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A képviselő-testületi tilés 11. sz. napirend

Táľgy: Javaslat a JóHír Józsefvárosi Nonpľofit Kft. 2013. évi iizleti teľvének
elfogadására

A napirendet nY|tlzárt ülésen kell tárgyalni, a d<jntés elfogadásához egyszettí/minősített
szav azattobb s ég szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi X
[Iumánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

HatźÍozati javaslat abizottság' szźLmára: a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja
a Képvi s elő -testül etnek az előteri e s ńés me gttrgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

A Képviselo-testület a 20812013. (v'29.) számíhatározatában úgy döntött, hogy a Józsefuárosi
Kulturális és Sport Nonpľofit Kft. (a továbbiakban: JKS) elnevezését JóHír Józsefuárosi Média,
Rendezvény és Galéria Kozpont Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban JóHír Józsefvárosi
Nonprofit Kft.) elnevezésre módosítja, mellyel a Kft. székhelye,2013. évi koltségvetése, bevételei és

támogatási szerződésben foglaltak is megváltoznak. Tevékenységi körébe 2013. június )I-tőI az alábbi

. feladatok tartoznak:. \ \ \

a) a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. á|taI ellátott Józsefuárosi Galéria és a
Zász|őgyujtemény, az önkormáĺyzati rendezvények szervezése, az agazati ünnepségek szervezése,
lebonyolítása, az Eurőpa Belvárosa Program II' projekt keretében lebonyolítandó progĺamok,
rendezvények szerv ezése, lebonyolítása.
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b)

c)

d)

a Polgármesteri Hivatal által ellátott, de önkormányzati fe|adatok közĹil a Jőzsefýáros cĺmÚ
lrivatalos kiadvánnyal kapcsolatos feladatok és az onkormányzati honlap műkodtetésével
kapcsolatos feladatok eliátása.

az Orczy út 1. szám alatti park parkgondozási és karbantartási feladatai közül a koordinálási
feladatok ellátása (beleértve a parLĺgazgatóság, szolgáltatási szeľződések, funkcionális feladatokat
ellátók, a feladatellátáshoz kapcs olódó eszkozök, berendezés ek).

onként vállalt feladatként ellátia a televízió műsor összeállítása, szo|sá|tatása feladatokat.

u. A beteľjesztés indokolása:

Az I. pontban rész|etezett feladatok szakszerťt és hatékony ellátása, továbbá a feladatellátás
raciona|izá|ása éľdekében sziikséges volt a JKS feladatainak felülvizsgá|ata és olyan módon történő
átalal<ltása, ahol egy kézben összpontosul a hivatkozott feladatok ellátása és így a feladatok továbbra
is l00%-os önkormányzati tulajdonban áI1ő gazdaság1 társaságnál maradnak.

A feladatok fentebb ismertetett átszervezése' valamint a 20812013. (v .29.) számĺl képviselő-testületi
határozat 7.c) pontjában foglaltak miatt - melyben a Képviselő-testület úgy döntött, hogy felkéne a
Kft. tigyvezetőjét, hogy a Kft. 2013. évi Ĺizleti tervének módosítását a Képvise|ő-testület 2013. július
havi utolsó rendes ülésére terĺessze be - szükséeessé válik a JóHír Józsefuárosi Nonprofit Kft. üzleti
tervének elkészítése.

III. Tényállás:

A JóHír Józsefuárosi Nonprofit Kft. 
':Ú 

llgyvezető igazgatőja Támogatási szeľződés 2. számĺl
módosítása a|apján új üzleti tervet készít (1. számú melléklet) 2013. június 01-től december 3l-éig
teľjedo idoszakra vonatkozóan. Az iJlzlreti terv tartalmazza a fentiękben ismertetett feladatok ellátására
vonatkozó szakmai indokolását, és az azo|<hoz kapcsolódó bevételek - kiadások alakulását.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Józsefuáros c kerületi közéleti lap nyomdai
elkészítésével kapcsolatos a JóHír Józsęfuárosi Nonproťrt Kft. 2013. június 1-jétől e||átja, de az ĺ{ság
nyomdai elkészítéséľe vonatkozó, kozbeszerzési eljárás eredményeként kotott váIIakozási szeľződés
javasolt - Felek által közös megegyezéssel torténő - megszťtntetésének idopontja 2013. augusztus 3 1.

napja. Mindezekre tekintettel aZ augu'sńus 31-ig rnegjelenő lapszámok (összesen 15) koltségét az
önkormányzat fogja ťĺzetĺi, ezért a JóHír Józsefuaľosi Nonprofit Kft. f0I3. évi önkormányzati
támogatása 3.436,I e Fttal csökken.

Az üzIeti tervet a JóHír Józsefuárosi Nonprofit Kft. Tanácsadó Testtilete (2. számu melléklet) és a
FelĹigye|o Bizottsága is véleményezte és elfogadta (3. számí melléklet).

IV. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése:

A Képviselő-testtilet hatáskĺjre a Magyarország helyi önkormányzatairőLszőlo 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. $ (3) bekezdésé és 107. $-án alapul.

v. A dłintés tartalmának részletes ismeľtetése:

A JóHír Józsefuárosi Nonprofit Kft. üzleti teľvének elfogadását, melynek főbb pontjai:
1. A JóHír Józsefuáľosi Nonprofit Kft. ktildetése
2. AJőHít Józsefváľosi Nonprofit Kft. bemutatása, struktúrája

" 3. Af0|3. évi szakmai ltoncepciók' mĹrködésihelyeihk
a. JóHír Józsefuárosi NonproÍit Kft. kozpontja
b. S-as csatorna
c. Jőzsefuáros újság
d. Józsefváros.hu
e. Józs efvárosi Galéria és Rendezvényközpont, Zász|ó gy ujtem ény
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7 . f0I3. évi pénzügyi terv
B. Melléklet (jozsefuaros.hu)
9. Mellékletek (Galéria és rendezvény központ)

A JóHir Józsefváľosi Nonpľofit Kft. 2013. évi támogatźłsiszerzódésnek módositásárőI a döntéslrozata|.

VI. A dtintés céIja, pénzügyi hatása:

A JóHíľ Józsefuárosi Nonproťrt Kft. 2013. évi júniustól decemberig l.artő folyamatos és ferľrtartó
biztosítása éľdekében állította össze üzleti teľvét, azzal a céllal, hogy mííködése sokkal nagyobb
hatékonyságot eredményezzen. A cégen belüli divíziók egymás munkáját segítve, tudnak majd sokkal
nagyobb hatékonysággal eljutni a célcsoportokhoz, ezze| feIlendítve a józsefuárosiak aktivitását a
kerületben.

AzuzIeti tervben szereplo pénzťlgyi terv a20|3.júniusábarr elfogadott Támogatási szeľződés 2. számu
módosítása a|apján késztilt, a Nonpľoťrt Kft. mĺiködéséhez szĹikséges onkormányzati támogatás a
20812013. (V.29.) számtl képviselő-testületi hatźrozatban biztosításra kenilt. A JóHír Nonproťrt Kft.
támogatási szerződesének módosítása alapján az önkormányzati támogatás 3.436,I e Ft-tal csokken.

Kéľem az a|ábbi határ ozati j avaslat elfo gadás át.

H,trÁRoz.ą.TI JAVASLAT

I. A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva, mint a JóHír Józsefuárosi Nonprofit
Kft. egyszemélyi ťulajdonosa úgy dönt, hogy elfogadja az előteľjesĺés l' számil mellékletét
képező, a JóHír Józsefuáľosi Nonprofit Kft. 2013. évi júniustól decemberig terjedó idószakľa
vonatkozó üzleti tervét

Felelos: polgármester
Hataľidő: 2013.július 17.

II. A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a ,,Jőzsefváros'' c kerúleti közéleti lap nyomdai
és Nyomdaipari Kft.-vel (székhely:902I Gy&,
005860) kotött vál]alkozási szeľződést, közös
napjáva| megszünteti és felkéľí a polgármestert
aláirástra.

elkészítése tárgyu, Lapcom Lapkiadó
Ú3'lat u.  la', céĄegyzékszćtm:08 09
megegyezéssel 2013. augusztus 31.

a megsztintetésľől szóló megállapodás

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2013. augusztus 3 1.

2. ahatátozat II.1. pontja miatt az onkormányzatkiadás 11804 cím - önként vállalt
feladat - műkodési célú átađott pérueszköz e|őírányzatáról átcsoportosít 3.436'1 e Ft-
ot a 1 1 103 cím _ Jőzsefvátosi Ujság önként vállalt feladat - dologi előirányzatára.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatéńdo:20l3.július 17. \ \

3. a határozat II.1.-2. pontja alap1tn fęlkéri a polgármestert a JóHír Józsefuárosi
Nonprofit Kft. 2013. évi támogatási szęrzódés módosításának elkészítéséľe és
aláirására.



Felelos: polgármesteľ
Hatáľidő : a szerzó đés mó do sításán ak aláir ása 20 I 3 . j úlius 2a.

4' felkéri a polgármestert, hogy ahatározat Ii.2. pontjában foglaltakat az önkormányzat
költségvetésének következo módosításánál vegye f,rgyelerirbe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

A dłintés .végľehajtását végzó szervezeti egység: JóIIíľ Józsefváľosi
Pénzĺi gyi Ü gyo sztály, Vagyon g azdź,Jko d'ási és Uze meltetési Ü gyosztály

Nonprofit Kft.,

Budapest, 2013.július i 1.

.]*,*. ü.

Váľnai Szabolcs
üg;'wezető

Törvényességi ellenoľzes :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:
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Mely készült a IóHír JőzseÍvárosi Média, Renđezvény és Galéria Központ Kozhasznú
Nonprofit Kft. Tanácsadó Testiitet Üléséľől

Dáfum: 2013. }úlius 08. Hétfő

Helyszín: orczy-patk, Budapest VItr. kerütet orczy út7.

Jelen vannak: Dr. Dénes Maľgit, a Tanácsadó Testĺilet tágja
Hajcser Anna, a Tanácsadó Testiilet tagja

}akabý Tamás, a Tanácsadó Testtilet tagja
Vámai Szabolcs, aIőHír Józsefuárosi Nonprofit KÍt. ügyvezető igazgatőja
Keleti Andrea, aJőHírJőzsefuáľosi Nonprofit Kft. kreatív igazgatőja
Mach }ózsef, aJőHlr Józsefuárosi Nonprofit Kft. parkigazgatőja
Madaras Ágnes, jegy zőkönyvv ezető

Vámai Szabolcs kö'szönti a jelenlevőket és megállapít1a,hogy a testĹilet határozatképes.
i

A JóHír Jőzsefoátosi Noĺprolit Kft, Tanácsailó Testiilet 2073ĺ07 (07.08.) sz. hatórozata: A Tanőcsailő
Testiilet egyhang,úIag 700%o-os igeĺ szaoazattat etfogailta Madarus Ágnest jegyzfikönyouezetőnek,

A JőEít Józsefoóĺosĺ Noĺprofit Kft. Tanőcsailó Testiilet 2073t02 (07.08.) sz. határozata: A Tanőcsaiĺő
Testiilet egyhaĺýIag 100%-os igen szaoazattal elfogadta Dt, D&tes Maĺgitot a jegyzfikiiĺya
hitelesítőjének.

A JőHít Jőzse|városi Nonprofit Kft. Tanőcsailó Testiilet 2073103 (07.08.) sz. hatőrozata:: A Tanńcsailó
Testiilet egyhanýIag, 700%"-os igeĺ szaoazattal elfogĺdtą ą kitííziitt ĺapirendí poĺtokat:

1. Tanácsadó Testíilet Ügyľendjének elfogadása

2. Javaslat aIőHírlózsefuárosi Média, Rendbzvény és Galéría Központ Közhasznú Nonprofit
KÍt.zD73.júniustól decemberig tartó időszakra vonatkozó üzleti tervének elfogadásiíra

3. Egyéb

Vĺímai Szabolcs megnyitja azu|ést, kö'szönti a jelenlévőket és ismeľteti az e|sőnapiľendí Pontot.

Mindenki megismeľte az Ügyľend tartalmát, minđer*i egyetértett a benne foglaltakkal.

A JóHít Józsefoútosi Nonprofit Kft, Tąĺőcseilő Testiilet 2073104 (07.08.) sz. hatórozata:: A Tanőcsailő
Testíilet egyhanýlag 700%.os igeĺ szaoazattal elfbgailtą a Taĺúcsailő TestíłIet tigytmdjé| melyet
aI őír ő sukk aI hit eI e sít ettek.

Vámai Szabolcs ismeĺteti a második napirendi Pontot.



Dľ. Dénes Margit javasol néhány pontosítást, stilisztikai hibát.

Vámai Szabolcs ismeľtette az űj széY'hely felújítási terveit, augusztus közepe felé átadásľa kerülhet a

lőzseÍ krt.59-61. számú székhely.

8-as csatoma

Dr. Dénes Margit Minden szolgáltatónál fogható lesz a 8-as csatoma? f xf őra sugárzás főidőberu
ľeggel és este? A ľeggeli műsoľsáv érthető, de az esti főmíísoľidő kéľdéses.
Keleti Andrea: Megvá|toztak a nézettségi szokásot a kereskedelmi csatomák reality műsorai máľ
csak 30 %o nézeft tesznek ki, nagyobb igény van fő műsor időben is a dokumenfum jetlegíí adásokľa is.

Dr. Dénes MaĺgiĘ saját TV érzésejó ötlet. legyen ez a kiinduló alap.

Haĺcser Anna: A lakosság összetétele vegyes, hogy tud majd a 8-as csatoma szóIrri mindenkihez,
széles demogľáfiai réteg lefedése. Lehet-e észrevétlentil oktatni a ,,|eszakadť, részt?
Keleti Andľea: Ebben a rövid idősávban nem lehet érdemleges oktatást elvégezni. A cé| az, hogy a
csatoma bemutasson mindent, ami épĹil, ami széptil }ózsefuáľosban, ,,Jő Hírekeť, közvetítsen a
lakosság Íe|é, ezá|ta|mindenkinek szól, minden, ami jő, ami töľténit eľľől éľtesiiljenek a keľületben.

Dr. Dénes Margit 11. oldal, történt-e valamilyen felmérés, anii alapján összeállítják a műsorokat?
Keleti Andrea: Csak plusz anyagi támogatás esetén lehet felméľést végezni, így az országos
felmérésekre hagyatkoznak a műsoľ készítői.

Takabfy Tamás: Hány háztartásban indul el a csatorna?
. Vámai Szabolcs:50.000 háztaľtásban, UPC 10.000 és łt0.000 T-Home e|őÍlzetőné|.
Iakabfy Tamás: Hogy lehet ekkora adat, amikor a postaládákszámais csak 45.000 a kerületben?
Vámai Szabolcs: Ezt a tiíjékoztatást adták a szolgáltatók, de a szeruődésekben pontosan meg lesznek
határozva az adatok, amik majd később kerülnek aláírásra.
Dľ. Dénes Maľgit Kérjüt később pontosítani ezt az adatot, illetve az| hogy lakásonként számít-e
(mert akkor azvárhatóan 30.000 köľül lesz), vagy készĹilékenként, mert akkor az lehet reálisan 5o.0o0,
de akkoľ az nem háztartás.
Vámai Szabolcs: Pontosítani fogjuk a szolgáltatókkal.

Takabfy Tamás: Amennyiben az a kiindutó alap, hogy felejtsük el a ,,Nyóckeť, foga|mát, akkor miért
pont 8-as csatoma nevet kapta?
Keleti Andrea: Milyen más javaslat lehetne, mi lehetne más a neve? Tartalomban, minőségber;
színvilágban fog kiemelkedni a műsor a ,,Nyócker,, 'fogalmától. A logó is a keľületet szolgátja.
Felismeľhető, egyszerĹí legyery mégis kľeatív.
Vámai Szabolcs: A logó kľeativitását az adja, hogy a logó' amikoĺ forog a 8-as számot adja ki.
A VIII. kerülethez csak ez a szám passzol.
Dr. Détres MarBiĘ Ezze|mindenki eryetért.

Dľ. Dénes Margit,,Nyolcak,, elrrevezése legyen más
Várnai Szabolcs: Rmdberu a kreatív csapat elgondolkodik a lehetőségeken.

ĺakabfy Tamás: A Meteo-TV-nek milyen szerePe van a szolgáltatásban?
Viímai Szabolcs: A Meteo-TV-n keresztĹil fud majd a 8-as csatoma?4 &ábansugározni, ők feltigyelik
az adást, teďrnikai feltételeket biztosítanak, állandó rendelkezésre állással, adafrogzítessel, ahogy azt
a töľvényi szabá|yozások előírják. Mivel a Meteo-TV önmagíban is sugároz, megvannak a
háttérfeltéte|ek, így sokkal gazdaságosabb és így minden műsoľt felvételĺől sugároznak majd.
Iakabfy Tamás: Nem lesznek élő adások?



Vámai Szabolcs: Az idei évben még nem lesznet nagyon đrágíL1a a költségeket, idén inkább
pľóbaüzemként fog mrikodni a csatoma.
ĺakabfy Tamás: Miért Pont a Meteo-TV-re esett a vá|asztás, miért nem lehetett megversenyeztetni a
TV-társaságokat?
Keleti Andrea: Az alapkoncepció szerint fontos, hogy jőzsefvárosi lakosokat dolgoztassunt olyan
józsefvárosi alkalmazottakkal működjíink közre, akiknek segítiink ezá|ta| a fennmaradásban. A Vm.
keriiletben van a székhelye és nagyon olcsó áľakat tudnak biztosítani.
Iakabfy Tamás: Fogják archiválni a2x2 őrás adásokat, esetleg meg lehet majd tekinteni minden adást
egy weboldalon? (pl. YouTube)
Vánrai Szabolcs: Igen, tervbe van véve, hogy lesz egy webol<lal, alrol az anyagok elér.lre|.őek lesztrek
esetleg vágatlanul.

takabfy Tamás: Hrány óľa időtaľtamú műsor lesz előállíwa hetente?
Keleti Andrea: Amennyiben napi f óra anyagot állítanánk elő, nagyon sokba kerĹilne 28 óra anyagot
|egyáttani, így várhatóan f,5 -3 óra / hét műsort fognak gyártani, melyek majd ismétlődnek különböző
műsorsávokban.

Haicser Anna: Vannak-e vasv lesznek-e szoonzorok?
Vámai Szabolcs: A szponzorkeresés folyamatban" szeptember 01..ig elkészĹil a médiafelületről szóló
táb|ázat, ami alapjiín komolyabb hirdetési kampányt lehet majd végezni, illetve 2 hét múlva
véglegesedik a műsoľrács is, kedvezőbb lehet a hirdetők számára, hogy több feliileten tudnak majd
egyszefte megjelerni, egykézbenösszpontosul a Tv, azűjságés a net.

Cél továbbľa is megmutatni, mi töľténik a Józsefuáľosban.

uisag

Dr. Dénes MargiĘ Nem az a kérdés, hog1 hetente vagy kéthetente jelenjen meg az iĄság, hanem a
gond az, hogy a lap nem jut el a célszemélyhez. Sokszor gýjtőkben' majd a méhtelepen kötrrek ki az
újságok olvasás nélkül. Nem jutnak be k3pun belülre a postaládákba az újságok. Javaslat, hogy a
postával vegyék fel a kapcsolatot, hogy ők, ahogy a leveleket ugy az újságokat is juttassák el a
lakossághoz.
Haicser Anna: egyetértet ez alegÍőbb megoldandó probléma.
Vámai Szabolcs: meg fogjuk vizsgálni az ezze| kapcsolatos szeľződéseket, ki terjeszti és milyen
feltételekkel.
Mach Tózsef: Javaslat, hogy a }ózsefváľosban van a legtöbb metró állomás, így ezeken a helyeken a
Metro újsággal egyĹitt kellene osztogatni.
Keleti Andrea: De akkoľ nem csak a jőzsefuárosi lakosokhoz jut e| az újság.
Maďr 'Tózsef: Nem bai, hiszen aki itt közlekedit azvaLőszíniileg itt dolgozit vagy itt jar iskolába, így
érintik őket is a jőzsefváĺosi pĺoblémák vagy lďretőségek. Éľdekes lehet a környező keľületeknek is,
ötleteket merítve az tljságből- az ő mindennapjaikhoz. Kevés a hirdetés az újságban - fejleszteni
kellene.
Dľ. Dénes Mareit, és Haicser Aľura is egvetért.
Vámai Szabolcs: Ez esetben érdemes lehet plusz 5.000 példrányszámmal többet 9yátta&li, hiszennem a
ez kerül sokba, hanem, nekikezdenek a gyártasnak.
Dľ. Dénes Maľgit Ez elÍogadható, de még nem oldódott me1 az idősebbek pľoblémája, hory nem jut
elhozzájukazűjság fel kellerre juttatni a lakásukhoz.
Vámai Szabolcs: Megvizsgáljuk a lehetőségeket a jobb terjesztésrą de erľe várjá{c az titleteket Ę
hogyan lehetne még hatiásosan teľjeszteni a lapot.

Vámai Szabolcs: Terveziink design módosítást is - megnézzük milyen lehetőség van a modemitiísra.

Hajcser Anna: Osszességében nincs indok aľra vonatkozóan, hogy hetente jelenjen meg az Í\ság
maradjon a kétheti terjesztés, amíg a terjesztés nincs hatékonyan megolđva.



Mindenki egyet ért.

Internetes honlap

Dľ. Dénes Margiť onkormányzati intézménye belül a közalkalmazottakon kívül az egészségügyi
szÍéra is ŕrissíwe legyen.
Iakabfy Tamás: Egyáltaliín nincs frissítve a honlap rendszeresen. Illetve nem felhasználóbarát, sok idő
mire minden keľesett infoľmációt megtalálhatunk ĺajta, a nem gyakorlott felhasználónak nehezéľe
esik. Fontos a tartalom frissítése, haszrrálhatóvá tétele. Például a képeknél nincs közvetlen link a
tartalomhoz.
Várnai Szabolcs: |3j szerződést kt'töttíirlk az üzemeltetővel, nagy fejlesztések nincsenet de a
hatékonyságnövelés a cél, szeptemberre átláthatóbb felület lesz majd.

Hajcser Anna: Az intemetes felĹilet áttalában a fiatalok célcsoportja, mégis a honlap inkább az
idősebbeknek szól. Fog-e a fiatalok felé nyitni majd a honlap?
Vámai Szabolcs:Ez egy távlati cél, egyenlőre az elindulás a cél és hosszútávon majd a design váltással
és tartalom bővítésével eljuthat a fiatalokhoz is a honlap, de az csak a hosszú távú célok között
szerepel.
Hajcseľ Anna: Akkor marad a facebook - aktivitás az iskolák Íe|é, ez megfelelő lďret.

Gďéľia

Dr. Dénes Margit Javaslat, hogy a 23.oldalon szetep|ő Százados úti Művészteleppel a
kapcsolatfelvétel ne hosszú, hanem rtividtávú legyerr' mert elérhetők.
Keleti Andrea: Eevetértek, lesven rövidtávú terv.
Dľ.Dénes MareiĘ 24' oldalon dátumok kiiavítása

lőzsefvfu osiZá.szlókiál.lítás

Mach Tózsef: JózsefuárosiZász|ókiá||itas a hivatalos elnevezése az intézménynek, ez javításra szorul.
Dľ. Dénes Margit Ismeretterjesztő előadásokat kéľjük értelmezhetőbbre módosítani.
Takabtv Tamás: Józsefuárosi Közösségi Házak elnevezést kivenni a 22. oldalról.
Keleti Andľea és Vámai Szabolcs elfogadják a javaslatokat.

Kávéző

Takabfy Tamás és Haĺcser Anna: A teľvezett kávézőt a Galériában saját üzemeltetésben hozník léhe
vagy kiadnák?
Vámai Szabolcs: Mindkét lehetőséget mérlegeltét mindkettő lehet jó és rossz. több lehetőség van
kiadni egy franchise rendszeríí kávezólłáncnak (p1. Frei, Costą stb..), de ez csak akkor tud működni, ha
az utcafrontról meg lehet nyitni akávézóL ehhez viszont a lakók beleegyezése szükséges, ami sokkal
nehezebben kivitelezhető, mintha csak a galériĺán belül íizemelne egy kávéző, csak akkor amikoľ
kiállítás van. Ki is lehet adni, de nem lesz belőle tul sok bevétel.
Takabfy Tamás: Maximum f éwekell leszerződni és megnézni, hogy mennyire fut be akávézó.

A JóHít lőzsefoőtosi Noĺprafĺt Kft. Tanőcsadó Testiilet 2073105 (07.08.) sz. hĺtőrozata:: A Tanőcsadó
Testiłlet egyhaĺgűIag, 700%o-os igeĺ szaoazattal elfogailtĺ a főHír |őzsefufuosi Noĺptofit Kft,2073,
jűniustőI itecemberíg tartó iizlet ta-oét a jegyzfikiiĺyobeĺ szereplő oúItoztatá'sokkąl.

Vámai Szabolcs Íe|teszi, hogy van-e még valakinek kérdése egyéb üryekben..



TakabĹv Tamás: A szerződéssel kapcsolatban kérném a módosítást, mert az ügyrendben és a
szerződésben másképp-másképp van feltűntetve az üzleti titok. Javaslat, hogy a szerződésbe vegyük
át az ügyrendből a titoktartási részt.
Mindenki elfogadta.
Dľ. Dénes Margit mikoľ legyen a következő Tanácsadó Testtilet ülése?
Mindenki egységesen elfogađta és megszavazta, hogy a legközelebbi ülés 2013. július 29_én hétfőru
17 óĺakor|esz.

A JőHír Jőzsefoőrosi Nonprofit Kft. Tanőcsąilő Testíjlet 2073106 (07.08.) sz. hatőtozata:: A Tanácsailő
Testiilet egyhanýlag 700%o-os igul szaoazattal elfogailta a JóHír Józsefoőrosi Nonprofit Kft. egy6b
k ér d é s ekb en f elm eriilt o ől a s z ait.

Vámai Szabolcs megköszöni a részvételt, ésbezáĄa az ülést.

Budapest, 2013. július 08.
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Mely készült a JóHíľ Iőzsefvárosi Média, Rendezvény és Galéľia Központ Kozhasznu
Nonprofit KÍt. Felügyelő Bizottságĺ UlésérőI

Dátum: 2013. }úlius 09. Kedđ

Helyszín: Orczy-patk, Budapest VIII. keriilet orczy litL.

Jelen vannak: Losonczy Pál, a Felügyelő Bizottságtagsa
dľ. Keľekes Pál, a Felügye|őBizottságtagsa
Vaĺnai Szabolcs, a JóHíľ Józsefvárosi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatőja
Kertész Eva, a 8-as csatoľn a Íőszerkesztője
Maclr József, a }óHíľ Jĺ5zsefvárusi Norrpr<rfit Kft. plarkigazgat(l1a
Madaras Ágnes, jegy zőkonyw ezető

Várnai Szabolcs köszönti a jelenlevőket és megállapít1a, hogy a testület határozatképes.

A |óHít Józsefvő'rosi Nonprofit Kft. Feliigyelő Bizottsőg 2013|07 (07.0Đ sz. hatőroząta: A Feliigyelő
Bizottsá.g egyhangúIag, 1.00%-os igen szaaazattal elfogadta Mądaras Ágnest jegyzfikönyaaezetőnek.

A lóHíĺ Jőzsefuá.rosi Nonprofit Kft. Eeliłgyelő Bízottság 2073102 (07.09.) sz. hątőtozata: A Feliigyelő
Bizottsőg egyhanýlag, 700o/o-os igan szaaazattal elfogadta dt. Kerekes PőIt a jegyzffikönya
hitelesítőjének.

Várnai Szabolcs megnyitja az ülést, kösztinti a jelenlévőket.

dľ. Kerekes Pál: Kéménk tájékoztatást arról, hogy mikoľ, miért változott meg a cégnév, miért történt a
pľofilváltás?
Mach Iózsef: A május 29-ei Testtileti hatĺírozat alapjan feladat és személyi változások történtek a
cégben. ĺ,li ĺigyvezntővel, teljesen új jellegíí munkafeladatok jöttek létre a cég életéberL ami
jogfolytonos a Józsefuárosi Kulturális és Spoľt Nonprofit Kft.-vel. Több munkarészből, ki
alegységekből áll össze, ezt Íogsa össze az új ügyvezető, Yárnai Szabolcs személyében.
Váľnai Szabolcs: Igen, eredetileg ezegy médiacég, ami kiegészül rendezvényszetvezésseL, ami erősíti
az egységet. Az összes egységnek az a cé|ja, hogy büszkék legyünk, arra, hogy Józsefváľosiak
vagyunk. Ezegy integľiflt lehetőség, hogy kommunikálni tuđiunk alőzsefuárosiakkal.
Azíjzleti terv is azért készült el, hogy tudja működtetlri a Kft-t és elfogadásľa kerülhessen a Testt'ileti
ülésen. A JóHír egy kommunikációval foglalkozó cég' ami az Onkormányzat tevékenységét köti össze
a lakossággal. Szakmailag megalapozott döntés az onkormányzat részérő|, hogy egységessé tegye

lózsefviáľos . kommunikációját. További részletekľe kérdések alapján válaszolnék. Illetve ezúton
szeretném bemutatni a 8-as csatoma főszetkesztőjét, Kertész Évát, aki azért jott el, hogy azuj divíziőt
bemutassa.

dr. Kerekes Pál: Üdvtizli a 8-as csatornafőszerkesztőjét, mely azúj divíziő miatt elfogadott, hogy jelen
legyen az Felügyelő Bizottsági ülésen.



Losonczy Pál: Ennek ismeretében szavazástabocsájtja az első és egyetlen napirendi pontot.

A !óHír Józsefuárosi Nonprcfit Kft. Feliigyelő Bizottsőg 2073ĺ03 (07.0Đ sz. hotőĺozata: A Eeliigyelő
Bizottsőg egyhangű.lag,700%"-os igen szaaazattal elfogadta a kitíÍztittĺapbendi pontot:

1. Javaslat a JóHír tózsefuárosi Médią Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit
KÍt. 2013. júniustól decembeľig tartó időszakra vonatkoző uz|eti tervének elfogadására.

Losonczy Páll Lesz.e harmadik Felügyelő Bizottsági tag, a lemonrloft Te|eki Pál helyett?

Várnai Szabolcs: Igen, természetesen várható, ígéret van rá szeretnénk' ha egy szakmabeli tudna

helyet foglalni a Bizottságban.

Losonczy Pál : Az orczy-park parkgon dozása csak szeptember 30-ig szól?

Vámai Szabolcs: Igen, amennyiben nem ide rendelte volna a JőÍ{ír |őzsefuárosi Nonprofit Kft-t az

onkoľmányzat, akkor a parkgondo zás megszíint volna, így az átadás-átvételig gondozás alatt van.

Mach Tózsef: Eredetileg úgy tervezték, hogy már júniusban lesz átadás-átvétel a Nemzeti

Kózszolgá|ati Egyetem részére, de mivel létrejött ez a sokrétű gazdasági társaság, így _erurek keretén

belül. a parkgondozási feladat is el tud húzódni szeptember végéig. Egyébként a parkban az építkezés

folyik a Ludovika épületénél, rovid időn belül megkezdik a raktár és a faház bontását, jelenleg

talajvizsgálat és kapujavítás folýk a parkon belül. A szoľgalmi út építése és a teľvezés folyamatos.

dľ. Kerekes Pál: Ú1 iroda központ |esz, tij helyre költozik a cég?

Vámai Szabolcs: Igery három helyszínen leszünk, melynek kozponti épülete felújítás alatt van, ez a

!ózseÍ krt.59-61' szám alatt lesz, közel a szeľkesztőséghez, ami a Harminckettesek teľén marad és a

majdani ca|&iához is, ami szintén pár száz méteľre helyezkedik majd el. A központi épületben az

összes munkatárs egy helyen tud lenni, így mindenki éľtes{il mindenľől, itt is fontos az integráltság.

dr. Kerekes Pál: A helyszín jó választás, hiszen pont ktizépen helyezkedik el a körútory nem

hatáľolódva el egyik negyed felé sem.

Losonczy Pál: A műsorstľuktúrában is látható lesz-e a külonboző negyedek éľdeklődési ktlre? Illetve

hiiínyolom a fiataloknak szóló műsorokat, semmilyen kommunikációs csatoma nem nyit a fiatalok

felé. Megállapították az uz|eti tervberL hogy a nyugdíjasok vannak ttibbségben és eľre építették fel a

strukturát. Valamint a politikai pártok megjelenítése is a feladat - mi a biztosíték arra, hogy a

kiegyensúlyozottság megmarad? Legyen példaértékií ez a kiegyensúlyozottság!

Vámai Szabolcs: Az a céI,hogy ,,JőHírekeť, mutassunk be, a jó hír mindenkinek jó híľ. Mi épül, hogy

épül, miéľt épül, ezt mutatjuk majd be - ez politikamentesen mindenkinek szól.

Losoncz'y Pál: }avaslom, hogy hirdessenek pályázatot a fiatalok ktiľében" ők szeľkeszthetnék a

műsorokat és ezt lehetrre leadni az ő idősávjukban;
Kertész Éva: Varurak bizonyos kötöttségel9 amik behatárolják a működést. Először is fx2 őra

sugárzást, reggel o7.0o.09.o0-ig és este 19.00-21'.00 óľáig viszonylag rövid idő ál1 a ľendelkezésľe.

Továbbá az onkormányzat a megĺende|ő, így a döntés minden esetben az onkormányzat kezében

varĺ, így az a cé|, hogy a miísorok illeszkedjenek a józsefuárosi lakossághoz. Harmadrész nagyban

befoýísolja a működési lehetőségeket a megszabott költségvetés, hiszen a TV műsorok előállítása

költséges munka, mégis szeľetnénk az adott lehetőségek között minden igénynek és elvárásnak

megfelelni. Ami a legfontosabb, minőségi árut szeretnénk létrehozni, melynek alapját a technikai

feltételek és a riporterek felkészültsége adja. A szakmai szolgáltatás kiegyensúlyozotttájékoztatást ad,

a lakosság ekkor fogja szeretni a csatomát. Hogyan éľhető el a kiegyensúlyozottság? A csatoma

beszámol mindarról, ami a |ózsefviáĺosban történik. A 8.as csatorna tud más lenni, mint a többi

kenileti csatorna.

Losonczy Pál: Tervezik.e, hogy a Testíileti üléseket közvetítik?



Kertész Éva: Eredetileg igen, de a műsorsugárzásideje korlátozott, míg a Testületi ülés nem, így a
néha 4-5 órás TestĹileti ülés nem fér bele a 2 óra műsoridőbe. Illetve szakmailag nem vállalható az ülés
átszeľkesztése, így a vágás nem kivitelezhető. Amennyiben valahogy korlátozható lenne a Testíileti
ülés időtartama, úgy a közvetítés leadhatóvá válik majd.
Losonczv Pál: Esetleg a fontos döntésekľől összevágott anyag készíthető?
Várnai Szabolcs: Az megint kérdéses lenną hogy mi kerül belą mi nem. A polgármester szerint az
első óľa anyaga keľülhetne be adásba.
Mach Tózsef: Általiánosságban az u|és 4 órát tart, de másnap az onkormányzat honlapjan elérhető a
vágatlan anya1, amit meg lehet nézni.
Kertész Éva: online-streamelt adás van, sok emberhez eljut - meglepően sokan nézik. A TV
közvetítésnek az lenne a cé|ja, hogy a nyugdíjasok nem intemeteznet ők csak a TV előtt ütnet innen
tudnak csak tájékozódni.

Kertész Éva: Fiatalok kérdésére visszatéľve, nem akarunk lemondani róluk. Táľgyalások folynak a
Filmművészeti Egyetemmel, hogy látásmódjuk bekerüljon a míísoľstrukturába.

Losonczy Pál: Terveznek-e hirdetést?
Várnai Szabolcs: Igery az integľációból fakadóan sokkal nagyobb előnyökhoz juthat a hirdető, hiszen
több felületen tudja eljuttatni az informácíóit a lakossághoz.

Losonczy Pál: Heti újság tervezése is tervben vary lesz-e elég tartalom?
Várnai Szabolcs: Csökken az o|dalszám, viszont gazdagabb lesz a tartalom'
dr. Kerekes Pál: Így viszont a terjesztés \eszdtágább.

Kertész Éva: A |őzseÍvároshoz kotődő embeľekről már készĹil a ,,Nyolcak,, felvétele, ezek életpálya
utat pl.: Patyi András, a Ludovika ľektora va1y orlóczky Lászlő, a Füvészkeľt igazgatója is
megmutatja magát ebben a műsorban, de ehhez lehet kapcsolni majd a webes és a nyomtatott híreket
is, ami a TV-s adásból kimaľadt'
Várnai Szabolcs: Ettől is jő ez az integrált Médią hogy egy-egy TV-s adást, meg tudunk támasztani,
további információkat tudunk adni róla a weboldalon vagy az űjság hasábjain. Ennek az összefogását
Keleti Andrea felügyeli majd. Széles spektrumot fed le a lakosság összetétele - a romáktól a
művészekig - nem az oktatás a cél, hanem az infoľmálás.

Losonczy Pál: A Razzia nevű műsoľ várhatóan bíínesetekkel foglalkozik, itt is csak a jóhíreket
közvetítik?
Kertész Éva: Izgalmas műsor |esz, a rendőrséggel egyeztetve különböző razzíákat mutat majd be a
műsor, de kiegészítve személyes töľtnetekkel, rehabilitációval, stb.. a lényeg, hogy bemutassa, milyen
töľténet van mögöttą legyen üzenete!

Losonczy Pál: Nincs a VI[. kerületnek szírlháza, a Ruttkai Színház jobb soľsľa lenne érdemes, de rossz
helyen van, meľt a kisebbség által kedvelt területen fekszit így kevesen járnak oda. A Kálváľia tér
rehabilitációja utĺín lehetne egy jő szírlházi előadást közvetíteni.
Keľtész Éva: A Bárka Sziĺhaz is jó színház. De a lényeg, teľvbe van véve ew-egy szft.lházi közvetítés
is, csakúgy, mint egy koncert, egy fesztivál, minden, ami szórakoztat is, mert az emberek nem csak
információkat szereürénet hanem szőrakozásta is vágynak.
Losoncz}r Pál: Rendezvények is kellenet amit a TV tud hirdetri, reklámozni.
Vámai Szabolcs: A progĺamok összeállításánáI fontos, kinek akaľ szólni, kinek érdemes szólnia a
műsoroknak.
Losonczy Pál: Mindenkinek kell valamilyen műsoľ, a kisebbség felé is kell szólni.
Kertész Éva : Ez egy komoly téma - nehéz meghatározni, kinek szóljon a míísor, itt inkább az a |ényeg,
hogy, ha ió miísoľokat csinátunlę akkor néz.rli fogsák. Pl': Nyolcak miísora. Célcsoport a Józsefuiíľos
lakossága.
Losonczy Pál: Alózsefuárosi piac megszűnésének pozitív kommunikációja nehéz feladat lesz.



Várnai Szabolcs: Ebből a 1ó hír, hogy a Teleki téri piacon helyeket biztosítanak _ mindig az

tnkormány zat határ ozza meg az igényeket.
dr. Kerekes Pál: Fontos a kiegyensúIyozottság, de mellette a valóságot is meg kell mutatni. Az
emberek híreket akarnat a megbiző kiegyensúlyozottságot, nehéz egyszerre mindkettőnek

megfelelni.
Várnai Szabolcs: Nem hírgyártók vagyunk, nem kitaláljuk a híreket, azt kőzvetítjíit ami történik.

Ehhez a hírekhez az onkormányzatĺévéntudunk hozzájutni.
Kertész Éva: Hol a valóság? A,,Háttéť, című miísoľ nem a politikusokat, hanem a szakértőket próbálja

megszólaltatni. A városnak van egy saját ritrnusa, Józsefuáros egy na1yvátos' 80.000 ember |akja, így
sok minden történik a városban, így mindent szeretnénk bęmutahri.

dr. Keľekes Pál: Kütönbĺjző nációk találhatók meg itt, új szellemi réteg épül, tele yan a kerület külft'ldi
diákokkal, akik szintén elmondanák a véleményiiket.Itt az internet fontossága lenne a lényeg, érezze

magát jól a kerületben. Valamint érdemes lenne ellátogatni egy-egy lakógyűlésľą ahol a lakások nagy

része ki van adva és az igaz.aiJózsefuárosiak Budapest vonzáskörzetében élnek. Az é|etbő| is lehetne

meríteni, ezer téma va|laz utcár! amit be lehetne mutatni.

Kertész Éva: Sajnos, apéruúgyikeret behatárolja a lehetőségeket.

dr. Kerekes Pál: A biztosított költségkeret fedezi a leírt terveket?

Várnai Szabolcs: felenleg igen.

Losoncz}r Pál: Élő műsor lesz?
Vámai Szabolcs: Egyenlőre nem, hiszen az ate|eviziőzás|egdrágább foľmája.

dr. Kerekes Pál: Kik a Tanácsađó TestĹilet tagsai?

Losonczy Pál: A pártok delegálták a tagjaikat.

Várnai Szabolcs: Az Önkormányzathatározta meg a szükségességét és a tagjait.

Mach Tózsef: A Képviselő Testtilet delegálta a3 f'őt, kormányzati és ellenzéki oldalról valamint egy fő

szakembeľt a média területéľől.
Losonczy Pál: A kiegyensúlyozottság itt is kell, ezért kellett, hogy ők legyenek.

dľ. Kerekes Pál:Ezbiztosítją hogy úgy működjör9 ahogy kell.

Losonczy Pál: Míg a Feli.igyelő Bizottság szakmai alapon, politikától ftiggetlenül működik.

dr' Kerekes Pál: Összességében az öt|et, az Ĺizleti terv jó, várjuk a megvalósítást.

Losonczy Pá|szavazásľa bocsájtja a napirendi Pontot.

A !óHít Józsefoőtosi Nonptofit Kft, Feliigyelő Bizottsógőnak 2073ĺ04 (07.09.) sz. hatőtozata: A
Eeliłgyelő Bizoítsőg egyhaĺýtag 700%o-os igen szaaazattal elfogadta a f óHfu Józsefaórosi Nonprofit
Kft. 2073. j.űniustőI decembetig furtő időszakra ooĺatkoző iizleti tenlét,

Vámai Szabolcs megk<iszĺinĺ a részvételtésbezáĄa az ülést.

Budapest, 2013. július 09.

ĺ/, ' / /)
l \^.{/ŁL, /-/

Y-.............
Dr. Keŕekes Pál

FB tag
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A JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft. kÍildetése

Legyünk büszkék arra, hogy józsefuárosiak vagyunk!

Józsefváros va|aha egy gyönyörű, nagypo|gárĺ, rohamosan fej|ődő városrész volt. A
jelen|egi városvezetés cé|ja, hogy ha nem is a köze|i-, de va|amĺkor a nem annyira
távo|ĺ jövőben Józsefuáros újra az lehessen, ami vo|t. Ú1aeprilt, fo|yamatosan
Íej|ődő, sokszínű, izgalmas városrész, amire jó büszkének |ennĺ.

Ez ennek a cégnek a kü|detése. Segítenĺ, e|sősorban az ĺtt é|ő embereket abban,
hogy újra büszkék |ehessenek a kerü|etre, ahol tanu|nak, é|nek, do|goznak.

Józsefváros sokszínűségéből adódóan az egyĺk |egĺzga|masabb, és most már a

Ieg|átványosabban fejlődő kerü|et, egymást érĺk a íejIesztések, beruházások,
átalakítások.

A JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft. célja, hogy megmutasson mindent, ami
épül.

De míért van szÜkség egy új cégre, amikor korábban ĺs vo|t újság vagy hon|ap, aho|
be |ehetett számo|ni a jó hírekrő|?

Azért, mert az ĺntegrá|tság sokka| nagyobb hatékonyságot eredményez. A cégen
be|r]|i divíziók egymás munkáját segítve, abbó| táp|á|kozva tudnak majd sokka|

nagyobb hatékonysággaI e|juttatni üzeneteket a kivá|asztott cé|csoportokhoz.

A cég hivatott az eddig hiányző közösségi te|evíziós űrt ĺs betö|tenĺ. Budapesten
csupán 4 kerü|etnek nĺncs kerü|etĺ te|evíziója. Ebbő| sajnos az egyĺk Józsefváros.

ĺgy . JóHír JőzseÍvárosi Nonprofit Kft. egyik íő profĺ|ja a kerü|eti te|evízió
|étrehozása és sikeres működtetése |esz. A 8-as csatorna néven szeptember e|sején
índu|ó kerü|eti te|evízió fogható ĺesz mĺnden józsefuárosi háztartásban.

|tt ĺsmét adódik a kérdés, hogy 2013-ban Van-e |étjogosu|tsága egy televíziónak,
amĺkor tarta|mat már akár egy karórányi felü|eten ís |ehet nézni?

A vá|asz erre, hogy igen, van rá keres|et, sőt.

Hiede|mekke| e||entétben ez e|mú|t években annyiban vá|toztak a tévénézésĺ
szokások, hogy át|agosan mé9 tobb ĺdőt tö|ttjnk a képernyők e|őtt. ĺĺ.l

5.
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Ezen be|Ü| vĺszont a hírek kedve|tsége vá|tozat|an maradt. A műsor preferencĺák
sorában a hírműsorok a negyedik he|yen vannak. A híreket csupán a rendkívü| magas
költségvetésse| készÜ|ő egész estés sikerfi|mek e|őzik meg, Vagy a szĺntén drágán
előállítható dokumentum műsorok. A szappanoperák, iIletve rea|ĺtik Va9y
szőrakoztató műsorok. Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy az emberek szeretnek
tájékozódni a vĺ|á9 történéseírő|, és kÜ|ön fĺgyelemmeI követik a szűkebb
kö rnyezetu kben történteket.

Tudjuk, hogy mind a mai napig a |akosság túlnyomó többsége első számÚ

hírforrásként a televíziót h aszná |ja.

Ezért van szüksége Józsefvárosnak a 8-as csatornára, de itt térjünk vĺssza, hogy miért
van szükség a cégre!

Mert a kÜ|önböző divíziók, úgy, mint tv, rádió, nyomtatott vagy on|ĺne felÜ|etek,

összehango|va, együtt sokka| hatékonyabban tudják e|juttatni az információkat a

cé|közönséohez.

A JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft. elsődleges küldetése az itt é!ő emberek
önbecsĹilésének megerősítése. Ezt ú9y tudja elérni, ha folyamatosan több
felületen összehangoltan közvetíti a töÉénéseket, i||etve eseményeket.

1 . ,,A Századvég á|ta| begyűjtött eredmények e|emzését kovetően kiderü|t, hogy a lakossá g 2012 végén
|egszívesebben a televíziós tarta|makat íogyasztja. A vá|aszadók 89 száza|éka néz naponta, vagy majdnem

minden nap tévét. Az ugyani|yen gyakorisággaI rádiózok arányát már csak ó2, az internetezőkét54, az
újságo|vasókét pedig 49 százakra mértük. Ha a |ega|ább hetente egyszer történő médiafogyasztást vesszük
a|apu|, a te|evízió 94, a rźldió74, azújság ó7, az internet pedig ó5 száza|ékos e|érést tudhat magáénak. Ezek a

számok az egy esztendőve| korábban pub|iká|takhoz képest a televízió dominanciáján ak megőrzésérő|, az
internet je|entős szerepnövekedésérő|, a rádiózás stagná|ásáról,il|etve a nyomtatott sajtó vonzerővesztésérő|

tanúskodnak.,'
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A JóHír Józsefvárosi NonproÍit Kft. mfüiidése, struktúrája
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A 2013. évi szakmai koncepciók, mfüödési helyeink
JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft. központia

A JóHír JőzseÍvárosi Nonprofit Kft. szerkesztősége a Józseí krt. 59-ó1. szám a|att

|esz. Ebben a 100%-ban önkormányzatĺ tu|ajdonú 80+70+127 négyzetméteres
aIapterü|etű ĺngat|anban, ahol korábban bank működött, aIakítjuk ki a

szerkesztőséget.

A cé9 |étrejöttének legíőbb indoka, hogy a kü|önböző médiafe|ü|etek, egymás
munkáját segítve, kiegészítve, megtámogatva, szorosan egyritt műkodve juttatják el

az információkat Józsefuáros Iakosaihoz, ezért |étfontosságú, hogy |egyen egy közös
szerkesztőség, aho| a krjlönböző divízlők együtt do|gozhatnak, í9y az ĺnformáció
áram|ás a Ieghatékonyabb, Iegkevésbé torzított.

A szerkesztőséget mĺnimá|is ráfordítássa| úgy tervezzÜk, hogy irodák he|yett miné|

több open air munkaá||omást a|akítsunk kĺ. Így biztosítotjuk azt, hogy a híreink a
Ieggyorsabban, és leghatékonyabban jussanak e| a kÜ|önböző célcsoportjaĺnkhoz.

Egy légtérben dolgozik a tv, a majdani rádiő, az on|ine médĺa szerkesztője, valamĺnt
a kulturá|is iroda munkatársai. Így ha pé|dáuI tudjuk, hogy hétvégén Iesz egy
ku|turá|is program, az egy asztalnál ülők rövid ĺdő a|att fe| tudják osztani, hogy a

kü|önböző fe|Ü|eteken az esemény melyik aspektusát mĺ|yen módon mutatjuk meg.

A cég specĺa|ĺtása egyben az e|őnye is |ehet. Hĺszen kevés olyan médĺacég Van ma

Magyarországon, me|ynek része a Programszervezés. Mĺve| a JőHír Józsefvárosi
NonproÍit Kft. ilyen, ezért rendkívÜ| hatékonyan tudja majd e|ősegíteni a
józsefvárosĺ rendezvények promóciós, ilIetve marketíng kommunikácĺós munkáját.

A fö|dszĺnti 80 négyzetméteren tehát kia|akítunk 17 munkaál|omást. A,,hír,, majd ott
|esz a he|yĺség közepén, és mĺndenki annyĺt használ be|ő|e, amennyi a profi|jához

szükséges'

A fe|ső 70 négyzetméteres szinten kia|akítunk egy vágószobát, és egy tárgya|ót a

hetĺ rendszerességgeI megtartott szerkesztőségi értekezleteknek, egyéb
tárgya |ásokhoz, meg beszé|ésekhez.

A he|yiséghez tartozik még egy fe|újításra várő, egye|őre romos á||apotú, 127

négyzetméteres pĺnce ĺs, arni kĺvá|óan alka|mas |enne egy saját stúdió kia|akítására,

de ez csak a hosszú távú terveink között szerepe|.

l'
ĺ
i.'-
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A 2013. évi szakmai koncepciók, míĺködési helyeink

8-as csatorna (TV)

8-AS CSATORNA

Készítette:

Kertész Éva

feIe|ős szerkesztő

9.



A te|evízió létrejötte

A Budapest V|||. kerü|et Józsefuárosi Önkormányzat, mínt a JóHír Józsefuárosi
Média, Rendezvény és Ga|érĺa Központ Közhasznú Nonprofit Korláto|t Fe|elősségű
Társaság alapítója, a Képvise|ő-testü|et 208/2013. (V.29.) szám,j és a 224/2013. (V|.

05.) határozatának e|eget téve a B-as csatorna e|nevezésű kerÜ|eti te|evíziő 2013,
jú|ĺus 01-tő| kezdte meg hivata|osan a működését .

A televízió cé|ja

Az tij médĺum e|sődleges cé|ja a józsefuárosĺ |akosság tájékoztatása a 8. kerü|et
fontos eseményeirő|, az önkormányzati döntésekrő| és azok hátteréről, kulturá|is és
más, a közösség érdeklődésére számot tartó programokró|, a kerület közé|eti
szemé|yisé9eirő|. A te|evízió mĺnt tartaIomszoIgá|tató arra törekszik, hogy a

Józsefuáros é|etét meghatároző informácĺók a |akosság miné| szó|esebb köréhez
jussanak el. A bevezető szakasz után cé|, hogy a kerÜ|et |akói saját te|evíziójukként
definiá|ják a 8-as csatornát, aho| ä ,,ä mi tévénk,, minőséget, korrektséget,
kiegyen sú lyozott tájé koztatást és szóra koztató ĺdőtö |tést jel ent.

A televízió működése

A kábe|szo|gáltatókka| (UPC, T-csopoft) kötött szerződés a|apján a te|evízió a kerÜ|et

|akosai számára ingyenesen elérhető 2013. szeptember 01-tő|.

A tV működésének személyi és technikai bázĺsa

- 8-as csatorna: Kertész Éva fe|e|ős szerkesztő, Molnár Tamás operatőr; Pál

Tamás vágő,1 fő segédoperatőą 1 fő szerkesztő műsorvezető

- Józsefuáros Önkormányzatmunkatársai

- Meteo Tv : je|adás a UPC és a T-csoport kábe|szo|gá|tatónak, a képújság
tartaIm án ak Írĺssítése

- kü|sős munkatársak (beszá||i.tók) : Csurĺ Ákos (N3 Médĺa Csoport),

l. uíísoridő
I

A 8-as csatorna napi 2x2 órában ad műsort 07.00-09.00 és 19.00-21.00 órakor. A

i . fennmarad ő 20 őrában a nézők képújságot |áthatnak az év végéig.
t_-:
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Míísorstruktúra

- A 8-as csatorna műsorstruktúrája a saját készítésű, és kü|sős beszá||ítóktó|

meg rendelt m űsorokat tartaI mazza.

- A képújság hetĺ egy a|kalomma|, de szÜkség esetén akár naponta írĺssÜ|. A
képújság ó0 perces videófáj|ban taftalmaz ĺnformácĺót a kerÜ|etrő|.

Műsorok

A 8-as csatorna informatív-szórakoztató tarta|omszo|gá|tató p|atform. A műsorok
többsége a közé|etrő|, a kerü|et é|etét meghatározó civi| és kozéleti
szemé|yĺségekrő| szó|. Azokról a tómákró| és egyénĺségekrő|, akĺk miatt Józsefváros
pontosan az, amivé a jőzseÍvárosĺ |akosok a|akítják. A közéleti és kulturá|is műsorok
me||ett he|yet kapnak a po|ĺtikaĺ műsorok, amelyekben a te|evízió mĺnden esetben a

kíegyensúlyozott tájékoztatásra, a vé|eménykü|önbségek bemutatására törekszik.

A műsorok egyenként és kü|on-külön azt a cé| szo|gá|ják, hogy Józsefuáros |akossága
szakmaĺ|ag színvonaIas, korrekt ĺnformácĺókon alapuló kiegyensúlyozott tájékoztatást
kapjon a kerü|etrő| és a kerületet közvet|enül érintő eseményekrő|. A te|evízĺó
egyszerre ĺnformatív és szórakoztatő. Csak akkor érjük e| a kívánt nézettséget, ha a
te|evíziőzás e két alapkövetelményét a műsorok te|jesítik.

A 2013. december végéĺg tartó időszakban a 8-as csatorna sugázási ĺdejét
a|apvetően a saját készítésű műsorok adják' A műsorok műfajának, tarta|mának
összeá||ításakor fĺgye|embe vettük Józsefuáros Onkormányzat mint e|sőd|eges
megrende|ő ĺgényeit, e|várásait; a tévénézési szokásokat; a kerület demográíiai
összetéte| óbő| adódó jellegzetességeket.

Kerii|eti híradó (20' és rövidebb 5' változat): hetĺ egy híradó nógy-öt forgatásĺ
helyszínnel. A híradó tudósít a kerü|et aktuális eseményeiről, beszámoI az

önkormányzati testÜ|et döntéseiről, beruházásró|, fejIesztésekrő|, a kerÜ|etben
mego|dásra várő kérdésekrő|, ku|túrá|is Programokró|, kiá||ításokról, a képvĺse|ő-
testület négy pártjának (Fidesz-KDNt MSZt Jobbik, LMP) kiegyensú|yozott
szerep|ésével.

Józsefváros. alcím: A mi váľosunk (20,-25!): a kerü|etrő| je|legzetes no comment
csomagolásban, esetenként minĺ interjúkka|. A műsor témája minden esemény,
amely a kerü|etben történĺk és hosszabban akarjuk bemutatni, mint a híradóban.
Lehet kiá||ítás, vásár, színház, utcai fesztivá|, vá9at|anuI sajtótájékoztató,
|akónegyedek bontása és építése, ba||agás, gyereknap, a kerü|etben működő cĺvi|

11.
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szervezetek munkája, stb... A híradó me|lett a műsor alka|mas az aktuá|is események
bemutatására heti egy-két aIkaIomma|.

Nyolcak (25,- 30'): Hetente egy alka|ommaI je|entkező stúdĺóbeszé|getés a
kerü|etben é|ő vagy a kerri|ethez munkájuk révén kötődő ĺsmert szemé|yĺségekke|.
A,z' interjúk íókuszában az é|etút me||ett a józsefuárosi é|mények, gondo|atok,
em|ékek á||nak.

Párbeszéd (25,): Havonta két a|ka|omma| je|entkező vĺtaműsor a Józsefuáros
Önkormányzat testü|etĺ Ü|ésein fe|merÜ|ő kérdésekrő|, a döntések hátterérő|. A
vĺtaműsorban minimum 2, maximum 3 vendég mondja e| vé|eményét az adott
témáró|, megvi|ágítva a vé|emények közoťti különbségeket. Műsorvezető moderá|ja
a stúdĺóbeszé|getést, a képvise|ő-testÜ|et négy pártjának (Fĺdesz-KDNP, MSZt
J obbik, LM P) kĺegyensú |yozott szerep|ésével.

Háttér (25,): Havonta két alka|omma| jelentkező magazin aktuá|is közé|eti témákró|,
2-3 megszóIa|óva|. A műsor több o|dalró|, több szempontbó| kívánja bemutatni az

adott helyzetet, amely a kerÜ|et Iakosságát közvetlenü| érĺnti, a képvĺse|ő-testÜ|et
négy pártjának (Fidesz-KDNt MsZt Jobbik, LMP) kiegyensú|yozott szerepléséve|. A
műsorban az e|képzelések szerint a kozé|et szerep|őit szó|a|tatnánk meg, míg a
párbeszédben kifejezetten a po|itikusokat. |tt viszont szót kap p|.az egészségügyi
dolgozó, az isko|a igazgatója a könyvtár vezetője, a rendőr, az úz|etvezető stb.

Razzia (20,): Havonta két aIkaIommaI jelentkező riportműsor a kerü|et
közbiztonságárő|, a mege|őzésrő|, konkrét eseteken keresztÜ|.

onkép (3,): Szemé|yes portré Józsefváros Önkorm ányzat. képvĺse|őĺről, ame|yben
képet adnak a munkájukró|, fe|adatukról'

Célcsoport

A televízió cé|csoportja Józseíváros te|jes Iakossága. Álta|ánosan igaz, hogy
Magyarország |akosságának többsége a te|evízĺón keresztü| tájékozódik szűkebb és
tágabb kornyezetérő|.

Józsefváros demográfiai adatai szerint a Iakossá9 jeIentős része egyedri|á|ló
nyugdíjas, akĺk jeIlemzően a televízĺóbó| értesü|nek aIapvető iníormációkró|.

12.
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Józsefuáros (újság)

Készítette:

Nyerges Zo|tán

főszerkesztő
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A J ózsefuá rosi Ön korm á nyzat képviselő-testÜ | ete á lta I a I a pított kéthetente, 55.0O0
ezer pé|dányban, ĺngyenesen megje|enő Józsefuáros újság a közszolgá|at jegyében
működĺk. A fÜgget|en, közé|eti kiadvány, a kerület összes háztarásába és a kerületĺ
közintézményekbe e|jut.

A Józsefváros újság magas színvona|on szo|gálja a kerÜ|etben élők információhoz
jutását he|yi Ügyekben és a kerü|etet érintő országos témákban egyaránt. E|ső

kézbő| nyújt tájékoztatást az Önkormányzatfontos döntéseirő|, a képviselő-testü|et
határozatairó|. Bemutatja és népszerűsíti Józsefuáros ku|turális, művészeti és civiI

é|etét. Folyamatos tájékoztatást ad a közterületeinket érintő fejIesztésekrő|,
beruházásokró|. A kerü|eti isko|ák é|etérő|, eredményeirő|, a diákok kieme|kedő
szerepléseĺrő| ugyanúgy tudósít, mĺnt az idősek otthonaĺban történő kozösségi
eseményekrő|, vagy a |akosokat érintő szociá|ĺs témákró|. A |ap szoros kapcso|atban
áĺ| Józsefuáros közintézményeive|, me|yek működésérő| szintén beszámol. Kieme|t
fe|adata, hogy a Józsefuárosi Egészségügyi Szo|gálat á|ta| nyújtott egészségÜgyi
szoIgá|tatásokró| tájékoztassa a Iakosokat.

Az önkormányzati |ap |ehetőséget biztosít a képvise|ő-testÜ|et négy pártjának
(Fidesz-KDNt MSZą Jobbik, LMP), hogy aktuá|is kérdésekben elmondják
vé|eményüket. A lap rendszeresen mutat be Józsefuárosi híres embereket és a
kerü|etben működő mesterembereket, he|ytörténeti érdekességeket. Az újsá9
Iehetősé9et ad a kerÜ|etben működő nagyobb egyházi gyÜlekezetek
bemutatkozására is.

Józsefuáros számos fesztivál és kulturá|is rendezvény házigazdája, így ezen
események beharangozásában és az események színes tudósításában a |ap szintén
je|entős szerepet vá||a|. Mindezek me||ett gazdag programkíná|atot nyújt az ĺtt
é|őknek, és a kerÜletben do|gozóknak a he|yi eseményekrő|. A |ap segítségéve|
tájékozódhatnak a különfé|e egészségügyi, kulturá|is, oktatási, sport-, és
gyermekprogramokról.

A Józsefuáros újság a kerü|et mindennapjairó|, he|yi eseményekről kínál színes,
hite|es és széles korű naprakész információt. A szerkesztőség cé|ja, hogy a |ap

o|vasótábora miné| több témakör között válogathasson, értékes és színes hírekke|
gazdagodjon. Az újság törekszik arra, hogy minél szé|esebb o|vasóközönséghez, a

fiatal korosztá|yon át az idősekig egyaránt e|jusson, és a kü|önböző társadalmi
rétegeket megszó | ítsa.

14.



A Józsefuáros újság évente 22-szer jelenĺk meg, 24 o|da| terjede|emben. Ősztő|
várhatóan már hetente jelenik meg a lap, hogy mĺné| gyorsabb tájékoztatást
nyújtson a kerületi |akosoknak. A hirdetési fe|Ü|etek értékesítéséve|, az újság az
önkormányzat és a JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft. számára rek|ámbevételeket
is termel.

Az űiság mííszaki adatai:

Paraméterek:

Méret:

Terjedelem:

Pé|dányszám:

Techno|ó9ia:

Szín:

Papír:

Kivitel:

Nyomdai Ieadási határidő:

A4 (210x297mm)

24 oldal

ss 000 db

rotációs heatset technolóqĺa

4+4szín

48 grlm2 újságnyomó

gerinc-ragasztva, korbevágva, pántoIva

tervezett megje|enés e|őtt 48 őráva|

Az önkormányzat, mint a|apító az alábbiakban határozza meg a lap célját és
je|legéü a Józsefváros újság önkormányzati, kozszolgá|ati, közműve|ődési és a
|akosság hiteles tájékoztatására alapított időszakĺ kiadvány, ame|y a V|||. kerü|eti

lakosságot |eginkább érĺntő he|yĺ és közügyekben rendszeres tájékoztatást nyújt,

beszámol a testü|et |egfontosabb döntéseĺrő|. A |ap köte|es közö|ni a jegyzői
köz|eményeket, fe|hívásokat, rendeleteket' A |ap feladata továbbá, hogy a kerü|et
ku|turá|ĺs és kozműve|ődési é|etérő| tájékoztatást nyújtson, megnyĺ|vánu|ásĺ
Iehetőséget adjon a kerü|etben működő nagyobb egyházĺ gyü|ekezeteknek, nemzetĺ
és etnikaí kisebbségek ku|turá|ĺs jogainak érvényesítésére és beszámo|jon az

önkormányzat ĺntézményeĺnek é|etérő|.

1.,
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Józsefváros.hu (website, internetes.hon|ap)

Készítette:

Fenyvesi Renáta

feIe|ős szerkesztő
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A www.jozsefvaros.hu 2009 őta működik a lakosság objektív, hiteles és gyors
tájékoztatása érdekében. FoIyamatos ÜzemeItetése elengedhetetIen érdeke
Józsefuáros Önkormányzatának, ezért a Városgazdálkodásĺ és PénzÜgyi Bizottság
401/2013 (|v.22.) számű határozata és a Képvise|ő-testü|et 55/2013 (|l.20.) számű
határozata a|apján szerződést kötött az Inter-Cont. Trade Kft-ve|.

A weboldal célja

A hon|ap elsőd|eges cé|ja a józsefuárosi |akosság tájékoztatása az önkormányzati
döntésekrő|, a kerÜ|etet érintő |egfontosabb hírekrő|, eseményekrő|, a közosség ;

érdek|ődésére számot tartó programokró|, ku|turálĺs programokról, kiá||ításokró|

va|amint a hivatali ügyintézéshez szükséges formanyomtatványok és szervezeti
egységek e|érhetőségeirő|.

A honlap míiködésének szemé|yi bázisa

- Józsefuáros onkormányzat munkatársai: Fenyvesi Renáta, Horváth Krisztĺán,

Szedliczkyné Pekári Karo|ĺna

. Inter-Cont. Trade Kft. munkatársai: Hefe||e Konrád, Dudás-Szabó |stván

A hon|ap míÍködése

A józsefvárosi székhe|lye| rende|kező |nter-Cont. Trade Kft.2013. május 01. óta
üzeme|teti a hon|apot. E|őtte a Vármegye Médĺa Kiadó és Szo|gá|tató Kft. |átta el

ezt a feladatot.

A honlap technikai míĺködése

Az Inter-Cont. Trade Kft. technikai támogatást nyújt a www.jozsefuaros.hu o|da|

működése érdekében, eme||ett bĺztos,ltja a portá| on|ine eĺérhetőségét a következő
környezetben:

a. 99,97".os éves rende|kezésre á||ás

b. ĺ00 Mbps be|fö|di, 30 Mbps nemzetközi sávszé|esség

c. 24 őránkénti te|jes adatmentés

d. havi egyszerĺ adatmentés kÜ|ső adathordozóra

e. webhosting szo|gá|tatás :

f. admin fe|ü|et biztosítása

17.



A honlap tałtalmi mfüödése

Az |nter-Cont. Trade Kft. szerkesztői munkát végez, melynek keretében el|átja a

következő feIadatokat:

a képvise|ő-testü|et, a bizottságok műkodéséről és a hivata|ró| szó|ó
információk, a képvise| ő-testü let ü |ései hez ka pcso|ódó e|őterjesztések,
hatá rozatok, ön ko rmá nyzati ren deIetek megjeI enítése

ön kormá nyzati i ntézm ényi és on ko rmá nyzati: gazdasá gi társaságokat
érintő ĺnformációk megjeIenítése

önkormányzati és álIamigazgatási hatósá9i ügytípusok, ügyek
megjelenítése összekapcso|va a Po|9ármesteri HivataI i||etékes
szervezeti egység e ive |, úgyintézőkke l és l etö |th ető nyo mtatvá nyo kka I

közérdekű adatok közzététe|e, va|amint a www.kozadattar.hu o|da|ra

va|ó fe|tö|tése

hír-megjelenítés
- te|jes archívum
- RSs íunkcióva|

- Facebook integrációva|, emaĺ|es aján|ássa| (tarta|ommegosztás)

kert]leti programaján|ó és a banner sávok szerkesztése, karbantartása

9. szavazássalkapcso|atosadatokközzététe|e
h. keresés a teljes tarta|omban

i. keresőkre optimaIizá|t tarta|om (tiszta/beszédes ur|, beszédes tit|e,

címkézés)

a rendeI kezésre á| |ó |átogatottságĺ statisztika folyamatos biztosítása

Fejlesztési célok

A jozsefuaros.hu website okoste|efonokra va|amint egyéb érintőképernyős és mobi|

eszközökre (p|.: tábIagépekre) töfténő megjeIeníthetőségének optimaIizá|ása.

A jozseívaros.hu website hozzáÍérhetőségének biztosítása látáskárosuItak és
fogyatékka| élők részére. Akadá|ymentesítés, p|.: betűméret növelésének
biztosítása, kontraszt növe|hetősége, navigáció és az olda|on megje|enő tarta|mi
eIemek fe|olvashatóságának biztosítása az erre a cé|ra fejIesztett eszközök
segítségével.

b.

c.

d.

e.

f.

18.



I

t-'

i

A 2013. évi szakmai koncepciók, mfüödési helyeink

Jőzsetvárosi Ga|éria és Rendezvényközpont
/1085 Budapest, Jőzsefkrt.70. /

]Éiíĺł.

Készítette:

Szabó Erzsébet

ku|turá|is igazgatő
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A Józsefuárosi Ga|éria most egy koztes ál|apotban |évő, vá|tozások e|őtt áĺló
intézmény. Ennek egyik oka, hogy az épü|et felújítás a|att á||, másik az, hogy az
intézmény fe|adatvál|a|ása a jövőre nézve megnövekszik. Erre uta| az intézmény új

e|nevezése ĺs: ,,Józsefvárosi Ga|éria és Rendezvényközpont,,. A tervek szerint
művész kávézóva|, ajándék bo|tta|, olvasóteremme| bővu|. Lényegében egy kerü|eti
,,ku|turá|is központ,, Van megszÜ|etőben, me|ynek fe|adatai közt a józsefuárosi
önkormányzat saját rendezvényeinek megszervezése is szerepel.

Munkatervünkben a kiindu|ási a|ap az, hogy 2013. év szeptemberében az épü|et
rnegnyílik és mind a programok, mind pedig a szervezés számára befogadóvá vá|ik.
A munkacsoport a fe|újítás alatt a H13 Diák- és Vá||alkozásfejlesztésĺ Központ
épü|etében do|9ozĺk.

ALAPVETő cÉułľv K Józsefuárosi Galéria

1. Józsefvárosi Ga!éria, mint tiibbfunkciós intézmény

A Józsefuárosi Ga|éria a kerü|et egyet|en önkormányzat á|ta| íenntartott, kizárő|ag
ku|turális cé|okka| rende|kező, a közönség és a szakma á|ta| ĺs e|ismert intézménye,
közösségi tere. A Józsefuárosi Galéria és Rendezvényközpont a jövőben sokka|
szé|esebb fe|adatkörre| fog rende|kezni, hisz a saját programjainak eĺőkészítése és
|ebonyolítása csak egy részét képezi a szervező iroda munkájának.

osszességében négyfé|e funkciót |át majd el, ezek a következők:

a. A saját épü|etében megva|ósu|ó programok szervezése (amihez a kávéző
és művészeti Üz|et is kapcsolódik)

b. Az önkormányzat protokoIláris rendezvényeĺnek szervezése

c. Az ön korm ányzat ágazati ü n nepségének I ebonyo l ítása, megszervezése

d. A kerület egyéb terü|eten megva|ósu|ó közműve|ődési fe|adatainak
e|végzése, melyek kozü| a legje|entősebb az onkormányzat á|ta| kért
,,vi|ág napokhoz,' kapcso|ódó rendezvények

e. |nformációs iroda, bázis fenntartása (ezen belül a ,,ku|turá|is gps', keze|ése)

Ennek az átfogó közműve|ődési feĺadatot e||átó szervnek (szervezői csoportnak) az

,,otthona', egy öná||ó arcu|attaI rendeIkező ĺntézmény: a Józsefuárosi Ga|éria.

20.
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Az eddigi arculat

A Józsefuárosi Galéria 1976 őta működik a kerületÜnkben. A művészek á|tal

országos szinten ismert, a hagyományos értékeken aIapuló kortárs
képzőművészethez kapcso|ódó programhe|yszín, ahova évente köze| 7.000 ember
e||átogat. (Ez |egnagyobb számban a környéken é|őket je|enti.)

A galéria az elmú|t egy évben Űjra a ré9ĺ hírnevéhez mé|tó, színvona|as
kiá| |ításoknak adott otthont.

Térbeli adottságok

Ha a kerü|et eklektikus je|legére gondo|unk, akkor |átjuk, hogy ez a pontja (a József
korút és a Nap utca sarka) kÜ|önösen alka|mas ,,összekötő, áthida|ó,, funkció

betöltésére. Ezért a közművelődési fe|adatok e|látásában fontos szerepet vál|aIhat:

egyrészt, mint ku|turá|is programhe|yszín, másrészt, mint az a he|y, aho| a kerü|et

ku|turá|is eseményei ,,összeÍutnak,, - szervező irodaként és ĺnformációs bázisként

egyaránt. A centrális e|he|yezkedés egy további előnnyeI is jár: ku|túrávaI

összefüggő üz|eti tevékenység beindítására ĺs kivá|óan aIkaImas - me|y az intézmény

részbeni onfenntartását is biztosítani fogja.

Azokat az értékeket és |ehetőségeket, melyek ezen adottságokbó| származnak,

mindenképpen meg ke|| őrizni, s a végsőkig kiaknázni. Munkacsoportunkka|, s

átgondo|t üz|eti tervr]nk segítségéve| egy o|yan kis ,,szigetet'' hozhatunk |étre és

működtethetünk itt a Józsefvárosban, me|yre na9y szükség Van, s amire
mindannyian büszkék Iehetünk.

Egységes arcuIat . tiibbféle funkció

Fontos, hogy a Ga|érĺa, mint programhe|yszín a képzőművészette| összeíüggő
szerepét mind be|ső|eg, mind pedig arculatában megtartsa.Ezérta he|yszínenzaj|ő,

saját szervezésű programok nagy része közvet|enü|, vagy közvetetten a

képzőművészethez fog kapcso|ódni. Ez a meg|évő arculat bizonyos szintű esztétikai

és sze||emi érték képvise|etét is jelenti, ami az ,,intézmény kíná|atában', szerep|ő

összes eIemre vonatkozik.

Nagyon fontosnak taftjuk, hogy kia|akítsunk egy - az utcai terasszaĺ is rende|kező -
Kávézőt, s bejárathoz köze| eső részen kis Művészeti Bo|tot, ami jegyárusítássa| is

íog|alkozik. Ebbő| két fontos e|őnyünk származhat: a kozösségi tér, mint nyitott tér
vonzóbbá válik, továbbá egyik bevételi forrásunkat biztosíthatja. A kiál|ító terem

e|őtt egy kis ,,ülősarok,, Iesz kia|akítva, ahoI lehetőség nyí|ĺk az itt e|he|yezett

művészeti a|bumok, könyvek, újságok o|vasására. A információs pu|tná| a saját
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hirdetményeinken kívül a kerület egyéb programjainak szóró|apjai is e|he|yezhetők.

A Rendezvényközpont és |nformációs iroda kiszolgá|ása az eme|eti ĺrodákban fog
működni. A szervezői munkánk során íigye|embe szeretnénk venni a kerÜ|et összes
fontos ku|turá|is eseményét, s minél több együttműkodést kezdeményezünk.
Továbbra is működtetjtik a ,,ku|turálĺs gps,,-t.

Ktizmíívelőd ési feladatok

A programok tervezésénél természetesen Józsefuáros ku|turális koncepciója lenne a

helyes kiĺndu|ópont. (Egy ĺ|yen koncepció jövőbe|ĺ kido|gozását indítványozzuk, s
egy megfe|e|ő szakmai csoport segítségével szívesen koordinálnánk ezt a kutatóĺ,
osszegző munkát.) Ami je|en|eg a|apu| szolgá|hat, á|ta|unk írt kulturá|is koncepció
tervezete, az ebben megfoga|mazott tételek, i||etve saját e|képze|éseink. Az a|apító
okiratábó| idézve a legá|ta|ánosabb közművelődési cé|ok megva|ósítása a

következő: ,,Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetĺségi és más kisebbségĺ ku|túra

értékeinek megĺsmertetése, az ünnepek értékeinek gondozása (tehetségkutató
programok, tematikus ku|turális események, ünnepekre fe|fűzött fogla|kozások). A
nemzeti, kĺsebbségĺ, vi|ági és egyházĺ Ünnepek, évfordu|ók közismerfté téte|e,
támogatása.,,

Ennek aIapján á|ta|ánosságban a következő fe|adatok el|átásában vá||alunk szerepet
a (ez saját és más intézményekkel, szervezetekkel közösen szervezett programokat
jeĺent), továbbá o|yan eseményeket, me|yekben csak támogatóként vesztjnk részt:

a. Fe|adatunk és fele|ősségünk, hogy ez a rendkívÜ| ek|ektikus kerület
mi|yen arcu|attal rende|kezik, s ez hogy alaku| a jövőben (hogyan |esz

a,,Nyóckerbő|,,,,Jőzsefváros,,). Ezen,,magasabb cé|ok,' e|érésében a
ku|turá|is, közosségteremtő események nagy szerepet játszanak. l|yenek
az önkormányzat nagyrendezvényei (pl. a je|es napokhoz kötődő
programok, JőzseÍvárosi Zenés Esték, Vakáció-búcsúztató, Gyereknap,
Adventi rendezvények). Eközben íigye|embe vessztik, hogy a kerü|et
korosztá|yi, isko|ázottsági és szociá|is he|yzete szerinti rétegei ne csak
e|szeparáltan,,,kü|ön programokon,' je|enjenek meg.

b. Az ,,Egyetem Város,, számára kieme|ten fontos a fiata|ok számára
rendezett kerü|eti rendezvények: koncertek, sörfesztĺvá|, kiá||ítások,
klubok.

c. Józsefuáros ku|turá|is eseményeinek és összetevőinek megĺsmerése, az
intézményekkeI va|ó kapcsolattartás.

d. KerÜ|eti projektek, rendezvények létrehozása, me|yek cé|ja egy részrő| az
értékek szé|esebb körben va|ó bemutatása, más részrő| a kerü|etben é|ők
identitástudatának fejIesztése. Ebben fontos szerepet játszanak a
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Józsefuárosban élő kivá|ó szemé|yiségek, ismert ku|turá|is szakemberek.
Józsefuáros nevéhez sok zenész, énekes, zenekar és énekkar kötődik.
Ezeket fe|keressuk (vagy ők maguk ,,talá|nak meg,, bennünket) és több
fe|lépési |ehetőséget biztosítunk számukra. Tobbek között az Erke| Ferenc
Vegyeskarra|, a Vasas Művészegyüttessel, a Ma|adype Színházzal és a
Kodály Zo|tán Férfikarra| már korábban íe|vettük a kapcso|atot. Hosszú
távú terveink kozött szerepe| a Százados úti Művészte|eppel íe|venni a
kapcsolatot és a Patonegyedben egy ,,művésznegyedet', |étrehozni.

Figyelmet fordítunk a civiI kezdeményezésekre, szervezetekre,
egyesü|etekre, hiszen sok esetben komoly ku|turá|is programok
megá|modói és kivitelezői. (Gondozzák a kerü|et mú|tját és je|enét,

érze|mi|eg kötődnek azitt é|ő emberekhez. ok a hagyományőrzés legfőbb
bázisai.) Józsefváros az egyik Ieggazdagabb kerü|et a történeImi és
ku|turális értékek terén. A H13-ban megrendezett civi| szervezetek
összejövete|e nagyon hasznosnak bizonyu|t, mert megismertrik egymás
tevékenységét, s több közös e|képze|és is született.

A környezetku|túra érdekében a honismereti, városvédő, városszépítő
szervezeteket támogatni érdemes. E|őadás sorozatunkban szerepeI Martsa
Piroska he|ytörténész, aki Józsefuáros mestereit és intézményeit keresi fe|,

s készít ró|uk kĺsfi|met - hogy szé|esebb körben terjessze ezeket az

értékeket.

Nagyobb figyelmet és törődést ke|| fordítani az idegenforgaIomra.
Józsefu áros történel mi nevezetességei, természetĺ és építészeti adottsága|
vonzzák a kü|fö|dieket. Ebben mi azt a szerepet vá||a|juk, hogy ,,noszta|gia
városvezetéseket,, és egyéb kerü|eti vezetéseket szervezünk (kü|onböző

témákban). Tobb programunkban részt' Vesz a Budapest Beyond
Sightseeing - tematikus városnéző sétáiva|.

A he|yi kisebbség ku|túrájának ápo|ása, fej|esztése szintén fe|adatunk,
Iehetőséget keIl biztosítani a kisebbségi művészetek, művészek
bemutatkozására. Terveink közt szerepe| a Roma Ku|túra Napjának
megünnep|ése és más kisebbségi onkorm ányzat programjainak
támogatása.

Hagyományos közműve|ődési feladatok közt szerepel az - e|érhető áron
megva|ósu|ó - hétvégi családi pro9ramok (Csa|ádi vasárnap), s a

kiá||ításainkhoz kapcsolódó játékos tárlatvezetéseink - me|yek az oktatási
intézményeket is érdekelhetik. Nagyon fontos |enne a kerü|et számára egy
úgynevezett ,,népszínházat,, |étrehozni, p|. a Ruttkai Éva Színház épületében.
(A|kalmas |enne óvodásoknak, isko|ásoknak, nyugdíjasoknak kü|ön előadások
rendezésére, va|amint az Önkormányzat egyéb rendezvényeit is befogadná.)

f.

9.

h.

ľ}
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Kĺi|ső helyszíneken megvalósu|ó programok

Ágazati Íinnepsé g ek, tinkormányzati rendezvényet ál lami iinnepségek

Józseíváros onkormányzata fontosnak tartja, hogy az ál|ami rinnepeket
mé|tóképpen a kerÜ|et is megÜnnepeĺje. Orömme| vesszük, hogy ezeken a

rendezvényeken egyre nagyobb |étszámma| je|ennek meg a kerü|et |akosai. Ezt a

hagyományt a jövőben is szeretnénk nívós rendezvényeinkkel fo|ytatni. Nagy
gondot fordítunk a he|yszínek és a szerep|ők kiválasztására, a technika fejlesztésére
és a propagandára, hogy a kerÜ|et minden |akosához jusson e| a hír és részvéte|re

ösztönözze.

Ezek a kiizös ünnepek, rendezvények a hazaszeretet, a Iokálpatriotizmus
erősítésének fontos eszközei.

A ku|önböző szakmáknak saját ,,napja,, Van, amĺkor az abban az ágazatban
do|gozókat ünnepe|jÜk. Az önkormányzat a |egkivá|óbbakat megjuta|mazza. Az
ünnepséget a díjak átadása mel|ett műsorra| és fogadássa| tesszük színesebbé,
ünnepé|yesebbé.

Természetesen sok o|yan előre nem tervezett rendezvényre számítunlę ame|yre
az onkormányzat év közben kér fel, vagy számít segítségünkre.

A következő rendezvényeket azok, me|yeket most tervezÜnk:

Június első vasáľnapja Pedagógusnap Tanácsteľem

Június o3. Semmelweis Nap Tanácsteľem

Jrinius o4. Tľianon Emléknap Építész Udvaľ

Június or. Közszolgálati Tisztviselők

Napja

Hr3

Szeptember r3. Szenes Emlélłkonceľt Rezső tér

október or. Idősek Világnapja

októbeľ o6. Aľadi Véľtanúk Napja Kossuth Mauzóleum

októbeľ z3. '56-os forradalom és

szabadságharc

Coľvin köz

októbeľ z8. Pedľazzini megemlékezés II. Pál pápa téľ

November o7. Józsefu áľos sziiletésnapj a

Novembeľ r5. Szociális Munka Nap Tanácsteľem
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December o5. Mikulás nap Tanácsteľem

Decembeľ zo. Hivatali kaľácsony Tanácsterem

Az ágazati ünnepségekét fe|e|ős: Papp Zsőfia/Szabó Erzsébet

Kü |téri rendezvényekért fele|ős: Barth a Anikó/Sza bó Erzsébet

KapcsolattaÉás

Az önkormányzatta| va|ó kapcso|attartó kije|ölése nagyon jó öt|et vo|t, mert így az

ĺnÍormácĺó áramlása zökkenőmentes |esz. Ennek érdekében ezekre az alka|makra
cé|szerű lenne egy formanyomtatványt is rendszeresíteni, amit időben megkapunk,
és tarta|mazzák a legfontosabb kéréseket. Ennek azért van nagy jelentősége, mert
a rendezvény sikeréhez e|engedhetet|enü| szükséges, hogy a szervezők időben
megkapják a felkérések tartaImát érintő információkat.

b. Egyéb kulturális programok

|de tartoznak többek között az egyéb
egyÜttm űködve más intézményekke|),

- JőzseÍv áros Ze neváros-Zenenyá r

- Pa|ota Fesztivá|

- Advent Józsefuárosban

- Szenes |ván Em|ékest

- Józsefuáros Napja

- Utcabálok

- Fesztivá|ok

- Vásárok, börzék

- Adventi gyertyagyújtások

- Finn Miku|ás a Józsefuárosban

- Adventi vásár

- Fe|elős: Bartha Anikó/Szabó Erzsébet

kulturális pľogramok, (sok esetben

c. Programok a H.l3 Diák- és Vál|alkozásfejlesztési Központban

A Józsefuárosi Ga|érĺa és Rendezvényközpont irodája bizonyta|an ideig ebben az

épü|etben működik. Ez idő a|att vannak o|yan programok, me|yeket ezen a he|yen

)'..
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indít e|, de a ga|éria fe|újítása után a vé9|eges he|yszínre |esznek áthelyezve. Az itt
következő részben nem ezekrő| a programokró| beszé|ünk, hanem az eredetĺ|eg is a
H1 3 számára rendezett kulturá|is eseményekrő|.

A H13 célközönsége a fiata| felnőtt és egyetemista korosztá|y. Ennek megfe|e|ően
ĺde e|ső sorban kortárs művészethez kapcso|ódó rendezvényeket terveztünk.

Koncertek

|gyekszünk néhány neves zenekar me||ett fiata|, tehetséges egyritteseket is

bemutatni minden műfaj tekintetében.

A népzene, komo|yzene, jazz és a könnyűzenei műfajok mind he|yet kapnak
repertoárunkban.

Fe|e|ős: Bartha Anikó/Szabó Erzsébet

Kiá|lítások

Műfajában és technikájában is vá|tozatos kiál|ításokat tervezünk a kis ga|ériába.
He|yet kapnak a kezdő, de tehetséges, akár amatőr művészek is a

bem utatko záshoz, (4 a I ka lom)

Fele|ős: Sipos orsolya/Szabó Erzsébet

Minden helyszínünkön fontosnak tartjuk a jeles napokhoz va|ó kapcsolódást,
igyekszünk programjainkat ezekhez igazítani.

- A Szakrális Míívészetek Hete - szeptember 13.

Bráda Ti bor M u n kácsy-d,ljas festőm űvész szakrá | is üvegeibő| kiá l | ítás

- Magyar Festészet Napja - október 18.

- Supka Manna baráti körének kiá||ítása, díj átadó ünnepség

- A Magyar Fotográfia Napja - november

Tóth Józseí fotóművész kiá|lítása

- Népmese napia - szeptember 27.

Berecz András mese fe|nőtteknek, gyerekeknek

- Magyar Ku|túra Napja- január 22.

- Válogatás a magyar kultúra gyöngyszemeibő|

- Zene vi|ágnapia június 21.

Non stop koncert

- ldősek Világnapia . október 1.

operett e|őadás; vendé9 |átás

2ó.
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Zász|ő kiál|ítás

- Kiál|ítások

2013. szeptember: ,,MONACO,, c. kiá||ítás

2013. november: ,,TANZÁN|A,, c. kiál|ítás

- Vexillológiai napok

(M in den, ami zász|ő, történe| em, po| itika,. . . stb.)

2013.. október: X||. Vexi||ológiai Nap

- lsmeretteľiesztő előadások l. (ó a|ka|om)

|smert szakemberek segítségéveI a hazai és nemzetközi kutatások bemutatása

- lsmeretteriesztő előadások l!.

(vetítésse|, e|őadóva|, ha ke||, akkor művészek segítségéve|)

2013. május: PERU

2013. szeptember: Arab országok

2013. október: JAPÁN

201 4. szeptember: HOLLAN DIA

- Egyéb események

2013. szeptember Nemzeti Ku|turá|is trokség Napja

Fe|e|ős: Ba|ogh Lász|ő
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2013. Évi marketing terv

A JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft. |étrejöttének |egfőbb ĺndoka, hogy a

kü|önböző médĺafe|ü|etek, egymás munkáját segĺtve, kĺegészítve, megtámogatva,
szorosan együttműködnek. Így házon be|Ü| rendkívĹi| értékes integrált
kampányokat tudunk Iebonyo|ítan i.

Két o|yan terÜ|et is van, amĺn a JőHír JőzseÍvárosi Nonprofit Kft. do|gozik, ahol
ezt a |ehetőséget érvényesíteni tudja. A 8.as csatorna bevezető kampánya, aho| a
meg|évő médíafelÜ|eteinken kívÜ|, órĺás p|akátot, egyéb p|akátokat, szóró|apokat,
egyéb kreatív hĺrdetési fe|ü|eteket is igénybe tud venni. A Józsefuárosi Ga|éria és
Rendezvénykiizpont a saját fe|Ü|eteinken kívÜ| a következőket használja:

Promóciós tevékenység

Ezen a terÜĺeten Van a |egnagyobb |emaradásunk, amit szemé|yi és technikai
okokra vezetünk vissza. Ezt a prob|émát orvoso|ni ke||, mert programjainkat
nem e|ég megszervezni, e| is ke|l tudni adni.

5zükségesnek tanjuk:

- a kertilet forgalmas helyein hiľdetőtábla felá|lítását, ahova elhelyezhetnénk
plakátiainkat.

- közönségszervező alka|mazását, aki a szóľólapokat, plakátokat kihe|yezi,
figyelemmel kíséri.

a. lnternet

Az információs társadalom térhódításának kedvező hatását és az internet
ingyenességét kihaszná|va a programok rek|ámozását ezen a csatornán egyre
inkább szélesíteni ke|l. Honlapot ke|| létrehozni, ameĺ|yel lehet oda-vissza át|inkelni
más |apokra, p| az onkormányzat, más partner intézményeinek lapjára, vagy on|ine
programaján|ókra. Facebook oIda|t is szeretnénk nyitni, ahoI hirdetni tudjuk
programjainkat. Az önkormányzat és a kerrj|et hon|apjára is módunk van felkerülni,
mert szoros kapcso|atot tartunk az önkormányzat' kommunikációs osztá|yával.

b. Kulturális GPS

Okos telefonokra |etö|thető program, aho| a kerü|et fontos információit talá|hatjuk
meg, így a saját programjainkat is feltölthetjük rá, hogy ezúton 

.is 
rek|ámozzuk

programjainkat.

28.



t-

I

c. MíísoŕÜzet

Nyomdai kivitelben készü|ő, színvona|as tájékoztató rek|ámanyag. Évszakonként
ó000 pé|dányban kéne terjesztenünk a kerü|etben, önkormányzatná|, oktatási
intézményekben, támogatók körében, szakmai korökben, lakosság fe|é. Tartalmát
tekĺntve a Józsefvárosi Onkormányzat és a Józsefvárosi Ga|éria és
Rendezvényközpont rendezvényeit, a ga|ériában működő k|ubok, tanfo|yamok,
csoportok munkáit, információĺt fogIaIná magában.

d. Meghívők, szőrő|apok, plakátok

Lehetőségeinkhez mérten házi|ag Va9y nyomdai kiviteIben készítenénk
ĺnformációhordozókat, a közönség konkrét megcé|zása végett szemé|yes kapcsoIati
rendszerünkön keresztü| terjesztenén k. TartaIm ukat tekintve egy-egy rendezvényre
invitá|na.

e. Médiakapcsolatok

Mive| áta|aku|ásunkkor a média cé99el kerü|tünk egy ,,csapatba,,, ezze|
|ehetőségeĺnk ezen a terü|eten is bővü|tek. A Józsefuárosi Újságon kívü|, aho|

sokszor még címIapot is kapunk pIakátjainknak, teIevíziós megjeIenésre is
számíthatunk.

Je|en|egi médiapartnereink: Magyar Rádĺó ku|turá|is szerkesztősége, Exit magazin,
Pestĺ Est, Hír Tv, Echo TV, MT|, Műértő, Helyi Téma, on|ine felü|etek:
Www.cseppek.hu, Magyar Turizmus ZRT hon|apja, Magyar Hír|ap, Magyar Nemzet,
Fide|io, Port.hu, kiá|lítás.hu, Duna Tv...

Továbbra is torekedni kelI a főváros meghódítására. Bekerülni az országos napi|apok
kulturá|is rovataiba, szaklapokba, kereskedeImi médiumok aján|óműsoraiba.

Bevételi forrásaink

a. Terembérlet

A Józsefuárosi Ga|éria épü|etében kiadásra kerü|:

a Kávézó

- a Művészeti Bo|t

- az emeleten |évő nagyobb terem

b. Szponzoráció

Cé|unk, hogy ál|andó és egyszeri támogatókat ta|á|junk, s megál|apodásokat
kössünk ve|ük.
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Pályázatok

Az idei évben e|sősorban o|yan pá|yázatokat keresünk, me|yek program(sorozat)ok
megva|ósítására vonatkoznak, s a Józsefuárosi Ga|éria arcuIatához i||eszkednek.
Ezen kívü| szívesen fog|aIkoznánk a kerü|et más szervezeteive| közösen készített
projektjeive|, akár máshonnan jövő kezdeményezések a|apján e|indu |va.

Egyĺittmfüödés a kgriiletben |évő közoktatási és ku|turális intézményekke|,
szeľvezetekkel

I

A Józsefuárosĺ Gaĺéria és Rendezvényközpont az e|mú|t évekhez hason|óan kivá|ó

kapcsoIatot ápoI más józsefvárosi közoktatási és kulturális intézményekke|,
szervezetekkel.

;

Több kerÜ|eti pro9ramot szerveztünk közösen, közös pá|yázatokat,
együttműködéseket doIgoztunk kĺ ezen szervezetekkel és a továbbĺakban is

szeretnénk együttműködni ve|ük:

o Corvin Filmpalota: Lé|ekkoncert (október 23.)

o Uránia Fi|mszínház: Noszta|gia Est

o Semme|weis orvostudományi Egyetem: Fé|ĺdő -po|9ármesteri értékető

o Kerü|etĺ közoktatási intézmények, óvodák, á|ta|ános isko|ák adventi
teadé|utánok (október ó.)

o Ari Kupsus Ga|éria - Finn Mikulás |átogatása

o Pa|otanegyedért Egyesü|et - Finn Miku|ás |átogatása, Adventi gyertyagyújtás

. Ma|adype Színház

. Vasas Művészegyrittes

o Erkel Vegyeskar

. Kodály Férfikar

. Apáczai Kiadó

o CAPE
. Építész Udvar

o Muzikum

. Palota Piknik

. MÁV Szimfonikusok
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. o|asz |ntézet

o Párbeszéd Háza

. Magyar Természettudományi Múzeum

. Grund

. Egyházi közösségek

Együttműkodünk civil szervezetekke|, közösségekke|, egyházakkal, a kerü|eti
nemzeti kisebbségekkel, szakmai szervezetekke|. A cĺviI szervezetek keveset
kommuniká|nak magukró| (a |akosság, a támogatók jóformán nem is ismerik a cĺvĺ|

szervezeteket), ennek fej|esztésében tudjuk támogatni a szervezeteket. ( GPS,
United Way, Mu|tiku|túra, Esé|y Háza, Kesztyűgyár.)

Jó kapcso|atot ápolunk a kerü|etben é|ő művészekke|, a|kotókka|, szervezetekke|.
Fórumokat, bemutatkozási |ehetőséget bĺztosítunk résztjkre. Je|en|eg elsősorban a

Ga|ériában zaj|ő kĺubok, e|őadások, szoIgá|tatások képvise|ĺk ezen
tevékenységünket, me|yet a jövőben gazdagabbá, szélesebb körűvé fej|esztjük.
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2013. Évi pénzügyi terv

Készítette:

Szederkényi-Hevesi
Katalin

pénzügyi igazgató
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Általános összefog|aló

A 2013. év je|entős vá|tozásokat hozott a Józsefuárosi Ku|turá|ĺs és Sport Nonprofĺt
Kft. számára (továbbiakban: JKS). A JKs, mint egyszemé|yes, önkormányzati
tu|ajdonban á||ó gazdaságĺ társaság az e|mú|t év fo|yamán profiltisztításon esett át,
me|y a 208/2013. ľ,I.29.) és 224/2013. (V|.05.) számű határozatokka| |ezáru|t.

Hatékony, szakszerű és racionaIizá|t feIadate||átást megcélozva funkcĺóvá|tás tötént.

A korábban áĺta|a működtetett Józsefuárosi Ga|éria ésZász|ő kiá|lítás visszakerü|t a

tevékenységei közé. Kiegészü|ve az Európa Belvárosa Program ||. projektjének
(Pa|otanegyed programsorozat) lebonyo|ítandó eseményeive|. A Józsefuáros című
hivataIos onkormányzati kiadváhy kiadása és az önkormányzatĺ honlap
üzeme|tetése. Az eddĺg a|apfe|adatának számítő parkfenntartás o|y módon
vá|tozott, hogy a parkgondozási és karbantartási fe|adatokat e|látó fĺzikai á||ományt

a Józsefuárosi Üzeme|tetési Szolgá|at vette át. Kizárő|ag a koordiná|ási feladatok és
a funkcĺoná|ĺs feIadatokat el|átó aIkaImazotti létszám maradt a cé9né|. A
tevékenységi kör bővü|t a kerü|eti te|evízĺó |étrehozásáva|, műsorszoIgá|tatássa|,
i||ető|eg feImérést szüksé9es készíteni a rádiőszoIgá|tatás igényeire és
megva|ósíthatósági szempontjaira a jövőben, me|yet a képvise|ő-testü|et elé ke||

terjesztenĺ.

A fenti módosítások me|lett megvá|tozott a cé9 neve. 2013. júnĺus 01. naptó|
kezdve JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Ga|éria Központ Közhasznú
Nonprofĺt Kft. e|nevezésse| bír. Vá|tozott a székhe|y, a telephe|yek és az ügyvezeżő
szemé|ye is.

A JKS tevékenységi korének kö|tségeit 2013. január 01. - 2013. május 31. napig,
va|amint az átstrukturálás után maradó és kapott feladatok kö|tségeit 2013. június
01. _ 2103. december 31. napig a pénzügyi terv tarta|mazza.

A pénzrigyi terv része az Eredményterv és Költségterv, melyeket me||éke|ten

csatolunk:

1. Eredményľterv

(a JKS - JóHír Józsefuárosĺ Nonproíit Kft. bevéte|ei 2013. január 01

december 31-ig);

2. Kiiltségterv
(a JKS - JóHír Józsefuárosĺ Nonprofĺt Kft. kĺadásai 2013, január 01

december 31-ig). 
l

A pénzügyi terv része mpg a fent megnevezett tervekhez kapcso|ódó szoveges
értéke|és, ahoI sorról sorra beszámoIunk az oda tartozó téteIekrő|, i||etve

beszámo|unk a fe|merü|t várat|an he|yzetekrő|, melyek beío|yásolták a bevéte|ek
vagy kö|tségek vá|tozásait.



Részletes szöveges magyarázat a 2073. évi íizletí tervhez:

Eredmén1rteľv:

Eredménytervünket az 1/A. számÚ me||ék|etben csato|juk, rész|etezve a 2013-es év
bevéte|ei az a|ábbiak szerint fognak a|akuIni:

BEVÉTELEK

A. Támogatások

|. Józsefvárosi onkormányzati támogatások

A Józsefuárosĺ Onkormányzattó| kétfajta támogatást kap a társaság:

1. Józsefvárosi Önkormányzat m(iködési célú támogatás

Az éves működési támogatás 2013. évre vonatkozóan 73.500.000 Ft-ban kerü|t
megá|lapításra, me|y a|apvetően a parkfenntartást volt hivatott e|látni és kiszo|gálnĺ'
A korábban em|ített korrigá|ások a támogatási összeg fe|Ü|vizsgáĺatát és emelését ĺs

magukka| vonták. A Kft. számára a 2013. május 29-i, majd 2013. júnĺus 05-én
módosított képvise|ő-testÜ|eti határozat összesen 270.675 e Ft működési cé|ú

támogatást kü |önített e|.

Ebbő| 40.833 e Ft a 2013. január 01. _ 2013. május 31. időszakot, mí9 232.489 e Ft
pedig a 2013. június 01 . _ 2013. december 31. napig tartó időszakot érinti.

2, J ózsefu árosi Önkorm ányzat felh alm ozásÍ célú támog atás

A 2013. június 05-i határozatban döntöttek még az új székhe|y feĺújításáró|, me|yet
egy másĺk önkormányzati cé9 fe|mérése a|apján 2.647 e Ft összegben á||apítottak
me9.

A társaság a fe|újításhoz szükséges, a beszerzési eljárásnak megfe|e|ő módon
aján|atokat kért be kivite|ezőktő|, melyek aIapján döntés szü|etett.

A kivĺtelezést a nyertes 2013. jú|ius 01. napjáva| megkezdte, me|yet várhatóan a



hónap végén fog befejeznĺ.

Terv szerintĺ bekö|tözés 2013. augusztus hónapja.

Egyéb eseti, célje||egű támogatás fo|yósítására sor kerü|het még 2013 során, ami a
jeIenIegi üzIeti terv készítéséné| nem ismert, mint p|. döntés esetén a
rád iószo I gá ltatás bei n d ításá hoz szü kség es hozzájáru | ás.

B. Belföldt értékesítés árbevételei

Az orczy-park saját bevéte|einek jelentős része |eginkább a kü|önböző je||egű

bér|eti díjakbó| tevődött össze az a|ábbiak szerint:

- sportpá|yák bér|etĺ díja

- terembérleti díjak

- hirdetőtáb|a bérbeadás tevékenység

- rendezvényhezkapcso|ódóbevéteIek

- egység bér|ethez kapcso|ódó bevéte|ek

- egyéb bevéte|ek

1. Sportpályák bérletí díja

A 2010-es tervek meghiúsu|ását követően a sportpályák kibővítésére és egy új

infrastruktúra kia|akítására nem kerÜĺt sor. A már korábban kiépített műfüves és
teniszpálya, i||etve nagy focĺ pá|ya a|kaĺmas a bérbeadásra.

A 2013. május 31-ig tartó időszakra 200 e Ft bevéte| fo|yt be, a 2013. júnĺus 01.

naptó| kezdődő időszakra pedig 150 e Ft bevéte| tervezett 2013. szeptember 30.

napjái9.

2. Terembérleti díjak

Terembér|eti díjak esetében hason|ó a he|yzet. Több bérlőt elszalasztottunk, mert
nem sikerÜ|t hosszabb időszakra szerződni az átadássa| kapcso|atos bizonyta|anság
miatt. Ennek ellenére a park 1. időszakában (2013. január 01. - 2013,, május 31.)

kozött 400 e Ft rea|izá|ódott, majd 2013. szeptember 30-ĺg még 200 e Ft kerü|t
betervezésre bér|eti díj címén.
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3. Hirdetőtábla bérbeadási tevékenység

A hirdetőtáb|a bér|eti díjak esetében határozott ĺdőtartamú, 2016. december 31-ig
taĺżő szerződéssel rende|kezÜnk az Europub|icity Kft.-ve|, akik évi 4.889,5 e Ft díjat
fizetnek az Orczy.park kerítésének kü|ső fa|án e|helyezett óriás hirdetőtáblá|<
haszná|atáért. Ezen bér|eti díjat a dátumoknak megfe|e|ően arányosítottuk.

A tava|yi év végén az inÍ|áciőnak megfe|e|ő mértékke| terveztÜk a bér|eti díj
eme|ését, ami a park átadását várva már nem történt meg.

Ezt szem előtt tartva próbá|juk a köztÜnk |évő kapcsolatot számunkra előnyösebbé
tenni - az alkalmanként hirdetés nélkü|, szabadon maradó fe|ü|etek fe|hasznáĺásáva|,
amiveI a rek|ámtevékenységün ket segÍtjük e|ő.

4. Rendezvényhez kapcsolódó bevételek

A park szabadtéri je|lege miatt a nagyszabású programok főképp az időjárásilag
kedvezőbb időszakban megrendezhetők, me|yek szezoná|isan a tavaszi, nyári,
maximum őszi időszakhoz köthetőek'

Az idei évben hónapróĺ-hónapra számítunk a terÜ|et átadására a Nemzeti
Kozszo|9á|ati Egyetem részére, így bármifé|e előzetes köteIezettségvá||alás
bonyolu|tabb e|őre _ p|. több ezer fős rendezvény |ekötése.

Az év e|ső felében minimá|is 300 e Ft + áfa összeget rea|izáltunk, majd 400 e Ft +

áfát tervezÜnk 2013. szeptember 30. napjáig. Ez egy óvatos, de tartható mérték.

5. Egység bérlethez kapcsolódó

Ebbe a kategóriába a korábban a kereskede|mi és szolgá|tatási cé|ú egységek
bérleti díja vo|t értendő _ csónakház, c|ub 32, Herkules.

Ma már csak a ka|andpark ĺétezik számunkra ezekbő|.

A kertben |étrehozoü, 3 építési Ütemből á||ó kalandpark kĺvá|ó szabadidős
tevékenység végzésére kicsik és nagyok sz.ámára egyaránt.

Az Üzeme|tetés szerződésbe fog|a|t, előre meghatározott bérleti díjja| történik
kivite|ező vá||alkozó á|ta|, me|y az év e|ső 5 hónapjára 3.150 e Ft + áfa bevéte|i
forrást, a következő 4 hőnapra pedig 2.400 e Ft + áfa összeget je|ent.
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ó. w reklámbevételei

A teIevízió szoIgá|tatás összeállítása, beindítása jeIenIeg fo|yamatban Van. A
tá rgya|áso k folyna k a su gá rzásró|, m űso rvásárlásró |, stb.

A próbaÜzem 2013. augusztus hónapban induĺna terv szerint.

Az ebbő| rea|izá|ható bevéte|ek összege kezdetben a|acsony |esz, de a bevezetési
időszakot követően remé|jÜk az eme|kedést, me|yet egy minden médĺafe|Ü|etre
kia Ia kított énékesítési ren dszerbe n, csoma9okként kívá nju k elad n i.

A2013. év végén 2.000 e Ft + áfa bevéte|re számo|unk.

7. Józsefuárosi Újság bevétele

A Józsefváros Ú1sag bevéteIei a
hirdetésszervezési tevékenység belső|eg

- 2013. december 31 . napig 1.1 10 e Ft +

8. Józsefuáros Galéria bevétele

hirdetési bevéteIekből adódnak. A
kerü| mego|dásra, me||ye| 2013. június 01.

áfa bevéteĺt tervezhetünk.

A Józsefuárosi Ga|éria a József korúton ta|á|ható, ideá|is és forga|mas helyen ahhoz,
hogy a intézményben |évő termeket ki |ehessen adni és ezze| a |ehetőségekhez
képest Üzleti céĺbó| is maximá|isan kihaszná|ni. (A ga|ériában sokszínű programok
cé|jábó| bére|nek termeket. Néhányat kieme|ve: jóga, tánďanfo|yam, ango| óra,
termékbem utatók, stb.)

Je|en pi|lanatban az önkormányzat megbízásáva| fe|újítási munkák fo|ynak az
épü|etben, me|yek várhatóan 2013. augusztus 31-i9 befejeződnek.

A bér|eti tevékenység csak ezt követően kezdhető meg.

A fenti terembér|eti díjak kiegészü|nek a minden évben, mostanra szinte
hagyományszerűen karácsony e|őtt, advent időszakában megrendezésre kerrj|ő
kézműves vásár he|ybér|eteiből származó bér|eti díjakka|.

Kialakításra kerü| egy Kávéző is a he|yszínen, melynek üzeme|tetési kérdéseiben
nem szÜ|etett vég|eges döntés. Saját vagy vál|a|kozói Üzemeltetésse| egy irodalmi
kávéház |étrehozása a cé|.

I
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9. Egyéb bevételek

Egyéb bevételek a|att értjük a fenti kategóriákba nem' soro|t, minden más befolyó
összeget. Tipikus pé|dája a bér|emények közüzemi díjainak továbbszám|ázása. Erre
a sorra 300 + 100 e Ft + áfát tervezünk.

C. Pénzügyi bevételek

|. Pénzĺigyi bevéte|ek

Ezen a soron a banki betéti kamatok várható összegét szerepe|tetjrik. Korábban
je|entősnek mondható kamatbevéte|t reaIizá|tunk i|yen címen, ĺdén viszont az éppen
aktuá|isan e|egendő támogatás me||ett megtakarítási tevékenység fo|ytatására nem
nyí|t mód. Ebbő| kiindulva a május végéĺg tartó időszakra 60 e Ft, a júniustó|

december végéig tartó időszakra pedig 150 e Ft kerü|t e|őírásra.

Költségterv:

Kö|tségtervünket az 1lB. számú me||ék|etben csato|juk, szervezeti egységenként
részletezve a2013-es év ko|tségei az a|ábbiak szerint fog a|akuIni:

KlADÁsoK

A Beruházások

l. lmmateriáIis javak beszerzése

A székhe|y fe|újítását követően, 2013. augusztusában kerü| sor a kü|önböző
szervezeti egységek egy he|yre kö|tözésének.

Az új irodában szükség |esz számítógépek te|epítésére szoftverekke| egyÜtt,
i||ető|eg a rendezvényszervezők és a szerkesztőségi dolgozók gépei is cserére
szoruInak, melyek ugyancsak szoftver telepítése melIett valósulhatnak meg.

Szoftverre tervezett e|költhető összeg összesen bruttó 840 e Ft, me|ybő| max. 14 db
office program szerezhető be.

o
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I l. |ngatlan na| kapcsolatos átaIakítások' fel újítások:

A Ga|éria régi épü|etegyÜttes részeként többfé|e áta|akítást igényel, de az jelen
pi|lanatban már fe|újítás a|att á||, mégpedig az önkormányzat gondozásában.

A Zász|őgyűjteménynek he|yt adó pincehe|yiség ugyancsak nagyon öreg és
rengeteg javítandó hibája van. Erre a cé|ra e|kü|önítettrjnk 800 e Ft-ot idén.

Nem utolsó sorban pedig a már említett székhe|yfe|újítás megbecsü|t étéke
szerepe| a központi vezetés egységnél 2.647 e Ft összegge|.

A kivite|ezés már fo|yamatban Van. A te|jesítési idő 2013. jú|ius vége. A pénzrigyi
teljesítésre az átadást követően kerü| sor.

ll|. Tárgyi eszköz beszerzés

A tárgyi eszkoz beszerzések soron összesen 18.300 e Ft-os kiadást tartaléko|unk,
amibő| néhány rendkívÜl e|avu|t számítástechnikai eszköz cseréjét, új gépek
vásár|ását és géppark kĺa|akítását tervezzük mind az ,jj irodába, mint a Ga|ériába
egyaránt. Továbbá egy szerver beszerzését és eset|eg szünetmentes tápegység
vásár|ását szo|9á|ná.

B. lntézmény üzemeltetés

l. Közüzemi diiak

Ezek a díjak fog|a|ják magukban a vi||amos energia, gáz, víz, csatorna és
szemétszá||ítási díjait. A kiadások je|entős része az orczy-parkban merül fel a terü|et
je|lege és nagysága miatt (p|. a park nyitvatartási ideje alatt fo|yamatos vi|á9ítás
biztosítása szÜkséges a |átogatók fogadása miatt, ami hatalmas áramfogyasztással
jál.).

A parkban a 9 hónap időtartamra havi bruttó 1 .796 e Ft, azaz összesen 16.162 e Ft
a ka|ku|á|t kiadás Van erre célra.

Költséghatékonysá9ra törekedve igyekszünk minden esetben a kozüzemi
szo|gá|tatókkal kedvezőbb tarifájú megá||apodásokat kĺrtni Vagy a kedvezőbb
szo | 9á ltatás érdekében szol gá ltatót Vá |ta n i.

ltt ke|| említést tennünk arró| is, hogy a hatékonyabb felhaszná|ás és alapvetően a

biztonságosabb működés érdekében a Galériában eddig üzemelt, ősrégi, már
életveszé|yesnek minősített kazán és a hozzá kapcsolódó szere|vények cseréjére is
sor kerü| a fe|újítás keretében, melyet követően a gázfe|haszná|ás normaIizá|ódására
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számítunk.

Je|enleg nem tudjuk mi|yen ráfordítást igénye| a havi közüzem fedezése - a parkot
kivéve minden egyéb egység esetén _, ezért becsü|tt]k.

ll. obiektum védelem kiiltségei

Az őrzés-véde|mi tevékenységre fordított kiadások összesen 13.822 e Ft-ra rúgnak,
me|y vegyes csomagok és különböző időszakok osszesítése.

A park őrzés-védési tevékenységére kötött szerződésre közbeszerzésĺ e|járás
lefo|ytatását követően kerÜ|t sor. A |ejárata 2013. szeptember 3. napja.

Önkormányzati várakozás szerint addĺg a he|yszín átadásra kerÜl, így nem okoz
gondot. Amennyiben mégsem, mind jogi|ag, mind pénzügyi|eg fe|vetéssel jár a
jövőre nézve.

!ll. Általános épület . parkkarbantaltás, 9éppark kiszolgátás

Az Orczy-park fĺzikai átadásáĺg a társaság hatáskörébe tartozik a parknak a

fenntartása. Ugyan a fizikaĺ á||omány egy része átvételre kerÜ|t a korábban jelzett
önkormányzati intézményhez, a fenntartás dologi költségei továbbra is ránk
háruĺnak.

Az épü|etek á||agmegóvásáva| és a meg|évő géppark l.jzeme|tetéséveI
kapcsolatosan fe|merü|ő kiadások összessége ebbe a kategóriába soro|ható. |de
soro|andó bármi|yen kĺsebb-nagyobb értékű kiadás, amĺ a folyamatos fenntartás
érdekében merü| fel és közvetlenü| a társaság keze|ésébe adott épü|ethez
kapcsoĺódik. Továbbá a gépek műkodését biztosító kö|tségek, Iegyen az a

haszná|atot bĺztosító üzemanyag kö|tség vagy javítási munká|at kĺadása (pl. traktor
esetében).

KiegészÜ| ez a kö|tség a megkapott te|ephe|yekné| fe|merri|ő á|ta|ános kiadásokka|,
me|yek pi||anatnyilag körü|be|ü|i adatok.

lV. lrodák mfüödtetése

Le9főképp a nyomtatványok, irodaszerek, szakkönyvek, foIyóĺratok és postai
kiadások kö|tségét fogla|ja össze. De ĺde soro|juk mé9 a fénymásolók karbantaftásĺ
díját és a nyomtatókba szÜkséges tintapatronok ko|tségeit is.

V. Kommunikációs rendszer míiködtetése

A vezetékes és mobi|te|efon díjakat, i||etve az internet cé|ú szotgá|tatás érdekében
felmerü|ő kiadásokat tarta|mazza. A meglévő flotta áwite|e az önkormányzatta|
szerződött szo|9á |tató f|ottájába zaj I ik.
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Egye|őre tapaszta|ati adatunk nincs, sem a szükséges fe|haszná|ás mennyiségére és
összegére, sem a díjak tény|eges a|aku|ására, így ezen soron is főképp becs|ésse|
kerültek az adatok kiaIakításra.

Vl. Számítástechnikai eszkiizök míÍkiidtetése

A kü|önböző szoítverek bér|eti díját, a számítőgépes eszkozpark karbantartását és
an n ak fo lyamatos rendszerfe l ügyeI etét je Ienti.

|dén ezt növeli a számítőgépes géppark instal|á|ásának kö|tsége is, me|y eseti és
egyszeri. Éves szinten erre a szo|gá|tatásra 1 .397 e Ft-ot fordítunk.

Vll. Egyéb szolgáltatások (FESZ, szakért,ől diiak' stb.)

A könyve|ői, könywizsgá|ói, jogi, tűz- és munkavédelmi tanácsadás kö|tségeit és a
fog|alkozás egészségÜgyi szo|gáltatás díját tarta|mazzat mely összesen évi 7.2o3 e
Ft intézményi szinten.

VlIl. Rendszeres vá|la|kozói diiak

Ebbe a kategóriába soroĺjuk a bizonyos tevékenység rendszeres el|átásávaĺ, ĺ||etve

minden esetben meghatározott produktum létrehozásáva| kapcso|atban fe|merü|ő
vá||a|kozási díjakat. Je||egzetes péIdája a Szerkesztőségben bárme|yik fotós vagy
újság író tevékenysége, m e|y kon kréta n fe| m utatható ered mén nye| pá rosu l.

Va|amint 2013. június 1. napjátó| az önkormányzati hon|ap üzeme|tetési kö|tségei is

a cég hatáskörébe tartoznak, ezen sorhoz tartoznak.

lX. Marketing költségek

EIsődIeges cé|kitűzése a kerÜ|eti médiát és kommunikációt összefogó cé9
tevékenységeinek ismertetése a kerü|eti Iakosokka|. |tt említhetjük meg az
augusztus hó fo|yamán indu|ó 8-as csatorna adását, továbbá a Galériában indítandó
új és érdekes programok rek|ámját. Ennek érdekében szÜkségesnek |átunk ó.500 e
Ft-ot e|őirányozni erre a cé|ra.

X. Tanácsadói testii|et megbízása

A 224/2013. (V|.05.) számű határozatban döntött Józsefuáros képvise|ő-testü|ete
arrő|, hogy a JóHír Józsefuárosi Nonprofit Kft.-né| 2013. jú|ĺus 1. napjától egy 3
tagbó| á||ó tanácsadóĺ testüĺet á||jon fe|.

Az elnök és a tagok kijelö|ésre kerü|tek. A szerződések és a testü|et ügyrendje
elkészü|t.

41.



l'

t

t

I

j

j

i'

I

Az 1. Ü|és ezen üzleti terv vé|eményezése kapcsán ri| össze.

Ezen okbó| e|kt]|önített összeg 2013. 12.31. napig 5.ó54 e Ft.

Xl. Ü gyve zetői kiiltségtérítés

O|yan téte|ek összessége, me|yek a cé9 tevékenységével kapcso|atosan merü|nek
fe| és e|számo|ásra kerÜlhetnek.

Xll. Repľezentatív

A reprezentációs kiadások után fizetendő adók, me|ynek következtében a termékre
vagy szo|gá|tatásra fordított összeg je|entős száza|ékának adóteher íormájában
történő fizetésére köte|eznek a szabá|yok, kÜ|önösen megfonto|ttá tesznek minket
minden egyes ĺlyen je|ĺegű kiadás aIka|máva|. A tevékenységünkbő| kifo|yó|a9 mégis
e|kerülhetet|en, hogy ne fordítsunk i|yen cé|ra - p|. kiá||ítások megnyitóján.

Xlll. Banki pénzforgalmi jutalék

Az éves szintű bankkö|tsé92013. évben 300 e Ft-ra tehető.

C. Kemelt tevékenységek kiadásai

A JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésében fog|a|t,

kötelezően e||átandó és önként vá|la|t fe|adatai közé tartozik a Józsefuárosi Ga|éria
és a Zász|ógyűjtemény működtetése, a Józsefuárosi Újság kiadása, az orczy-park
parkgondozási és karbantartási fe|adatai közÜ| a koordĺnálási fe|adatok és te|evízió
műsor összeá||ítása és szolgá|tatása.

Ezeken fe|ü| kÜ|önböző közműve|ődési íe|adatok e||átásáva| is megbízott (p|. ágazati
Ün nepségek, stb. szervezése).

|. TV8 forgatás költségei

A 2013. augusztus hónapban indu|ó csatorna számára kü|önböző anyagok
összeá| |ítására, forgatásokra van szükség.

50 forgatási napra, ó3,5 e Ft/nap fordítható.

ll. Józsefváros Úiság lapszámemelésének költségei '

Az összes költség egyik je|entős részét teszi ki a Józsefuáros Újság kiadása, a

Szerkesztőség működtetése. Az ingyenes újság cé|ja a kerület |akosainak
tájékoztatása az aktuá|is változásokró| és a napi he|yzetrő|. Évente 22 alka|ommal
je|enik meg, 55 e pé|dányszámban az á|talában 24 o|da|as kiadvány, amit
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reményeink szerint minden kerü|eti |akos háztartásában megta|álhatunk.

Lapszámonként 831 e Ft-os nyomdako|tségge| jáą amit 161 e Ft-os terjesztési-, és
1ó e Ft-os kihordási díj egészít ki, nem elfeledkezve a |apszámonkénti 100 e Ft-os
törde|és kö|tségérő|, ami éves szĺnten összesen 21.610 e Ft kiadást eredményez.

Havi szinten 3 fő ,jjságírő és 3 fő fotós do|gozik az Újság megje|entetésén. A munka
koordiná|ását eIlátó Íőszerkesztő, i||etve az operatív feIadatokat végző
megbízottjának köItsége ugyancsak az újság kiadásának kö|tségeit növeli, ugyan
úgy mint a működés érdekében felmerÜĺő szokásos kiadások (pl. köztizemi díjak,
irodai kö|tségek, stb.).

A fenti kiadások mindösszesen 43.00ó e Ft.taI terhe|ik a cé9 kö|tségvetését.

Egy |apszám önkö|tsége gyors számítást követően ó5,1ó Ft.

A lap o|vasott és keresett a kerÜ|etben. Ez mutatott abba az irányba, hogy |enne

igény egy akár heti |ap megjelentetésére is, mely 2013. szeptember 1. napjátó|
5.852 e Ft-os p|usz kö|tséget okozna.

Az o|da|szám 24 o|da|asró| 1ó o|da|asra csokkenne.

Ez az összeg tarta|mazza a változott nyomdai ko|tséget és gyakoriságot, terjesztés,
további szerkesztő-újságíró megbízását és a pIusz törde|őĺ tevékenységet.

l!t. Ágazati ünnepségek

|de tartoznak a Szociá|is Munka napja, vagy eset|eg a hĺvata|ĺ karácsony, Bö|csődék
napja, stb. Mindezekre a programokra maxĺmá|isan 5.800 e Ft kö|thető az év
hátra|évő részére.

lV. Európa Be|városa ll. projekt. Pa|otanegyed Fesztivál

A Pa|otanegyed program fejlesztései és beruházásaĺ mel|ett he|yet kapott a ku|túra

is, segítve ezze|, hogy a kerü|et po|gárai örömÜket |e|jék |akókörnyezetükben.

3 hónap, 15 he|yszín, 250 program.

Egy csomag, me|y mindenki számára tarta|maz érdekes és szórakoztató műsorokat,
e|őadást, vagy konceńet.

Erre a cé|ra 2013. júniustó | - 2013. szeptemberig 15.10o e Ft kerÜ|t elkü|önítésre.

'

V. Rendezvények. önként vá|lalt feladatok

Ktj|önböző saját szervezésű programokat taka1 mint pé|dáuI a Józsefuárosĺ Zenés
szombatok, Vi|ágnapok, Fö|d napja, Szenes |ván emlékkoncert, stb., i||etve majd a
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2o1 3. szePtem berben nyí|ó Józsefuá rosi Ga | ériá ba n szervezen dő események
kö|tségei, mint p|. Aba-Novák kiá|lítás megnyitó, adventivásár, stb.

Mindösszesen ezekre a program okra 22.200 e Ft költhető.

D. Személyi jellegű állandő kÍfizetések

l.Munkavállalók bérköltsége, megbízási dflak

A folyamatos működés biztosítása és a kapott fe|adatok e||átása indoko|ta új

munkavá|la|ók a|kalmazását., így jelen|eg az á||ományi létszám 19 fő Ehhez számo|juk
még 4 fő á||andó megbízássa| rende|kező kisegítőinket ĺs, ĺ||etve a tanácsadó
testü|et tagjait (3 fő).

A jövőben még 2 íő tv-s stábtagot kívánunk feĺvenni. Úgy te|jessé vá|ĺk a csapatunk
reményeĺnk szerint.

l|. Kilépő állomány végkielégítése, távolléti d|ia

2013.június 1. napjáva| a parkgondozási és karbantartási feladatok e||átása a fĺzikai
munkaköt betö|tött munkavá||a|ókka| - amennyiben az érintettek e|fogadták _ a

Józsefvárosi Üzeme|tetési SzoIgá|at, mint önállóan működő és gazdálkodó
kö|tségvetési szervhez kerü|tek.

A fizikaĺ á||ománybó| (összesen7 Íő) 4 fő döntött közös megegyezésse| távozásró|, 3
fő pedig fe|mondást kért.

Ezen kiléptetések plusz kö|tsége nem szerepe|t a társaság kö|tségvetésében, mely
jeIentős teherrel bír végkie|é9ítések, jutalom, távol|étĺ díj és
szabadság megvá ltások.

Te|jes bruttó kö|tsége 2,265 e Ft.

E. SzeméIyi jelleg(i egyéb kifizetések

|.Béren kívüli juttatások

A szemé|yi je|legű egyéb kifizetések alatt a társaság munkavá||a|ói számára
biztosított, saját cafeteria szabá|yzatában meghatározott cafeteria e|emek közÜ| és
módon vá|asztható béren kívü|i juttatások szerepeInek.

Az egyedĺ|eg kia|akított szabá|yzat értelmében minden munkavá|lalót megi||et,
ugyanazokkal a.feltéte|ekke|. A szabályzat rész|etesen tartalmazza a vá|asztható
e|emeket és rövid |eírásukat. ||yen pé|dáu| az Erzsébet uta|vány, helyi köz|ekedés
költsége (BKV l bérlet), szÉP kártya. iskoIakezdési támogatás Va9y éppen
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2 csoport kerü|t e|vá|asztásra - fe|ső és egység vezetők, il|etve a műszaki,
admĺnisztratív á||omány és stáb tagok.

Havonta 20.000 Ft/fő és 10.500 Ftlfő énékben vá|aszható - csoportba soro|ás
szerint, ami az á||ományi létszámbó| következően 4.566 e Ft-os kiadást jelent ebben
az évben.

!l. Kilépők béren kívĺili juttatása

A fent rész|etezett ki|épőknek még járó cafeteriát takarja, me|y 43 e Ft adókkal
egyÜtt.

F. Bérjárulékok

l.MunkavállaIók járulékai, megbízások járulékai

A bérjáru|ékokat a fe|merü|t bérkö|tség arányában határozzuk meg.

Ez 2013. évre 19.447 e Ft-os kö|tséget je|ent e|őzetes számításaink szerint.

ll. Ki!épő állomány végkie!égítésének járulékai

A íent rész|etezett ki|épők juttatásainak rende|etben meghatározott száza|éka, mely
646 e Ft.

G. Tárgyéví fizetendő áfa

A tárgy évben áfa-köte|es bevéte|ként je|entkező saját bevéte| 27%"-a, összesen
4.057 e Ft.

További terveinkben szerepe| rádiószolgá|tatás biztosítása, melyre 2013. október
hónapban térünk vissza, e|őzetes fe|mérések végzését követően - szemé|yi és tárgyi
fe|téteIek biztosítása, bekerrj|ési érték.

A célok kitűzésre kerültek és már a megva|ósítás útján vagyunk. Az e|képze|éseknek
e|sősorban a pénz, nem a képze|et szab határt.
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Mellékletek (jozsefvaros. hu)

A hon|ap struktúrája
Felső menÜ. Főolda|

o Köszöntőo Programajánló
. Letö|thetődokumentumok->E-ügyintézés-űr|apok. Seoíthetünk?

o- ] Ügyfé|szoIgá|atok
o Fontos te|efonszámok
o Gyakori kérdések

. Kapcsolat

Balmenü
. tnkormányzat

o Po|qármester
o ] R|pó|gármesterek
o Képvise|ők
o Képviselő testÜ|et Ülései
o Rendeletek
o Bizottsáqok
o Kö|tséqřetés

. Hivataĺ
o Jegyző, a|jegyzők
o Szervezeti egységek
o Munkatársak
o Hirdetmények
o EU-s pályázatok
o A Hivatal Minőségpo|itikája
o Járási hivatal -> Járási hivata| főmenü

. Közérdekű adatok
o Üvegzseb
o KözĚeszerzés
o Nyi|vá".Řľ'Ł'.?!o"|mitevékenységek

. Szá||áshelv szo|qáltatók. Te|ephelyôk. : Ĺ!?i*'ř"!:.,ffi:äl'?:Jáncos 
rendezvények

o Ingat|ankeze|ő szolgá|tatók. Társasházkeze|ő gazdálkodók

: Ęfr$',ffiffi*',
o Választások. Kisebbséqi választások 2011. onkormáňyzati vá|asztások 2010o Országgyűlési vá|asztások 2010. |-dőkozipolgármestervá|asztás2009. Onkormányzati választások 200ó. Népszavazás2011. 2012
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o Nemzetiségi önkormányzatok
o A V||l. kerÜ|et védett épÜ|etei, építészeti értékei |istája
o Kozérdekű adatok
o Népszám|á|ás

. E-Ügyintézés
o l |nv|eírásnk
o Úňápoko KerĹi|e.'ff,łŁT.'11é'i[:1,

o Kerü|eti Szabá|yozási Terv sze|vényei. Kerü|eti Szabá|yozási Terv módosítása - Ludovika Campus terü|etére
vonatkozóan

o *o,.",,::ľ:::an 
|évő módosítások - 11 1. tomb terÜ|etére vonatkozóan

o okmányiroda

o |ntézmények
o Szociá|is gondoskodás
o EgészségÜgy
o oktatásÜgy
o Sport
o Ku|túra
o Vagyongazdálkodás
o Köztisztaság
o Rendvédelem
o Parko|ás
o Gazdaságitársaságok

. Józsefuáros
o számokban
o története
o képekben
o kitüntetettjeio táĺsad.'alJiľőil'ĺ.siképviselők

. Egyházak
o Civil szervezetek

. Nemzetiségi önkormányzatok

. Józsefuáros újság archívuma

. Pá|yázatok

. Járási Hivata|

. K|ebe|sberg Intézményfenntartó központ
Jobbmenĺi

o Kapcsolat, Ügyfé|fogadási rend

Főo!dal
. Fő cikk
. 2. cikk
. 3. cikk
o Rovatok

o Koztér rovat '

o Rendőrséoi hírek
o Józsefuarős Újsag l

o Beiskolázás
o P|akátok
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Me|lékIetek (Galéria és Rendezvény központ)

KoNKRÉT TERVEK BEMUTATÁSA

A Józsefvárosi Galérián be|ül megvalósuló programok

:

Kiállítások (4 aIkaIom)

A Józsefvárosi Ga|éria eredeti arcu|atához hozzátartoző, |egreprezentatívabb
programtípus a kiál|ítások rendezése. Ga|ériánk e|ismert, többségÜkben Kossuth
díjas, Munkácsy-díjas a|kotókat fogad be, törekedve a vá|tozatosságra mind műfaj,

mint téma tekintetében. Kiá||ításainkat színvona|as megnyĺtó beszédek és értékes
iroda|mi, zenei e|őadások jel|emzik. Sokszor kapcso|ódik hozzá fiĺmvetítés, e|őadás
és egyéb kiegészítő program, ami komp|exebbé teszi az eseményt. Egy téma több
művészeti á99a| megkoze|ítve fokozottan hat a befogadóra. Mive| a Józsefuárosi
Ga|érián kívü| még a H13-ban is rendezünk kiá||ításokat, í9y |ehetőségünk van a két
he|yszín adottságait kihaszná|va, ezekhez a|ka|mazkodva tervezni. A Józsefuárosi
Galériában szeretnénk a ,,kIasszikusabb,, vonaIat képviseIni, míg a H13-ban a

modernebb, a fiataIok számára vonzóbb stí|usĺrányzatokat bemutatni.

Nem cé|unk, hogy kizárő|agjózsefuárosĺ művészeket hívjunk meg, de természetesen
többször |ehetőséget adunk azok bemutatkozására is.

A Ga|éria megnyitójához szeretnénk kötni egy nagyszabású Aba-Novák kiál|ítást. Ez
nagyobb szervezést és va|amive| több kiadást is igényel. Úgy gondoĺjuk, hogy az
e|ső a|ka|om, az e|ső benyomás sokat számít, ezze| mega|apoznánk galériánk
|átogatói körét. Nem csak a kerü|et |akosait várjuk. Szeretnénk , ha az ország minden
pontjáró| érkeznének |átogatók, ezze| nem csak a ga|ériának szereznénk hírnevet,
hanem az ide|átogatók megismernék Józsefuáros értékeit. Mive| Aba.Novákért Dr.

Supka Magdo|na sokat harco|t, í9y .9y em|ékliá||ítást rendezünk ennek a híres
művészettöńénésznek az emlékére - azokbó| a képekbő|, melyeket az ő szemé|ye
ĺh|etett. A Magyar Festészet Napja országosl rendezvényre ezze| a kiál|ítássa|

kapcso|ódnánk be, itt kerrjlne átadásra a Supka Manna em|ékérem. Szabó Tamás
Kossuth-díjas festőművész a Százados úti MűVésztelep atkotója, szintén erősíti a
ga|éria hírnevét. Decemberben szakrá|is témájú, kiá|lításunk Bráda Tibor (Kossuth-

díjas festőművész) ó|omüvegeit mutatja be.
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2o13.r a tervezett kiáI|ítások:

A Galériához szorosan' kötődő események: a tárIatvezetések,
mĺÍzeumpedagógiai foglalkozások, míívészettörténeti előadások.

Ga|éria estek (havi két, est)

A Józsefuárosi Ga|ériában (csa|ádias, művészeteket párto|ó, kávézőva| rendelkező
intézményben) az á|landó e|őadások me||ett az egyszeri események is nagyon
fontosak. Ezeket a rendezvényeket korosztá|ytó| íÜgget|enÜ|, mindĺg más, az adott
témához kapcso|ódó vendégek |átogatják. Heti rendszerességgeI elindu|ó
érte|miségi programsorozat. A rendszeres, k|ubszerű működés |ehetőséget ad
hosszú távú program terjesztésére (egyben |ehet hirdetni, mint ,,sorozatot,, és a
megszokás lehetőségét ĺs kihaszná|ja).

- lrodalmi estek (kéthavonta egyszer)

A magyar költészet különösen je|entős, ezért iroda|mi estjeinken főképp a
k|asszikus irodalom ezen képviselőit á||ítanánk a középpontba, közÜ|ük is a

legközkedve|tebb, témáikban kieme|ten ,,aktuá|is,, szerzőket (Németh Lász|ő,

Szabó Lőrinc, Ady Endre, stb.). A versek é|ő megszó|a|ását a kö|tőrő| szó|ó
e|őadás és vetítés egészítené ki. Kö|tőink ma é|ő |eszármazottjait is szeretnénk
meghívni a programra.

i

- Kiinyvbemutatók, felo|vasó estek (kéthavonta egyszer)

A k|asszĺkusokon tú| a közönség számára újdonságot je|enthetnek a kortárs
ĺroda|om képvise|őive| va|ó ismerkedés. A magyar irodaĺom terjesztése és
támogatása minden közműve|ődési intézmény feladata

ti

iđőpont kb. muvesz műfaj

szeptember AbaNovákVilmos festészet

október Festészet Napja Supka Magđolna Baráti

Köľ, T-Aľt-Supka M. díjkiosztás

csopoľtos festészet

novembeľ Szabó Tamás festészet

đecember Bráda Tiboľ uveS
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Felelős: Sipos Orsolya/Szabó Erzsébet

- ,,Zene-Fere" (havonta egyszer)

Egy kötet|enebb, ,,beszé|getős klubot,' is szeretnénk elindítani, me|y egy á||andó

,,házigazdáva|,, és egy mindig vá|tozó meghívott hírességgeĺ való beszé|getést
je|ent. Fe|elős: Bartha Anikó/Szabó Erzsébet

Vetítéses e!őadássorozat (10 -12 a|ka|om)

A Józsefvárosi Ga|ériában régebben ĺs szerveztek - k|ubszerűen működő
e|őadássorozatokat, melyeket - a sok éves tapaszta|at a|apján - e|ső sorban a

nyugdíjas érte|miségi korosztá|y |átogatott. A közönség összetéte|ére va|ó
tekĺntette| a Program ingyenes. A közönség egy része minden e|őadásra e|jár, más
része az e|őadó személyéhez, vagy egy-egy téma á|ta| fe|ke|tett érdek|ődés okán
|átogat e| hozzánk. A józsefuárosi kozönség számára ez egy könnyen e|érhető
|ehetőség arra, hogy érdek|ődését, tudását fejIessze, s kozösségre ta|á|jon.

A program a Ga|éria fe|újítása után újra az eredeti he|yszínre kerÜ| majd vissza.

A sorozat foĺyamatos, minden héten szerdán, délután 15-17 óráig tart. Az egyes
témák havi rendszerességge| ismét|ődnek, á||andó e|őadóink - .terveink szerint -

időnként kicserélődnek, iIletve egyszeri, vagy időszakos k|ubvezetőink is lesznek.

- |degen tájak

A sorozat témája az utazás, i||etve más országok életébe va|ó bepil|antás. Ebbe
beletartozhat o|yan magyar ember beszámo|ója, aki hosszú ideig egy másik
ku|túrában é|t, de zarándok|atokró|, vagy egzotikus utazásokró| szó|ó e|őadás is.

- Képzőmíívészet

A képzőművészethez kapcsolódó, diavetítésse| összekötött Íi|ozőfiai,
műv észettörtén eti, esztétikai e|őadások.

- Helyismeret

,,Ajtók mögött,,

Bemutatjuk Józsefváros néhány intézményét, munkatársait,, érdekes
szemé|yiségeit, kü|ön|eges vagy fĺgyelmet érdemlő munkáját mutatja be.

Az a |egizgalmasabb, hogy köze|ünkben |évő ,,ajtók mögé pi||anthatunk,,.
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- Tłinéne|em

Történe|mi korszakokró|, eseményekrő| és magyar töténe|mi személyiségekről
(űjra) ha||ani sosem e|é9, sosem késő. Ezek a témák mindig érdek|ődő
közönségre ta|á|nak, s kötelességünk ĺs ezt az ĺgényt kĺe|égíteni.

FeIe|ős: Sipos Orso|yalSzabó Erzsébet

Galéľia matiné és családi alkotókiir
(egyen|őre havi egyszeri rendszeressé99e|, de szeretnénk minden vasárnap
dé|előttre kiterjeszten i.)

Ez a program minden vasárnap dé|e|őtt, k|ub hangu|atú közösségi é|ményt nyújt
csa|ádoknak. A műsor és foglaIkoztatás kifejezetten az óvodás és kisiskolás
korosztályra koncentrá|, de a kisebb testvérek ĺs e|jöhetnek rá. Első fe|ében.egy 1-2
szerep|ős, interaktív produkciót |áthatunk: színház-drámajáték, megzenésített
versek, bábszínház, mesemondó, bohóc, hangszerbemutató. Vá|tozatosságra
törekszünk, de az is |ehet, hogy 4 e|őadót fogunk havi rendszerességge|
fog|aIkoztatni. Tervezett meghívottjaink: KruIik Zo|tán (gitár, ének), Nagy Péter
(bohóc, interaktív csapatjátékok), Csernik Szende (|ábbáboző, Uhrin Csaba
(drámatanár). A produkcĺót kézműves fog|a|kozás követ, amit esetenként csa|ádi
drámaórávaĺ, közös játékka| ĺs kiegészítünk, amiben a szü|ők is aktívan részt
vehetnek.

FeIe|ős: Sipos Orso|yalSzabó Erzsébet

Tanfolyamok /ľerembérletek / K|ubok

A Ga|ériában több civil szervezet, egyesület működik. Egyéb, a ga|éria e|veit nem
sénő tevékenységekre bérbe adnánk a termeinket.

o Ą hónap e|ső szerdáján a Kisgrafĺka Baráti Köre Grafikagyűjtő és
Műve|ődési Egyesü|et is vá|tozat|an formában és fe|téte|ekkel tartaná
ná|unk összejövete|eit. 25.30 képzőművész ta|á|kozó he|ye, nyitott, bárki
részt vehet az e|őadásokon, hiszen a közöns,é9 és a maguk
szórakoztatására is érdekes e|őadásokat tartanak. .

. A Ga|ériában működő civil szervezet még a KEKEC, a Társasházak
Lakóközössé9einek ÉrdekvédeImi Szervezete, akik társasházakkaI
kapcsoIatos ügyekben adnak fe|vi|ágosítást a betérő ügyfe|eknek,



valamint havonta 1 a|ka|ommal ingyenes jogi tanácsadást biztosítanak a
témávaI kapcsoIatosan

Helen Doron Early English ango| tanfo|yam bolcsődések, óvodások és

kisisko|ások részére, 1 éves kortó|. Az 1985 óta sikeresen működő,
nemzetköziIeg eIismert módszet játékos, zenés, humoros, magas
színvona Ion feI készített taná rok vezetéséve|.

Festőĺsko|a, aho| festőművész vezetéséve| ismerkednek meg a résztvevők
a festészet technikájáva|.

Szeretnénk jóga vagy ba|ett művészi torna tanfolyamot is a Ga|ériában,
aho| az egészséges é|etmód, a szép és harmonikus mozgást sajátÍtják e| a

gyerekek, fe|nőttek. Művészi torna aho| testképző és mozgásfejlesztő
gimnasztika sok tartásjavító gyakor|attal, zenei kísérette| történik Berczik
Sára módszere alapján, isko|arendszerűen egymásra épü|ő korosztá|yos

csoportokban, heti 2-3 a|ka|omma| kezdőtő| a verseny szintĺg.

Nyugdiiasok számára előadássoľozat (egészség, életmód, stb.)

Játékk|ub felnőtteknek

Társta|áló játékk|ub (előzetes bejelentkezés szĺikséges)

Baba.mama klub (védőnői szoIgálat)

Egészségi és neve|ési kérdésekhez kapcsolódó témákró| va|ó beszé|getés,
meghívott szakemberre|, miközben az anyukák egymássa| is tudnak
ismerkedni gyermekeikkeI egyÜtt, közösség szerveződése

Mama.baba játékklub

Anyukák játszanak együtt, miközben gyermekeiket is magukkaI hozhatják.
Közossé g é pítő, sze mé |yisé gfej Iesztő fo g I a I kozás.

Hatha jóga.Gerinctorna

Kismama jóga

Baba.mama jóga
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