. évi
múködését. A Támogató a Nemzeti Közszolgźiati Egyetemmel a Ludovika Campus

megvalósításfuőI folyamatos tĺíľgyalásokat taľt. Végleges döntés jelen támogatźsí szerzódés
aláításáigmég nem született a Kedvezméĺyezetttulajdonosi/múködési módjĺáľól, ezértaFelęk
a végleges döntés meghozata|áíg egymás között támogatási szerzođést ktjtnek.

Aszerződés taľtalma
2.t. Támogató Kedvezményezettĺęk 2012. május 1

összesen 43.500.000,- Ft műk<jdési célú támogatást
részletben folyósítja minden hónap második
bankszáml asztmńr a. az alábbiak szeľint :

- decembeľ 31. közotti működéséľe
biztosít. A támogatást Tĺámogató 8

munkanapjáig Kedvezméĺyezett

.]-. részlet
f. részlet
3. ľészlet
4. részlet
5. ľészlet
6. részlet
7, tészlet
8. részlet

2012.rnájus
2012. jtní'us
2012. jÍĺ|l'uĺs

201f. auguszhts
2012. szeptembeľ
2012. oktőber
2012.novernber
20].2. đecember

6.000.000,- Ft
6.000.000,- Ft
6.000.000,- Ft
6.000.000,- Ft
6.000.000,- Ft
6.000.000,- Ft
6.000.000,- Ft
1.500.000,- Ft



2.2. Kedvezményezet, fudomásul veszi, hogy a támogatási <isszeget bevételei kozotÍ'
nyilvántaľtásba veszi.

2.3. Kedvezményezett kotelezi magát, hogy a támogatási összeget az alapitő okiratban
megjelölt célra haszná|jafel, és felhasznáIásźről részletes elszámolást ad az á||aĺnhźńartástol
szőIő 2011. évi CXCV. tĺirvény a|apjźn 2012, decembeľ 31-i hatámappal a 2012, évi
mérlegbeszámolóval egyidejűleg, de legkésőbb 2013. május 31-ig köteles elszámolni.
Felek jelen támogatásí szeruőđést elolvastiík, s mint akaĺatukkal mindenben megegyezőt
képvi s elő ik i,tj én, cé g szerűen j őv áhagy ő|ag írták a|á.

A támogatźrsi szerződés 2 oldalon, 5, egymással teljes egészében megegyező példanyban
késztilt, amelyből 4 đb a Támogatónál, 1 db a Kedvezményezettné| marad.

Budapest, 2012. május .. ..

Támogatĺó
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváros

onkormányzat
képviseletében:

Dľ. Kocsis M:áúé
polgáľmesteľ

Fędezet: ...... dátum: Budapest,2012. .....

Pénztigyileg ellenj egyzem :

Páľis Gyuláné
p énzngy í ĺjgy o sńá|yv ezetó

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Riman Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dt.Mészźtr Eľika
a|jegyzó

Kedvezményezett
Józsefuárosi Kulturális és Spoľt
Kiemelten Ko zhasznu No npro f it

Kft.
képviseletében:
Fábián Lász|ő

ügyvezető


