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Budapest Józsefváľosĺ Onkoľmá nyzat
KépvÍselő-testĺilet e szźtmára

Tĺsztelt Képvĺs elő.testůilet !

L Előzmények

A Képviselő-testiilet 35312012. (x.18.) szźtműhatźttozatában úgy dönttitt, hogy tamogatja a
közĺisségi keľtek létesítését és közösség megszeľvezését Jőzsetvźtrosban, egyittal felkéľte a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy a közösségi kertként megvalósítható
helyszínek kijelĺlléséľe tegyen javaslatot. A Vaľosgazdálkodási és Pénnlgyi Bizottság
14|7/2012. cxl.28.) szźtm,í határozatźtban dtinttitt, hogy javasolja a Képviselő-testĹiletnek a
következő ingatlanok közösségi kertként tĺirténő kijelĺĺléséť Magdolna u.24. (ľsz.: 35339),
Tolnay Lajos u.23. (hľsz.: 34934), Karácsony Sándoľ u.29. (hĺsz.: 35463), Magdolna u. 28.
(hľsz.: 3534I).

Ezt követően a Képviselő-testiilet a 7612013. (Iil.06.) szĺmú hatźrozatźtban a fenti VPB
döntésnek megfelelően kijelölte a kertek megvalósítasaľa alkalmas iires önkotmźnyzati
telkeket, egyuttal ingatlanonként nyilvános pźtIyźnat kiírásáľól is dönt<itt.

Előterjesztő: Dudas Istviínné, Kaiser József képviselő

A képviselő-testtileti Ĺilés időpontj a:2013. december 4.

Táľry: Javaslat közösségi keľtek megvalósíüĺsával és miik<jdtetésével kapcsolatos döntések

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni' a dtintés elfogadasához minősitett szavazattöbbség
sztikséges.
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VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzüryĺ Bizottság véleményezi x

Humánszolgáltatási Blzottsáry véleményezi

Határ ozati j av as|at a bizottság szźmlźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesńés
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Azonban a pá|yźzati felhívásľa beérkezett ajánlatok kidolgozói pá|yźnatukban nęm
részletezték tónĺ melységben (tervrajz, ncivényfajták , a kertépítő köztisség becsült |étszźtma,
stb.) a keľtek kialakításával és a keľtépítő közösség szervezésével kapcsolatos elképzeléseiket,
valamint nem rendelkeznek tapaszta|attal közĺisségi kertek kialakításában, működtetésében.
Pá|yazataik csak minimális méľtékben elégítik ki az Önkoľmányzat kozosségi keľtekkel
kapcsolatos elképzeléseit, ezért a Képviselő-testület a t93/2013. N.22.) számú hatfuozatźlban
úgy döntött, hogy a 7612013. (III. 06.) szám,Ú képviselő.testületi hatttrozat alapjan kiírt
nyilviinos piiyázatokat eľedménytelennek nyilvanítja és fblkéri a polgáľmesteľt, hogy a
Képviselő-testület z}|3.junius havi első ľendes üléséľe készítse elő egy új nyilvanospźl|yázat
kiíľását az a|ábbi üre s, önkorm ény zatí telkekre vonatko zó an :

o a35339 |lrsz, a|att felvett, teľmészetben a Magdo|nau. f4.'
o a34934brsz. a|att felvett, természetben a Tolnai Lajos u.23.,
o és a35463 hrsz. alatt felvett, természetben a Magdolna u.28.

A Képviselő-testĺilet 22612013. (VI. 05.) szźtmíhattrozatában úgy döntcitt, hogy a fentiekben
meghatarozott önkormétnyzati tulajdonban álló telkeket közösségi kertként, ingyenesen
hasznosítja 20|6. december 31-ig nyilvanos páIytntatĺís útjan, a 7612013. (I[.06.) szźtmtl
képviselő -testiileti hatźro zatban meghatfu ozott taľtalommal.
A pá|yazők köre: kizárő|ag keľĹileti táľsashazak, lakásszövetkezetek, civil szerłezetek,
lakókĺizösségek, magánszemélyek vagy ezek taľsulásai.

A pttyźuzatok bitźiatźra a Képviselő-testĹilet 5 tagú birá|ő bizottságot hozott létľe, melybe
kijelölte Dudas Istvánné, Kaiser Józset SziLágyi Demeter, Jakabfy Tamás és Pintér Attila
képviselőket.

il. A beteľjesztés índoka

A páIyźuatok elbírálására a Képviselő-testÍilet jogosult. A nyeľtes pźńyazőt a Képviselő-
testĹilet vá|asztja ki. Mivel apalyazati kiírasokra az eddigiekben kevés pá|yázat érkezett és

azok éwénytelenek voltak, ezért a Polgáľmesteľi Hivatal más iranyú haszrosítasi módokat
keresett.

III. Tényállási adatok

A pá|yazati kiírĺís alapjarl a Budapest vI[. Magdolna utca 24., a Magdolna utca 28. és a
Tolnai Lajos utcaZ3. szźtma|attitires telkek hasznosítasélraírt|r'lpáIyazatot az tinkoľmányzat,
Hatáľidőre egy db pályázat érkezett' a Tolnai Lajos utca23. szélm a|atti telek hasznosításáľa,
mely ajánlat az eLőterjesztés 2. szÁmű mellékletét képezi. A pá|yaző az Ande-Jekh Egyben
Alapítvrány (a továbbiakb an P áIyéző).

A Pellyźző a 606 m2-es iires telek csak mintegy 2,5Yo-át (15 m) haszná|ná a pá|yázati
kiíľasban foglalt feladatok ftözösségi keľt kialakítasa) ellátásźra. A fennmaľadő 59| Í|ť-t
közösségi téľként tewezi haszrálni.

Az 5 tagű bíľáló bizottság 20|3. szeptember 9-i ülésén úgy döntĺiÍt, hogy a beérkezett a
pźiyazati felhívas (az e|őtegesztés l. számí melléklete) 9/e.) pontja a|apján a páiyźnatot
éľvénytelennek nyilvĺánítja. Abírálóbizottságiiléséről készĹilt jegyzőkönyv azelotĄesztés3.
szźmű melléklete.



Iv. A diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Tolnai Lajos utca 23. szźm a|atti telek közösségi keľtként ttiľténő hasznosításara kiírt
páIyázat apár|yazati felhívás 9/e.) pontja a|apjźn apá|yazat érvénytelen, meľt aPályźľ;ő nem
tett a kiírásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot.

Az eddigi eľedményte|en pá|yźzati felhívások miatt javasoljuk, hogy a 35339 hrsz. alatt
felvett, természetben a Magdolna u. 24. szám, és a 34934 hrsz. a|att felvett, teľmészetben a
Tolnai Lajos u. 23. szźtm alatti iiľes, ĺinkormźnyzati tulajdonban álló telkeken a közösségi
keľttel kapcsolatos tizemeltetői feladatok ellátásával a Józsefuárosi Kĺjzteľület-feliigyelet és
Varosiizemeltetési Szolgálat legyen megbízva hatáĺozat|an időľe. A köztisségi kertek
üzemeltetéséhez telephely bővítés miatt sziikségessé vá|t a Józsefuaľosi KözterĹĺlet.feliigyelet
és Varosüzemeltetési SzolgáIat a|apítő okiratanak módosítása. A módosított a|apítő okirat az
előterjesztés 4. és 5. számú mellékletében található.

Javasoljuk, hogy a Képviselő-testiilet a keľtek infrastrukfurájanak kialakítlĺsahoz szfüséges
anyagok bęszerzésével és a teľületľe szźi|ításéxal, valamint a tervek elkészítéséve|bízzarneg
a Józsęfuĺíľosi Közteľiilet-felügyelet és Vĺíľosiizemeltetési Szolgálatot' A kertek
kialakítasáho z az a|ábbi munkálatok elvégzése szfüséges:

1. kert megtervezése

2. furt kut kialakítasa a Magdolnau.24. sz. a|atti ingatlanon

3. teľmőfřild, agrofólia és a paľcellfü keretéhez szĹikséges fa- és egyéb aÍIyag beszeľzése,
teriiletľe tciľténő szźilítása, igény esetén szakmai felügyelet

Javasoljuk, hogy a Képviselő-testĹilet a telkek közösségi kerľté való alakít.ísának
előkészítésével (keľítésjavítas, vezetékes víz és aramvételezési lehetőségek kialakítása, stb') a
Kisfalu Kft . legyen megbín a.

A kertépítő és fenntaľtó k<izĺisség megszeľvezésétvá||a|ná a Magdolna u. 24. szźm alatti telek
tekintetében a Jőzsefuaľosi Közbiztonsági Polgarőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes
Tiizoltó Egyesületet, a Tolnai Lajos l.23. szám alatti telek tekintetében peđig a Józsefuarosi
S zo ciális SzolgáItatő és Gyeľmekj óléti Központ.

A Polgáľőľség és ajogelőd oszirőzsaGondozó Szo|gá|atszandékny7|atkozataiés koncepciója
a 6. szźmű mellékletb en ta|á|hatő .

Javasoljuk, hogy a közösségi keľtek tervezésének folyamatźlba a Jőzsefvárosi Ktĺĺeľiilet-
felügyelet és Váľosiizemeltetési Szolgá|at vonja be Duđas Istvánné, Kaiser József - és a
teľület képviselőjeként _ Bďogh Istvlĺn Szilveszter képviselőket.

A közösségi keľtek parcelláinak tervezése a telkek adottságai és mas közösségi keľtek
iŁemeltetésitapasztďataíalapjantcĺľténik.

Javasoljuk, hogy a Jőzsefvőrosi K<izbiztonsági Polgĺľőrség és Katasztrőfavéde|mi onkéntes
Tí;z'oltő Egyestilettel és a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizponttal
(kerthasználó) a haszná|ati megállapodast a Józsefuĺĺľosi KözterĹilet-felügyelet és
VĺĺrosĹizemeltetési Szolgálat kösse meg a kĺivetkező feltételekkel:

o a kerthasznáiő fuđomásul veszi, hogy ingóságként olyan taroló lehetőséget biztosíthat a
telekingatlanon' amely e|zélrhatő móđon lęhetővé teszi a szerszámok és egyéb eszköz<ik
tźnolásźú,

. az Ĺizemeltető vá|Ia|ja, hogy ingyenes haszná]atot biztosít keľthasznźt\ő részére adott év
februáľtól _ az e|ső évben a birtokba vétęlt kcivetően - októberig terjedő időszakľa a
telkeken tciľténő közĺĺsségi keľt míĺvelése céljából.



o a keľtha szná|őtudomásul veszi,hogy figyelemmel aziĺgyenes hasznosításraatulajdonos

ĺinkormányzat döntése alapjan tĺ'"*ěĺt.to a döntés évének decęmber 31. napjára

legkésőbb novembeľ !-jéi[ kozolt íľásbeli felmondással indoklás nélkül a szerzódést

felmondhatja,

. a kerthasználó tuđomásul veszi, hogy a hasznosítással összefiiggésben az

cinkoľmrĺny zatta|, tizemeltetővel szemben šô* jogalap nélkĹili gazdagodźls' sęm egyéb

jogcímen megtérítésre semmilyen foľmában nem taľthat igényt'

. a keľthasználó a paľcella használókĺól és a kiadott kulcsokról nyilvántaľtástvezet, arnely

nem minősül szerződésnek.

v. A döntés célja, pénzüryi hatása

A Józsefuaľosi onkoľmányzat kiemelt fontosságúnak tartja az egészséges életmód segítését

céIző szo|gáltatások bínosłtását' illętve a lakosság onszeľ,ĺeződő közösségeinek tźlmogatzsát.

Emellett a Tolnai Lajos utcában ta|źihatő Napľaforgó Napközi'.otthonos ovoda és a
Józsefuarosi Egységesbyogypedagógiai Módszertani Központ és Áttalanos Iskola diakjai a

Víg otthon laosetkluuj arrau t"g"ival egyĹitt részt vehetnęk a keľt művelésében, hiszen a

gyěľmekek környezetükĹel valďkapcsoĺátanak megvalósítása a felnőttek közvetítésével

történik. A vetemények beéľése, a teľmések leszedése, és a közös hasznosítasa, feldolgozása

újabb ismereteket nyĺ;t a gyermekeknek, vďamint pozitív hatassal lehet a gyerekek

szocia|izaciőjara,taľsás kapcsóiatainak fejlesztésére, valamint az iskola pedagógusi és szülői

közösségének kapcsolatára.
Az ővodaés az iskola teljes szakmai koncepciőjaazelőterjesĺés 8. számú mellékletét képezi.

Javasolt, hogy a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kössön a

köz<isségi keľt egyĹittes művelésére együttmiĺködési megállapodást a Napraforgó Napközi

óttt'ono! ivoda"ä és a Józsefuaľosi Egységes GyógypedagőgiaĺMódszertani Kcizponttď.

A3533g llĺsz. a|attfelvett, teľmészetben a Magdolna u. 24. szźm és a34934brsz. a|att felvett,

természetben a To1nai Lajos u.23. sztml alattíiires, önkoľmtnyzatí fulajdonban álló telkeken

megvalósítandó Józsefuďosi Kiizösségi Kertek kialakítastnaktewezett költsége 5.000.000 Ft.

A kert kialakíĺís teljes bekeľiilési kölřsége 5.000,0 e Ft, melyből 3321,0 e |t, a Józsefuaľosi

Közteľület-feltigyelět és VarosĹizemeltetesi Szolgálat, és I.279,O e Ft, amely a Kisfalu Kft.

kĺĺltsége lenne. Á részletes feladatokat és költségeket a7. sztlm,ĺłmelléklet tarta|mazza.

A Józsefuarosi Közĺisségi Kertek infrastľukturális elemeinek beszerzéséhez fedezetként

javasoljuk a múködési cŹl es fltalános tartalékon beltil a fapótlás és köľnyezetvédelem

céltaľüalékot megj elĺilni.

A közĺisségi keľtek tizemeltetése, fenntaľtás a' fejlesztése 20l4-ben a Józsefuarosi KöĺeľĹilet-

felügyelet és Vrĺľosiizemeltetési Szotgźlat köliségbecslése alapjan (általanos kaĺbantaľtasi

költšěg, jaĺdafelületek tisztantaľt źsa, artyagszĺikségletek, ĺezsidíjak _ áran. és vízdíj) 600.000

Ft/kert, összesen l'200.000 Ft, mely ĺisszeget 20t 4, évľe biĺos itja az onkoľmányzat.

A közosségi keľt kiďakítasa és fenntartása önként vállalt fe|adat, melynek tizemeltetése20|4.

évre e|őzetes kcjtelezettségvállalást jelent.



vI. Jogszabályi ktĺrnyezet

A Képviselő-testiilet döntése Magyarcrszág helyi
CLXxxx. törvény 23. $ (5) 5. pontján, l07. $-án'
CXCVI. törvény 11. $ (13) és (17) bekezdésén alapul.

Ké rj ü k az a|ábbi határ ozati j ava s lat elfo ga d á s át.

önkormanyzatairő| szólĺi 2011.
a ĺemzeti vagyonľól sző|ő 201l.

H,ą,ľÁnoza,TI JAVAsLAT

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy
l. az ĺinkormányzati fulajdonban álló telkek közösségi keľtként, ingyenesen hasznosításľa a

22612013. (VI. 05.) szám,Úképviselő-testületi határozat alapjan kiíľt nyilvános ptiyźu'atot
a kiíľás 9le.) poĺtja alapjan érvénytelennek nyilvánítja.

Felelős : polgiíľmester

Hataridő: 2013. decembeľ 4.

2. az egészséges életmód segítését cé|ző szo|gáltatások biztosítasą illetve önként vállalt
feladatként a lakosság onszerveződő közösségeinek támogatĺĺsa céljából, közfeladatként a
35339 hľsz. alatt felvett, természetben a Magdolna u. 24. szźtm alatti és 34934 hrsz' alatt
felvett, teľmészetben a Tolnai Lajos u.23, szźlm a|attí tires, önkormźnyzati tulajdonban
álló telkeket kijeltili közösségi keľtként toľténő tŁemeltetésľe.

Felelős: polgáľmester

Hataridő: 20|3. decembeľ 4.

3. a) a 2. pontban foglďt telkeket üzemeltetésre a Józsefuaľosi Kĺizteľĺilet-felügyelet és
Varostizemeltetési Szolgálatnak ingyenesen haszná|atba adja.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzat iizleti vagyonköréből a
tĺirzsvagyonkörbe (koľlátozottan forgalomképes) helyezi a2. pontban foglalt telkeket.

c) elfogadja a Jőzsefuźrosi KözteľĹilet-felügyelet és VaľosĹizemeltetési Szolgálat a|apítő
okiratanak módosítását 20|4. februríĺ 01-i hatállyal, amely az előterjesztés 4. és 5. szĺĹmú
mellékIete.

d) felkéri a Kisfalu Kft. tigyvezetíĺ igazgatőjźú,hogy a2. pontban foglalt telkeket adja át a
Józsefuiĺľosi Kĺiztertilet-feltigyelet és.ViĺľosĹizemeltetési Szolgálafuak.

e) felkéri a polgrírmestert, hogy gondoskodjon a hatarozati javas|at 3. b) pontjában foglďt
vagyonkimutatíst érintő változások áťvezetésérő| az éves zárszáĺnadős soľán

Felelős: Polgármester, költségvetési szerv vezetője, gazdasźęitarsaság iigyvezetó igazgatćfia

Hatźndő: b és c pontok esetén 20|3. december 4.' a és d pontok esetén 20|4. fębruaľ 1., e
pont esetén az éves zétszámadas készítése.

4. a) a Magdolna u. 24. szám alatti keľt közösségének megszervezéséve| és a keľtek
gondozésával kapcsolatbarĺ felkéri a Józsefuĺáľosi Közteriilet.felügyelet és
Vaľosiizemeltetési Szolgźiat vezetőjét, hogy kössön hattttozatlan idejű megállapodast a
Józsęfuiírosi Közbiztonsági Polgrĺrőrség és Kataszftőfavédelmi onkéntes Tűzoltő
Egyesülettel, mely tarta|mazza, hogy a közösségi keľt hasnÉiataingyenes.
b) a Tolnai Lajos u. 23. szám a|atli kert köz<lsségének megszervezésével és a keľtek
gondozźsźxa| kapcsolatban felkéri a Józsefuĺíľosi Kdzteľület-felügyelet és
VárosÍŁemeltetési Szolgálat vezetőjét, hogy kössön határozatlan idejíi megállapodast a

évi
évi



Józsefuaľosi Szociális Szo|gáltató és Gyermekjóléti K<izponttal, mely tarta|mazza' hogy a
közĺi sségi kert hasznźllata ingyenes.

A megállapodások feltételei :

o a keľthaszná|ő tudomásul veszi, hogy ingósźĺgként olyan tĺíľoló lehetőséget biztosíthat
a telekingatlanon, amely e|zárhatő módon lehetővé teszi a szerszámok és egyéb
eszközĺik tźlro|ását,

) az üzomeltető vállalja, hogy ingyones használatot biztosít keľthasznáLő részére adoťt év
februártól _ az első évben a birtokba vételt követően - októberig terjedő íđószakra a
telkeken töľténő közösségi keľt miĺvelése céljából.

o a keľthasznźl|ő tudomásul veszi, hogy figyelemmel az ingyenes hasznosításra a
fulajdonos önkoľmanyzat dcintése a|apjźn iizemeltető a döntés évének december 31.
napjfua legkésőbb november l-jéig kijzöIt írásbeli felmondással indoklás nélkül a
szerződést felmondhatj a,

. a keľthasználó tudomásul veszi, hogy a hasznosítással összeftiggésben az
önkormĺĺnyzattal, iizemeltetővel szemben sem jogalap nélktili gazdagodźs' sem egyéb
jogcímen megtéľítésre semmilyen formában nem tarthat ígényt,

o a keľthasznáIő a parce||a használókĺól és a kiadott kulcsokról nyilvántaľtást vezet,
amely nem minősiil szeľződésnek.

c) egyetéľt azzaI, hogy a Józsefurĺľosi Szociális Szo|gźl|tatő és Gyeľmekjóléti Ktizpont a
közĺisségi keľt kĺizös művelésére kössön együttĺnfüödési megállapodást a Napraforgó
Napközi otthonos ovodával és a Józsefuarosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Ktĺzpont és Altalános Iskolával.

Felelős: a-b pontok esetén Józsefuiárosi Kĺizterĺilet-felügyelet és Varostizemeltetési Szolgálat
vezetoje, c pont esetén Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője

Hatáľidő: 2014.januáľ 3 l .

5. a) a keľtek infrastľuktútájźnak kialakítasahoz sziikséges anyagok beszetzéséľe és a
teľiiletre szá||ítasara, fiirt kutak és a vízkivételi lehetőségek |<la|akitasara. vďamint a
keľtek terveinek elkészítésére 5.000,0 Ft-ot egyszen tźnlogatásként biztosít a mfüödési
cél és általanos taľtalékon beliil a fapótlás és környezetvédelem céltartalék e|ólrźnyzata
terhéľe.

b) a kcizösségi keretek kialakításáĺa kijelöli a Józsefuaľosi Közteľtilet-felügyelet és
Viírosiizemeltetési Szo|gá|at: 3.72l,0 e Ft, és a Kisfalu Kft-t a díjtételével együtt I.279.,0
e Ft összeg eĘéig, a kivitelezés befejezési hatrĺľidejét 2014. miĺľcius 3|. napjáígjelöli
meg.

c) a a-b) pontban foglaltak miaÍI az onkoľmanyzat kiadás 11107-0t cím mfüödési cél és
általĺános taľtalékon belül a a fapótlás kĺiľnyezetvédelemi céltaľtalék - kötelező feladat _
eloirźnyzataľól 5.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadas l1601 cím dologi _ önként vállďt
feladat _ e|oirźnyzatźra |.279,0 e Ft-ot, a 11108-02 cím finanszítozási miĺködési
kiadáson belül az iriĺnyítószeľvi tźmogatźlsként folyósított tźtmogatés kiutalása - onként
vállďt feladat _ e|óirźnyzataa 2.476'0 e Ft-ot, felhalmozasi' felújítási kiadáson beltil az
irźnyítőszervi tĺímogaüísként folyósított támogatás kiutalasa - önként vá||a|t feladat _
előirányzatźr a | .24 5,0 ę Ft-ot.

d) a Józsefuaľosi Közteľiilet-felügyelet és Várostizemeltetési Szolgálat 80103 cím -
önként vállalt feladat _ finanszíľozasi miĺkĺjdési bevételeken beliil az iráĺryítószeľvi
tamogatásként folyósított tamogatás ťlzetési számlán tcjrténő jőváírása _ <inként vá|Ialt
feladat - e|őirányzatźú 2.476,0 e Ft-tal, a ťlĺanszírozási fe|ha|mozási, felújítasi
bevételeken belül az irányítőszerví támogatĺĺsként folyósított tamogatas fizetési száľnl'źn
töľténő jőváirźsa - önként vállalt feladat - elofuźnyzatźÍ |.245'0 e Ft-tal és ezzel



egyidejűleg a kiadás dologi - önként vállalt feladat - e|óirźnyzatát 2.476,0 e Ft.tal,
beruházási e|őirźnyzatát |.160,0 e Ft-tal, felújítási e|óirźnyzatát 85,0 e Ft-tal céljelleggel
megemeli.

Felelős: Józsefvĺírosi Közterület-felügyelet és VáľosĹizemeltetési Szolgálat, Kisfalu Kft.
Hatáľidő: 20|3. december 4.kivíte|ezési hatĺridő:2014. máľcius 31.

6. a) az onkotmźnyzat a2O|4. év k<iltségvetésének teľhére a két k<ĺzösségi keľt Ĺizemeltetési
kĺlltségeire maximum |,200,0 e Ft-ra e|őzetęs kötelezettségetvźi|a|, melynek fedezetéül
az onkoľm źnyzat helyi adóbevételeit j elöli meg.

b) u ĺizemeltetési k<iltséget a Józsefuĺĺrosi KözterĹilet-felügyelet és Vaľosüzemeltetési
Szo|gtůat költségvetésében biztosítj a.

Felelős: Józsefuiĺľosi KözterĹilet-feliigyelet és Varosiizemeltetési Szolgálat
Hatĺĺľidő : f01 4.évi kĺiltségvetés elfogadása

7. felkéń a polglĺľmestert, hogy a kĺizösség megszeľvezését követően számoljon be a
Képviselő-testületnek az e|végzett munkálaól.

Felelős: polgiĺľmester

Hatáľidő: a Képviselő-testiilet 2014. évi ápľilis havi második iilése
8. felkéri a Polgáľmesteľt, hogy a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet következő

módosításánál, valamint 2014. évi költségvetés készítésénél ahatźrozatban foglaltakat
vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ

Hataridő: a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet kcjvetkező móđosítása, valamint 2014.
évi kĺiltségvetés készítése.

A diintést végrehajtását végző szeruezeti erység: Pénzügyi Ügyosĺály, Józsefuaľosi
Kĺjztertilet-feltigyelet és VĺíľosĹizemeltetési Szolgálat, Kisfalu Kft., Józsefuaľosi Szociális
Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ, Vagyongazdálkodasi és Üzemeltetési |Jgyosnźiy

Budapest, 2013. november I 5.
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. Nyilvános, egy-fordulós pźt|y,ázati felhívás

. 
önkormánrzati tula.idołú üľes telek hasznosításáľa

A Budapest Fől.áľos VIII. kerÜlet Józsefváľosi onkormányzat a 226if013, (VI. 05') számŕr
képviselő-testĺileti hatírozata alapján nyilvános pá|yźuatot hirdęt az önkormányzat tulajdonában
lévő. ktizmúvesítet|en, końténeres miivelésre alkalmas telekingatlanon, fának és bokornak"
cserjének nem minósülő zcildség- és gy.timöĺcstennesztés céljából közösségi keľt ki'alakrtása
táľgyában keľĹĺieti ciĺ'il szeľl'ezetek' t.ársashĺĺzak, lalcásszövetkęzetek, magánszemélyek részére.

t. A pájJy ázah felhívás kłőzzététe|e

A Kiíľó a pá|yázati felhívásĺ kö.zzétetĺe Budapesi JózseÍiaľosi tnkormán.v-zat Polgármesteĺi
Hivatal Családtámogatási lľodáján' a Kisfalu Kft. tig;ťélfogadásra szolgáló helyiségében, a
Józsefu áros honlapján (wuąi9zsęfv49s.hĐ, a Kísfalu Kft . honlapján (wtw.kisfalu.hu).

Á kiíľó jogosult a péiyázati Íblhívását a pá|yázat benýjtására nyitva álló hatáĺidő lejárta előn
rlisszavonni, de err<ll apá|y*ázati felhívás kr.5zlésével mogeg;;ező módon a pá|yázat benyrijtására
nyitva :ĺl1ó hatáĺidó lej árta elótt kötelęs hirdetm ényĺ megielentetni.

f. A'páůyíuati kiÍľás adatai

ApáLyázat kiíľója:

A pál.yázati eljáľás lebonyolítója:

.A pályázat jellege:

A páIyázat cétja:

Az ajánlatok.leadásának heJye;

A prłlyĺ{2g16k 1eađásínak hatáľideje:

A. pá|yázattz| kapcso|atban további információ

kóľhető:

A pályázattat óľint€tt ingatlanok megŕelrintése:

Á' páIyázatok bontĹsának időpontja

Budapest Főváros VIII. kcľü|ct Józsefráľosi
önkormánpat

(1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

Józsefoaľosi Önkormányzaľ Polgárĺnesteri
Hivatala Vagyongazdálkodási és
Üzem eltetési Ü;yo saál y

(1082 Budapest' Baross u. ó3-67.)

Ny'ilvános pá|yźnat

Hasznositás

Poigármesteľi l{ivatai Vagyongazdátkodási
és Üzemeltetési Üg,'osztĺíly (1082
Budapest, Baross u. 63-67. III. emelet 315.)

2013.július l2' (péntek) 12.00 óra '

Polgánnesteľi Hivatal Vagyongazdálkod;ási
és Üzomeltetési Ügyosztlĺty (Te|.: 459,-

7177.459-2278)

A pá|yžzaŁi dokumentáció értékesíĺésénęk
iđeje alatt, e|őzetes egyeztetés szeľint (TeI.:
159-2?7g',)

2013.jtiliLls l5' (hétft') l4'00 óra



A pńlylíaatok bontásának helye:

Ä' pá|y źnat eIbÍráIásának ĺ'árható határideje'

eredméuyhirdetés:

'Ą. 
pályázaŕ nyelve:

.Ąz ajánlattevők értesítésónck módja:

3' A pályázattal éľintett ingatlan adatai:

Áz ingatlan címe:

Helyĺajzi szíma:

Megnevezése:

TeIek alapterülcte:

Terhei:

Az ingatlan nyilvantartási értéke:

Polgármesteĺi Hivatal Vag-vongazdálkodasi
és Üzemeltetési Ügyosztály (1082

Budapest, Baľoss u. 6.ą.6? .Ifi. ernelet 3l 5')

A pályázúk a pályázłtok bontásár jelell
lehetnek.

A pá|yźeat leáráyát és érĺékelését kijvető
képviselő.testületi ijlés

Magyar

Polgánnesteľi Flivataĺ Vagyongazdálkodási
és Üzemęltetési Ügyosĺálya által írásban.

Budapest VilI., Tolnai Lajos u.23.

34934

kivett beópítetl en terĹilet

606 mr

az ingatlan per-' igén-v- és teheľmełtes'

28.664.000,-Fr

4. Apźůyázat célja' taľtalľna

A fent megjelölt ingatlan' a Budapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefoárosi Onkormányzat
kizĺrólagos tulajdonát képezi. A.z ingatlan hasznosítására a Budapest Józsefł.árosi onkormányzat
vag1'.onáról és a vagyon felefii tulajdonosi jogok g.vakorlásáról szó|ő 6612012. (Xil' 06.)
łinkormĺínyzati rendeleĹ a Képviselő.testület 428/2012. CKIĺ. 06.) szám'(lhatőrczatáva| eifbgadott
versenyeaetési szabÉiyzata, az 1959. évi IV. töĺvén,u-, és a nemzeti vagyonról szóló 201]. évi
cxcvl. töľvén.v ľendelkezései aĺapján kerĺil sor.

A kiíľo a píiyázat nyeľtesével ing.venes. ktizfeladat elláĺisára szolgáló hasmosítási szeľzódést köt
20]6. decembeľ 31. napjáig. és ezen szerződés alapján biztosíĘa ąpály*ázati felhívás alapjĺin
általa kiválasztottak- ľészére az ingyenes telekrész (konténeľ) hasäálatoi.

A pá|yázat nyeÍtese a köziĺsségi keľt művelői ľészére ing1enes használatot biztosít adott ét,

febľuártól - az első évben a civil szervezet, ĺáľsashráz. lakásszövetkszet, ĺragánszemély általi
birtokba véte]t kövgtőęn - októberig teľjedő idószaka a telken t(jrĹénő ktjzösségi kert míivelése
céljźhól, amel.v a pá|yázaĺ nyeľtese általi hasznosíĺás időtartamanak végéig tetszőleges
alkalommal meghosszabbíĺható'

Az ingat|anhoz kapcsolĺídó eg-véb infoľmációk, kłitelezettségvátlaIások

^ 
pá|yin'at alkalrĺazásában ktizösségi kert kialakításánaVfenntaŕásának minĹisüI a

telekingatlanon konténeľek. tennőÍtjld, ont<izotartály biztosítása, továbbá az ingyenes kontóner
használók részéĺe z,árt területre t<iŕénő bejutás rendjének biztosítása, az ingy-enes használók és a

kulcsok n.vilvántartása' a lraszlrálat legalább hercnte egyszeri alkalommal tôrténő ellenőrzése.

A pá|yázat n-v€rtese váIlalja, hogy a közösségi ken mrivelőivcl a tęlekréŚz (konténeľ)

használatáľól és a kiadort kulcsokľól nyilvántartiíst vezet - l.onatkozó adatkezelési szabál.ł.oknak
rĺegfelelően .. arnely nem minősül szel.zódésnek.



Alapesetben a l€tőmagot és a művelési eszközöket a közosségi kęĺt miivelői (egyénileg), mint
ingycnes használók biztosítják. azonban apál.vázô igény szerint saját döntésével czek biztosítását
vá||alhatja'

A pá|yazó ingóságként ol-v.an tárolóeszközĺ biztosítbat a telekingatlanon, mely elzárható módon
Iehettivé teszi a szerszámok és egléb eszközök társlását.

5. A páůyáłzat benyrijtásáľak előfeltételei

A. pályázann való részvétel eĺőfeltétele, hogy ą pályĺizatot benyújtó megismerje a pźł|yazat
tárgyát célját' felĺételeit _ ajelen pályazati felhívást - és aztmagáĺanézve kötelezőnek tekintse.

Pá|yáz6 Íehet Budapest, V||I. kerĺileti:.

- civil szeľvezet,

- ťarsasház vag.v-. l akásszö vetkezet,

. a pá|yazat megn.verése esetén egyetemlcges felelósséget vállaló, legalább 15 fti ĺnaganszernéIy
egyĺ.iftesen,

. a felsoroltak egyiittmĺiködése.

Cívil szervezet páLyázó esetén a nemzeti vag,.onr.ol szóló 20lĺ. évi CXCVI' törv.ény l1. $ (l0)
bekezdése alapján átláthatónak kell lennie, amelyról a jelen pályázati lělhívás mel|ékleteként
átadottnyilatkozat,kitölteséveikellacivil szervezeLpáI;lěeónakelegettennie.

ó. Ä pályázaton tłiľténő ľészr'étel feltéÍelei

A páIyázaton ái vchet részt. aki:

a) a płílýzatok benyujtásának hatáľidejéig a pá|iyázatít benyujtja;

b) nyilatkozik arľó|, hogy vállalja a jelen pál1:ázati felhír:ásban. illetve męllék]eteiben lęíľt
szćrzőđéskötési és egyéb feltétęleket, és apá|yázat céljĺínak megvalósítását és entíl szóló
nyilatkozatát a pźiy źvathoz c s atalj a;

c) nyilatkozik aľľól, hogy az önĺĺo'rmány:zattď szemben tartgzása (helyi adó. bérleti díj, stb),
továbbá szerzodésben vátlalt és nem teljesített kötelezettsége nincs. és erról szóló
ny il:atkozatát az aj ĺínlatához csato lja;

d) tudomásul veszi, hogv a hasznosítással összeffiggésben az önkoľmányzaľlal szemben sem
jogalap nćlkĹili gazdagodás, sem egy-éb jogcímen megtérítésre semmi'Iyen formában nem
tarthat igéný. és e'rre vonatkozó nyilaikozaĺĄt csatolja;

e) tudonásul veszi, hogy a rendkívüli javítrĺsok és hely'reállítások a tulajdonost terhelik, és
erre vonaÍkozó nyilatkozatĺíí csatolja;

f) tudonásul veszi, hogv Íigyelemme| az ing'.venes hasznosításra az önkormányzat bánaely
év december 31' napjára legkésőbb novembe'r l-jéig kĆizölt írásbeli felĺnondássa| indoklás
né]ki.il a szerződést ťelmondhatja, és erľe vonatkozo nyilatkozatát csat.o|ja;

g) a civil szeľv'ezętnęk ny.ilatkoznia kell arra vonaÍkozóan, hog1'. nem átl csőd', fe]szĺmolási
vagy végelszĺmolási eljáľás alatt \'a8} egyśzerĺísített tcir|ési eljárás alatt;

h) civil szervezetnek a nyilvántaľtiísba vételr.tíl szóló dokumeilumot csatolnia kell;

i) civil szervezetnek apátĺyázatához csatolnia kęll anól szóló nyilatkozatá! hog'v a ne'nzeti
vag.vonról szóló 20l1. évi CXCVI. tön,ény 3' $ (1) bękezdés 1' pontja szerint ĺítIátható
szervezetnek minősüĺ' és a 3. $ (l) bekezdés 1) bekezdés c) połt cb) alpontjában
fo g lal taknak' me-ľfelel nek;



j) magánszemély pályázóknak (legalább l 5 fő) csatolniuk kell az arróI szóló nyi|atkozatot,
hogy a pi|yźuat megn}€ŕése esetcn eg1'etemleges felelĺísséget vállalnak a pćiyázaLi
felhív'ásban foglaltak teljesítésééľ!

k) táľsasház / lakísszövetkezct pályrĹz-ónak csatolnia kcll a pátyrĺzĺtľa való jclcntkczćsľő|
döntő ktizg.v-ťÍlési határozat hiteles másolatát, valamint az a|apító okiratának hiteles
másolatát.

,Ą tebon1'o1ít.ó az aján|aĺtellőt - az összes pá|yázó szźlmáĺa azonos feltételekkel - elektronikus
levéI (e-mail, fax) útján határidő tűzésél'e] a hiĺíny pótlására hívja fel a ýlyázatta1 kapcsolatos
foľmai hián-vosságok pótlására, amennyiben a szĺ'ikséges nyilatkozatokat, igazolásokat nen
megfelelően, iIĺ. nem teljes kdnien csatolta. Amemyiben a pá|y-ázo a felhívás kézhezvételét
kövletóen az abbaĺĺ megielölt határidőre a biányt nem' vagy rrem teljés köriíen pótoda' ligy
pá|yá7ata a hiárrypóttási határidő elteltének napját követó naptól érvénytelennek mirrősül, és a
pá|yázaĹtovábbi ľészében nern vehet ľészt'

A' iebonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hianyokról, a hián,u"pótlási határidőľől
eg'ĺ,idejiileg, közvetleniil. írásbankötelesŁłjékoztatni aZ összes píi|yázót.

A hiánypótlás nem eľedményezheti a pály*ázat elbÍľálásra keľĹilő tanalmi elemeinek módosítását.

6lÁ'. A p,źů"uiĺzat formain tar1alrni követelnényei
A pályázónak 2 példányban (egy eredeti és egy másolat) kell elkészítenie pál.".ázatĺít, feltüntetve

minden példán1'on az 
',EredeĹi 

pétlyázat,. és ,,Másolaii pá|yázar,, megjelölést. A példányok kĺlzötti

elĺéľés esetén az eľedeti példány éľvényes.

A ptł|yäzat első oldalán kell elhelyezni a megfe|elően kitöltdtt ..Jelentkezési lapot'', a második
oldalon a kitöltött .,Pályázati Összesítőt'., haľmadik oldaitól peđig a jelen pályrázati felhívásban
megjelcilt nyilatkozatokat. Ezt követően kell elhelyez.ni ĺ pÍl|yźvati felhív-ás ĺneltékletét képező
nyilatkozatokat éńelenrszer{ĺen kitôltr'e' Közłjlni kell a benyújtó nevét. lakhelyéVszékhelyét,
ahova a pályiázaÍi eredmé'ny közlését kérik.

Az páIylźĺat ós az ijsszęs melIěkĺeĺ mifuĺIen olďaldĺ _ łisszeftĺz-r'.e. az oldalalĺ szárnának
dokumentálásáv a| - foly amatos szĺÍnoaÍssa I' kell ellótnÍ'

Áz iľatokat lezárt" sértetlen borítékban, magyar nyclr'en szemćlyesen (nem postai úton) kell
benyrijtani. A beadott pályázatokról átvételi elismervén.v- készül. A boľítékon csak az ,aĺábbi

ször'eg szerepeIhet:

,,Budapest V.III., a To|nai Ĺ. u.23. szám alatÍĺ ĺiľes telek hasznosítása''

Lebonyolító lezĺíratlan vagy sérĹĺlt boľítékot neln vesz át. Kiíró milrden, a pályázat ĺeadásának

hauĺridejét kövętően benyújtott päy iĺzatot éľvénytslennek nyilvánít.

Arnennyiben a pályázó a pź,Iytezti eljánłs báľmety-|k szúaszäban meghatalrnazott útján jáľ el' a
teljes bizońyító erejíi magánokiratba foglalt mcghaklľnazás eľedeti pildányátis mellékelni kell az
ajánlathoz. A Polgáľi Perľendtartás i96. $-a szerint a te$es bizonyító eľejű magánokiĺamak az
alábbi feltételek valamelyikének kell megfeleĺ4ie:

a) a kiĺállíto az pkiratot saját kezrileg !*a és a!áína;

b) két tanú az okiľaton aláír.ásával igazolja, hogy a kiál|'ító a nem áltaia írt okiratot előttĹik írta
a|á. vagy a|áírását e]őttĺik sajátkeziĺ aláírásának isrnęľte el; az okiĺaton a tantik lakóhelyét
(címét) is fel kell tiinteini;

c) a kiállító aláíľása va5- kéz.ieg,ve az okiraton k<lzjegyzőileg hitelesíĺve van;



d) a gazdálkodó szęrvęzet altal iizteti kĺirében kiáliíton okiratot szabáiyszerűen a|áirták;

e) üryvéd Qogtanácsos) az álta|a készített okirat szabályszeríi eĺ|enjegyzésével bizonyítja. hogy
a kiáIlító a nem általa írt okiľatot előtte írta alá' vagy. ailáirását előtte saiát kezű atáíľásánďi
ismer1e el, iltetőleg a kíállító ĺninősítętt elektľonikus aláíĺásával a]áírt elekironikus okiĺat
żartďlm^ az üg1ĺéd ĺíltal készíteĺ elektľonikus okiľatéÝal megegyezik;

f) az clekhonikus okiraton kiállítója minősíte.tt eletr{ľonikus aláíńst helyczcĺt el.

Civil szervezetek esetén t' páIyazati eĺjárás során a civil szeľv'ezet nęvében nyilatkozatot a
n-vilvántartĺásba vételről .szóló đokumentunrban megielĺilt képviscleti joggal rendelkező szemé|y.
vag;_ e személy meghatalmazoťtja tehet.

7. Ájánlati kłitłĺtŕség

A pályázó legalább az elbírálrĺsi hatáľidót követö 90. napig teľjedó ajánlati kötottséget köteles
vállalni, amely a pźiyázď benyújtására n},iĺ"*a ál1ó batáridô lejáľtának napjávat kezđődik.
Amennyiben a Kiíró a pä|yázatok bíľálatát elhälasztotta. az ajin|attéŁeli kötöttség a halasztás
napjainak számáva| meghosszabbodik.

Az ajánlati kötöttség taľtalnrának meghatátoz.ástĺra a Polgári Toľvénykön.vl. rendelkezései
iľányadóak' kĺilönös tekirĺettel a 2 l 1. $-ľa és ahozzá füzött kommentaľľa'

A pá|yátzat olyan megál|apodást, kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely legalább a töľvén-v
alapján lény'egesnek tekintett szerzĺjdéses e|'emeket tarta|mazzr, s egyéľtelmŕĺen kitĺinik belöle,
hogy az abban foglaltak iigyletkötési akaratot tükľ<iznek, tehát a nyilatkozó - elfogadĺás esetén _
a7Lmagfuą nézvc kötelezőnek ismeri el.

Azaján|ati kötőttség azzaljár. hogy ha a másik fél az adott idÔhatrĺľon be|ül az ajánlatot elfogađja'
aszerződés a töľvény rendelkezése fol1.tán létľejön.

A páiyieat megtérelével tebáĺ fiiggő helyzet a|akul ki, amely az 'ajánlati kötöttség leteltével éľ
véget.

8. Á pályázatok bontása

A pá|yázatokat tartalnazó aĺrĺ boľítékok felbontását a Lebonyolító végzi a pźiyázati felhívásban
nregielölt időpontban. A pályazatok tblbontasrfu, a Lebonyolító képviselőjéĺ kívül ĺr pályázatot
benyÚljtók, illetve meghatalmazottjaik lehenlek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelőerl
(személyi igazolvány'. meghatalmazás) igazolni kell.

Pá|yazok a bontás időpontjárĺ5l küiön értesítést nem kapnak. A páIylíżatok bontásĺĺn jelen lévők
jelenlétĺik igazolásárajelenléti ívet ín:ak alá.

A pá|yázatok bontásakor a Lebony'olító ismerteti a pźiy-ázók nevét, székhelyét, az ,,Ájánlati
,összesítőn,' f€ltt'intetett rállalásokat.

Apályazó fenti adatok ismęrtetését nem tilthatja' meg.

Á Lebon;'olító a pá|ytuatok felbontásáľól, a pályrázatok ismertetett tartalmáról jegyzókön1ĺiet
készít. amelyet a páĺyáżóknak eľre vnnatkozó igény esetén átad' illetve megkĺild. A
jegyztlkönyvet a Lebonyolító kópviselője és a jeg'ĺ'zőkön}ryvęzető írja a|á, a bontásoh megjelent
pá|yazôk'

9. A pál1áząŕ éľv'énytelenségeinek esetei

Kiíro a páiy.źnarok bĺrálatakor megállapítja. hory mely pá|yćnatok én.én14elenek' A Kiíró
éľv.énytelennek nýlvánítja a pályázatot' ha



a') azÍ a kiíľásban meghatározoťl, illetve szabályszelúen meghosszłbbitott határidó utan
,nyújtottak be'

b.) aú o1yan pályázó nyŕrjtotta be, aki az onkormtnyzattal szembeni, konĺbbi fizetési
kötelezettségét lhellyi adó, bérleti díj' stb'/ nem teljesítette,

d.) a kiínísban szeľeplő adatokat, igazolásokat nem, Yagy nem az clőírásnak nlegfelelően csato|ta'
ideérh'e, ha az ajáĺlattevo nem csatolta aľľól szóló' nyilarkoz*tát, bogy nincs kijztartozása
/adó-. r'ám-, társadatombizĺosíĺási járulék és egy'éb, az áll.amhaztaĺás más alrendszereivel
szemben 1-ennál|ó Íizeiési köteiezettsége1, és az ęrrőI, szóló hián-łpótlásnak a megjelölt
haüáľidőig nem tett elegeĺ vagy- nem megf'elelöen tett elege1;

e.) apályázat nem felel mega kĺíĺásban meglratáľozott feltételeknek vag;-- aptńyázć: nem tett a

kiíĺásban foglallaknak megfeleiő ajánlatot'

t.) a pályázó valótlan adatot közölt,

g.) a pályázó a hián}'pótlási felhivásban foglaltäknak nem' vagy nem teljes ktirĹien t€tt eleget.

Az eljárás további szakaszában nem vehet részLaz, aki érvényteleĺ pál.,ł,żnati ajánlatot tett.

10' .Ą pá|yázatok e]bírálasa' az e|bí'riiás szeřnpontjai

A tsíráIó Bizottság a pályźvati felhíĺ'ásban meghatározott értékelési sze mpolrtok alapján bĺľálja el
és rangsoľolja az éľvén.ves pály.azatokat, szĺitség szeľint szakéľtők beĺ,onásáva1.

A pál-vázatok elbĺrálásának szemparľ-jai és súlyozásuk:

A ben1,'ťljtott páIyźvatra 9 pont adható.

a.) elóný éIyez az a pá|yázó' aki a keriileti polgárok szćsflára mennyiségileg és minőségileg
több/jobb íelszeľelést, mrĺködési feltételt biztosít a közösségi keĺt megvalósítása céljá!óI (1.5
ponr)

b') előn1't é|vez az a pályáz'o, aki hasonló köz<isségi keĺt pĺogľarnban nrár sikerľel ľészt vett és

ezi dokumentumokkal igazoija (1 pont)

c.) előnyt éIvez az a pá|yivó, aki egyéb tarsadalmilag hasznos tevékenységével összekapcsolja a

köz-osségi kert mĺiködtętését (1 pont)

d.) előn1't é|vez az a pćiyázó, aki kertészeti tęvékentscggel kapcsoĺatos folyamatos segítséget
nyújĺ az ingyenes használók ľészéľe (2 pont)

Amennyiben a ben5''ŕrjtoĺ páI1'ĺázatok össz-pontszáma azoĺQs, eĺiĺnyben r.észesiil az a pá|yázo' aki
az a) pont esetén magasab'b pontszámot'kap'

A Lebonyoiító sziikség eseté|r a pá|yázôtől a pá|yř'zat lényegét ncm érintó technikai-formai
kérdésekben. írásban felvitágosítást kérheĺ annak elôlebocsátásával. hogy a pá|yázó ezze|

kapcsolatos írásbeli r'álasza semmil,ven formában nem eľedményeżheti a péĺlyázatáĺban

megfogalmazott feltételek olyan megváltoásáq amely a pá|1łázat sorĺiĺ a beéľkezett pályázatok
soľľendjét módosítaná. A T ebqnyolító a felvilágosítás kéréséről és annak taľtalmáról
haladéktalanul írásban éĺesíti a ttibbi pályłízót.

Á Bírá}ó Bizonság a Képviselő.testĺilet ľészéľe a pá|yiuat nyerteseként' iltgy'enes, közfeladat
el|átźlsára szolgáló hasznosítási szevődésĺ megkötéséľe javasolja azt a pá7y-áz.ót^ aki a pályázati
felhívásban ľögzített feltéĺelek tel.iesítése mellett az éľtéke]ési rendszer atapján összességében a
lc ge lőn-v*ös eb b pályazatot u'vťlj totta be.

A Lebonyolítô a pźiyću'atok éľtéke|éséről jegyzökönyvet (a továbbiakban: éľtékelési
jegyzőkönyv) készít, amely tarÍal'Íľ'a?zd:



a) a päIyázaĺi eljárás ľ<ivid ismertetesét, a beérkezett pály.:ĺzatok számát,

b) a beérkezett pá|yázatok ľövid énékelését.

c) a döntés indokát'

d) a, pályźuati eljárás eredményének öss,zetbglaló éľtékeiését' az első két helyre
javasolt pá|yá:m megielölését (ha eľre mód van),

e) egyéb' a Lebon.volító által fontosnak tartoťt körüIrnényeket, tényeket'

1 l. OsszeférhetetÍenség

A pá|yazaLi eljárás. során összeférhętetienséget kell megá1Iapítani,' h a a pá|yázatok elbírálásában'
olyan teľmészetes személy, szervezeą illetiÍleg képvisetőjiik vesz ľćszt, aki maga is pályázn,
vagy

- annak köze|ihozzÄtartozőja (P&. 685. $ b) pont),

. annak nlunkaviszony alapján alkalmazottja.

. annak más szeľzódéses jogviszon.v. keretében fog|a|koztatoja" vagy foglalkoztatottja,

. ha bárnely okrlál fogr..a nem várható e|tőIe az Ügy elfogulatlan megítélése'

12. A pźt|yázzŕr eljárás én'ény'telensógének és eredmény'ÍelensĘének esetei

Éľvénytelen a pźt|yivati eljáľás, lra a pá|yźnat e]bínĺlrłsakoľ az összcféľhetetlenségi szabá|5,'okat
megséľtették. vagy akkor is. ha valamelyik pály6ző az eljrĺrás tisztaságát vag}' a ťłibbi pźiyázô
érdekęit sťrlyosan sértő cselekmén'vÍ k<ivet el.

Kiíró fenntanja magĺínak a jogot aťľa, hog-v a ptłyázatot ereĺĺménytelennek nyilr'ánítsa - arrelkii|,
hogy apályétzőkkal sz-emben báľmel-v felelősséget váIlďna - amennyiben:

a) nem éĺkeaikpźĺ|yázat;

b) kizárólag érvénytelen pályázatok éľkeznek;

c) egyikpá|yźlzó sem tett a pálytr-ati felhívásban foglaltaknak ľnegtělelő ajánlatot;

d) a Kiíró az e|járás éľvényelenítéséről dönti'ťt.

Érvénytelen e|jáľás esetén a. Kiíró dönt a tor,ábbi vagyonügyleti eljárást illetően.

13. Eľedményhirdetés, szerzőđeskłites

A Lebonyolító a pályäzatok elbíľálásara vonatkozó döntésérŕjl írásban, a döntéstől szĺĺmított' 30
napon be|ül valamennyi pályázćit énesÍti.

Áz önkonnán1zat a páIytnat nyeľtesével a d<ĺniést kĺivetó ]5 napon beliil szerződést köt. A
ĺyertes pályźző visszalépése esětén a pä|yáati eljárás soľon kôvetkező helyezetdével szerzíjdést
lehet kötni' amennyiben annakpźiyőzata megfelelő aKiíró sztmtga.

14. Egyéb ľendelkezések

A pá|yélzó a páIyázaĺok felbontásig köteles titokban tartani pá|ytĺaÍa tartalmát, és a Kiíró által a
reszletes dokumeniációban vagy bárme|y rnódon rende]kezósére bocsátott minden tényt,
információt, adatoÍ köteles biząlmasan kezelni. arról tájékoztatást harmadik szenréiynek nem



ądhat. Ha a pá|yźvő yag;.. az érdekkörében álló más szeméLy a pályázaí titkosságát megséĺtette, a
Kíiró a pály ázatot éľvén!'telennek nyilvánítja.

A Lebonyolító a pá|yázatok tatŁalmál" a ptiyźnat lezíĺrásáig titk.osan keze]i, taľtąlmukľól
felvilágosítást sem kívĺiláttóknak. sem a pá|yázaton résaver'őknek nem adhat.

A Kiíľó a páIyázatokat kizáróIag elbíraĺĺásra használhatja fel, rnlĹs céIti fejhasznáiás esetén az
pályázóval kĹilĺin meg kell alro1 állapodnia.

A Kiíľo a pályázati eljáĺás során készÍtett jeg1zőkönyvaket, dokumcntumokat köteles 5 évig
megóľizni, továbbá il1'.en jellegtĺ ellenőrzés eseĺén az ellenőrzést l'égző szerv, személ1'ek
ľencleikezéséľe bocsátani.

A pályázatĺz|, illeĺve az annak alapján megkötésre keriilő szeľződéssel kapcsolatos esetleges vitĺłs
kérđésekben elsősoĺban a versen-vezietési'stabćiyzaÍ, valamin.r a vonatkozó egyéb jogszabályok
ľenđelkezései az iránvadók.

Budapest, 2013. 06. ........
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3. számli rna1lékiet

Buđapest vIIi.T'?.é.Ł:*'l..{,..1'i.J.].' szám alatti, ...$.i,'t.}ił.... helyĺajzi számri ingatlan
hasznosítása

|{Y'ĺĹÁTKoZÁT

YĘelsz.ámolásról, csődeljárĺĺsľĺil, felszámolásróI, eg5ĺszerüsített töľIési eřjárásľót

ł l. ^ł'\ ->f .--' " . a" ..ä ^ Ął' \ t'

A.tuiírcff. .Ĺ.#.YJ. :. j . .1} í. }i\&.ť3!. ĺ. . . . . v}.{L&a. . . ,.i,+.Y.l .\. ł:.
(cívil szervezet neve) képviseletében'kijelenten, hođ a civíl szewezet

. végełszámolás alatt

o ellsn csőđeljánĺs folyamatban

* ellen feĺszámolási eĘáľás fol1.anratban

ł egyszęrťĺsített törlési eljánłs

*álVnem áll-.*.\
xvaďnincs

%

*vaĺl,,'níncĺ

*vaďnincs.
tą

Alulírott. . .Ĺ*T.,. ľ.}. . ' . .}.q{3ĺ,'fr-'Aľ .ĺ . . ' . . .Yi iłĺ,ĺ;1 . ' .].ľg] ${:
képviseletében kijelentem, hogy a civit szeľvezet \'|

. 
' 
elszĺámolási eljĺäľás alatt *ályľ9$'jĺl!*

Kett, }'f ,.ť,3....í ý..'..

lii
,/-,i'^ /jt:-"

6 ł.gal megjelölt résznél a megfelelő sztlr'eg aláhúzandó'

,ł ł. '\lr,{*, t 
}1et---r;}***** -"' '"' '"'- ' ""'?'; '

cégszeľít aláínís 1--
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4' számťl melléklet

Budapest \Tn:Tl'qŁ ťÝpŁ'...Ĺ..!'1:J'}.'..szám uIutť,,.. ',,T3',?,.3.,,.ł ',. ' '.'heiyĺajzi számú
Ęatlan hasznosítása

NyILÄTKozÄT

a p áły äzafr ťeĺtétel ek eĺfogrđ ásĺ{ľłóI,

ajánlati kötötÉségľől

1 ľvr*\ tsnĺĘft;.aĘŤv tíi rs *' ł-},-,,sn\Í ś.Ąlulíľott...=ĺ::j...l.: ........:...,.'t.,....Y..{..!,.{.{ľ1,.....{š.,].Ł..1r::.,. ..,,,
'. Ęielentem, hogy a pěłLyźľzat, tźagyilt részleteserr ľnegisďeĺtem, a pźńyěuat ťeltételeit, a

páńyazau feĺhívást magaÍIuä nézve kőtelezően elfogadom.

Kijelentem' bogy a ptÄyánati felhívásban ťogtalt 9Ü napos ajánlati kötĺ}ttséget vállalom.

/., '. ą l. i.:l. t ĺ',} -1,i-í",l
"j:::,.(.j,:::'. . . Ĺ. -l:

aláíľás
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or*m"ntťYft] ľ'äűä.'i}}"*' u*,....#Y.ł.Í".$.zu.1. gfř.ľitť.'&t.lŕ{2,.;;.$.u*}

5. számli melléklet

NYILÁTKozŕ{T

KiíľĺĎval szemben fennálló taľtozásľól

képvíseletére jogosult kijelenteĺn' hogy az pályazónĄ

- Kikóval szernben tartozása (helyi ađó, bérleti d{i stĐ * vaď nincs;
t-. Kiíróval szemben szeľződésben vál]alt és nem teljesített kötelezettsége * vanj nincs.

melyeket az altbbiokiľatokkal igaeolok:

t.

,.") . ,'? ^"1 ,,r!
Tlfplľ ./l )- Ĺj í . 

'V 
.

rlvrlt . .....4..,.. r...

f.

A *-gai jelölt Ésmél a meg&lelő szöveg a|iúll;ľ'andő.

L4



6' számri ĺnelléklet

NYIŁATKoZÁT

Pénzügyi alkalmasságľlíl

Ĺ fu.ą-t s ,?ęłĺ{ R.fré

A]ulírotĺ .i?Í:!-fr...'?..\:{1:*.:.......(néy} 
"*t^ł,...W?s:ĺ}*Ĺť..f-ffi?.!'..##ĺTd,&,u^*',

::.....'.....-'.'" képłiseletére jogosult' kijelentem, hog'' a páIyázat targyát képezó köztisségi ksĺ
kialakítlísára, ľniĺködtetésére képes vag.vot az ałrhoz szükséges ĺáľgyi. pénzüryi .''közok
rend elkezésenĺe áltnak.

...: . t"? ','.3' i ĺ..Lz.lł Ĺł1'3. L.í'.i-.
!}&I!, ...,... r

.nĺ
l-, l .q ĺ' !

. i'' ...l.q ť1,., Á L. -h
aIáíľás
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7' számú melléklęt

}łYILATKĐZ/..r
a kézbesítés helvéről

\ i:. .. -) ..

, í .? i uĺl)r.-.? ;=rĹr'}łĄ * t- ĺ.i .r' ; ,^

Á.tulíľottŁíłi.ĺĺ..,..\'..ĺ*.i::*..:::'ĺ"*irninta .' $::'l*árK!:.:.5.l;}Ítl..Ą*..5,.,.í"l.ł.,
ś

képviseletéľe jogosult kérem. hog'v a páĺyazattzl kapcsolaĺos mindennemtÍ
nýlatkozatot, ťelhíviíst, értesíĺést' vagy mas inťormáoíót, r'alamint * päIyázatta| kapcsoIatos
esetĺeges jogvitában minđen értesítést' idézést és bíľósági határozato! stb. az alábbi címľe kéľeľn
postiŁni:

;í.ĺ:,{ĺ
Címzett:' l,.{ĺ }.: u.:łł' ii. . . .. *: ĺíŁ{t %1:,,í.,y' :,..' . . . .

,{mennyiben az átrtalam a ťentiekben ĺneglelölt cknz.ętt a ťenti cínren az iĺatoĺ nęm veszí át. ennek
követkeanényeit váIlatrja. Tudomásul veszem' hog-v amennýben a címzett a fęnti címen az
éľtesíĺést nem veszi át, az éĺtesités a postĺára adást követő 5. munkanapon ltézbesítettnęk minősiil"

.f\ '*} .") í ..l
Kelt. .í.']'l.i'"'i. j.: j.!.^

,,,ŕ-,.41..'Ęo*-..Ł*. tJiľxg'-
. ..{;-}

aląírás



8. számli melléklet

}tľyĺlatkozat

Alulírott kijelsntem' hogy civil szervezet a nemzeti r'agyonľól szóló 2011' évi CXCW. ttĺrvény 3'
$ (i) bek. i. pont.1.a szeľinĺi

".}-*Láttl.tp''.r"ęł.Ę"'.,q 
il9-s]iŁ

b.) nem minősüĺ átlátható szerĺ,ezetnek.

{a meglbleIő szove g aĺłiĺ,tuzanĺló}

Alulíroťt kijelentem, hogy a civil szerľezet

a) Yezętő tísztségviseĺői megísnaeľhetők,
b) a civit szeľvezet, valamint vezctó iisztségviselői nem átlĺtźĺthaĺő szeľveeetben neľn

renđe'lkeznek 25Yo - at mefuaIad.ó ľészesedéssel,
c) székhelye az Európai Unió tagallamában, az Európai Gazdasági Térségľöĺ szóló

megállapodasban rész.es áĺlanrbefi" a GazÁasági Egyiittmťĺködésí és Fejlesaési Szervezet
tagállamában vagy oĺyan államban van. amelly'el Magy-aľoľszágnak a kettős adóztatís
eĺkertiléséľő| szóLo egy-ezménye van

A 'jelen nyilatkozaiornat a civil szeĺvezet képviseletéľe jogosuĺtkónr biintetőjogi ťelelősségem
tefi es ťudaüĄbafl teszem.

Keit, . "l'?ť' l 
j... 

" Í'T.. j.t"'.'

ł. '. .l. ĺ. ĺÍ J. .ĺ.ť,/,' ,..ťĺ,\ š " {' "ĹĺĘ

łt

ij'\c*----
.......,..J

cégszert! aláírás
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Budapest Józsefváľosi Onkoľľnányzat Ande-Jekh Łgyben Alapítvány
1082 Budapest, Baľoss u. 63-67. 1082, Budapest, Leonardo da Vinci u,Llb.,
Dr. Kocsis Máté Polgármester fszt. 1'

Viczay Zsuzsa, Lantos Bertalan

Pályázat Budapest VIII., a Tolnai Ĺ. u.23. szám a|atti Ĺires te|ek hasznosÍtásáľa

Tiszte|t Kuratóriurn!

tzúton benyújtjuk ajánlatunkat a 34934. heĺyľaízĺ számĺi, természetben a Budapest V|||.,
To|nai [. u. 23' sz. a|atti önkormányzatitu{a.idonban á|ló tełek
hasznosítására a 2ü13. augusztusától 2015. đecernber 31..ig tartó időszakra"

ł pá|vázó és partneĺei, e|őzetes tapasztalatok

A pályázat megva|ósításában az Ande-Jekh Egyben A|apítvány partnereĺ a Pneuma Szö'v.
kreatív há|ózat, a Grundkert és a Védegylet EgyesĹilet.

A program megvalósításáért fe|e|ős szerĺrély Viczay Zsuzsa {Ande-.lekh Egyben Ałapítvány, +
36 305532189} és Berecz Zsuusa (Pneurna Szöv., infp@pneumaqzov.oĺg. + 35 70 235 0757}

Az Ande-Jekh Egyben Egyesii|etet 20l.Z-ben hozták |étre roma és nem-roma szociáĺis
munkások azzal a cé|Nal, hcgy segítsék mindennemű hátrányos helyzetben Iévő csoportok,
egyénet kozosségek helyzetét, társada|mi integrációját. Az a|apítvány tagjaí év-ek óta
szociális segítőmunkával, oktatássa|, kozĺisségszervezésset foglalkoznak. A fiatał eryesii|et
egyik e|ső fontos projektje lenne a Tolnaĺ l-ajos utcai telek köziissÉgi téľré a|akítása,
fenntaľtása, és a te|ken rendszeres pľogramok szervezése.

A Pneuma Sz<iv. 2008 óta hoz ĺétre kozösségi.művészeti projekteket. A csopoľt alapíto tagja,
Berecz Zsuzsa, 20tr.2 tavaszán egyłk a|apítója volt a Grundkeľt nevű közösségi kertnet és
azóta is a sikeresen mťíködő keľt egyik koordinátora {http://grundkert.bĺoE.hu/}' Berecz
Zsuzsa továbbá magyär és német művészekke| kĺjzösen 2012. jr!|iusa és szepteľnbeľe közôtt
a Tolnai Ĺajas u. 23. sz. telken a Jóasefuáľosi CInkgrrnányzattat egyĺittmiíkř5dve közösségi
teret a|akított ki.

A teĺket a művészek ez időszak alatt térítésmentesen használták és a térítésmentes használat
fejében kitakarították, tisztán tartották és művészeti-kozösségĺ programokat,

!ĺ



műhelymunkákat szerveztek rajta. A Józsefuáľosl onł<ormányzat a programokhoz
természetbeł.li, doĺogi hozzájárutást {sörsátrak, söĺpadok, rész|eges kĺizuzemĺ és kommunális
szolgáltatás) biztosított. A ,,fa forintos operett,, c" projekt a német Scherĺng 5tlftung és a
Mitost e.V' versenypályázatának győzteseként, az ezzet járó pénzdíjból, il|, A Magyar
Míívészeti Intézet és Képzőművészetĺ Lektoľátus támogatásával valósu[t meg.

A projekt soĺán létrejott egy e|even közosségĺ he|y, ameĺy mindenki számára nyitott volt,
függetlentil táĺ.sadaĺmi státuszátóľ. Egy színes, nyĺtott közosség formá|ódott, mely aktívan
egytiťtmł]kodött a telek kialakításában, a pľogramok szervezésében és a művészetl
munkában. A Bélaműhely kísér}etĺ zenekar vezetéséve| a részfuevők hangszereket építettek
hulladékból és megzenésítették a közosen írt szovegeket. A projekt során formélódott
kozĺisség egyÜttesen vál|alt felelősséget a Tolnal utcai te|ek gondozásáért, rendben
tartásáéľt, a programok megvalósításáért. A köziĺsség bázisa a szomszéd házakban lakó
gyerekek és családjaik, akik számára hatalmas é|ményt je|entett, hogy a közvetlen
szomszédságukban e|even nyári tábor jott |étre, ahova minden nap łeľ,nehettek játszani és
ahoi onkéntes pedagógr.ĺsok vigyáztak rájuk. Á gyeľekek kiskertet hoztak |étľe a tełken,
amit maguk gondoztak szeptembeľ ĺĺégégig, ä te|ek bezárásáig.

A kon-cepcjg

A pá|yázati kiírás tárgya a fentitelekingat|anon fának és bokornak, cserjének nem minősülő
zoldség- és gyü molcstermesztés céłj ábóĺ közösségi kert kia ĺakítása.

Zô|dség. és gyürnö.łcstermasztésre a telek adottságainá| fogva csak részben a|katmas, ezért
ajánIatunkat a következőkben fogĺaljuk tissze:

A te|ken közösségi keľtet aĺakítunk ki, mely egy kb. 3"Smz.es kĺskertbő| és egy
közösségi téľbő| ál|. A kiskert a kert napos részén, az egyĺk hornokozóban lesz
kialakítva' Tavalyĺ ezen a terti|eten a szomszéd gyerekekkel már kía|akítottunk egy
kiskertet. Ezt folytatnánk idén is és tankertkérrt haszná|nánk a területet. A szomszéd
házban lakó hobbikertész vál|a|ta, hogy a gyerekeket kertészetĺ ismeretekľe tanítja és
segít a kert kiaIakításában. A teľek árnyékosabb részeiben áł.nyéktűrő dísznövényeket
tjItetÜnk.

Csapatunk a telken ľendszeres kŁizösségi-mĹívészeti prograľnokat fog szervezni
művészekkel, gyógypedagógusokka|, pedagógusokkal együttműkodésben. A
programokba aktívan bevonjł:k a kerület lakóĺt, a ker"ületben rnűködő szociális e|látó
ĺntézményeket, civiĺ szervezeteket' A programok közé tartoznak rnajd kézműves
foglaIkozásot táncórák, írómĹĺheĺy, színházi rnűhely, cserepiaą nyelvórák,
hangszerépítő fogłalkozások. A Grundkeńtel együttmiíködésben kertészkedéssel
kapcsolatos továbbképzéseket, kölcsönös kert|átcgatást' kozös családi programokat
tervezünk. A te|ek szepteĺĺber végéĺg lesz nyitva, de az őszi.téĺi hĺínapokban Ís

L.

z.
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vátlaljuk a kiskeľt gondouását, a telek takarítását, ĺ||. a|ka|manként kŕiziisségi
pľograrnokat szervezřłé,rłk: p|. adventi kozosségi programok, kozos karácsonY,
karácsonyi vásár stb.

A szerszámok, eszkĺjz<jk számára zárható kĺs fászert áł|ítunk fela te|ken"

Egyilttműkodést tervezünk Védegy|et Egyesiilette|, idén induló, f évre tervezett
pľojektjük keretében, meĺy he|yĺ kozosségek önszeľveződését és tudásmegosztását
segítĺ. A nernzetközi ,,Átaľaku|ó Városok Mozga|om,, á|tal inspĺľá|t projekt o|yan
kozosségeket hoz kapcso|atba, ameĺyek kü|önben nem valószínű, fuogy érintkeznének
egyrnással fiobb módú és hátrányos helyzetiÍ, mé|yszegénységben é|ő közössések). A
ta|áłkozások célja, hogy ktiz<ĺs tudást hozzanak łétre fenntartható megoldások,
technoligĺák segítségével (p|' biobrĺkett eľőéllítása, öľlsegítés, önismeret., a csoport-,
a kozösség., és a kornyezetisrneret-fejlesztés; a pozitív jövőkép kiaĺakítása}. A Tolnaĺ
utcai kert közossége részt veftne egy facilĺtálą kozös tanuĺási, mentorálésĺ,
rnegvalósításĺ folyarnaton, melynek során megĺsmerhetik más kozosségek
miÍkodését, eĺsajátíthatnak módszereket, konkrét technikákat, melyek önel|átástlkat
segítik. így a Tolnai utcai te|ek egy kis innovációs m{íhe|ynek is helyet adna, aho| új,
köľnyezetkímé|ő, fenntartható techno|ógiákka| és kozösségi tervezési rnódszerekkel
ismerkednénk meg.

A közösségi kert |étrehozásához szŁiksĚges forrásokat saját erőbőt hazaĺ és
nemzetközĺ páĺyázatakon keresztÜlteremtjtik ető (Robeľt Bosch Stĺftung, EU Fiataíok
Łendü|etben prograľn, NKA stb.}' A Tisztelt onkormányzat támogatását abban kérjrik,
hogy a te|ken tałálható ivóvizet {mely tavaĺy hivatalosan be leťt vizsgáltatva}
ťérítésmentesen haszné [hassuk.

A proiekt céłlą!

- a használaton kívŕiĺi te|ek közosségi kertként és ktiztjsségĺ találkozóhelyként vałó
hasznosítésał a szornszédok és más civĺ| együttműködő partnerek aktív bevonásávaI

- szomszédsági kapcso|atok kiaĺakulásának, erősodésének segítése, a különböző lakók kcizotti
békés egyĹittmĺÍkodés, to|erancia növelése, a kerület civĺl szervezetei és a |akók közcĺtti
kapcsolatok erősítése

- tartaĺmas programok szervezése, melyek kultúrát vĺsznek a Csarnok-Negyedbe, é|ményľ
nyújtanak, kozös elfog}aĺtságra adnak Iehetőséget, fejIesztik a lakók kerüĺetteĺ és egymással
ka pcsolatos feIelősségérzetét

3.

4.

5.



. fenntartĺ.ĺató, lcörnyezettudatos technikákkal kapcsolatos ismeretek átadása, közŕisségĺ
tervezésifołyamatok kípróbálása, meĺy pozitív kozosség-megújĺtó potencĺáĺt hordoz
rnagában és hosszú távon éreztethetĺ hatásait a keľüłet életében'

A fenti tervekhez kérjuk a Tisztelt Kuratórium támogatását.

Üdvözletteĺ,

\,liczay Zsuzsa Lantos Bertalan

Ande.Jekh Egyben Alapĺtvá ny

Budapest, 201.3. júľius 10'

Fotó a tavalyi ,,2a forĺntos apereťť,, prajektről, a képen q kiskertte!:
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Áfi ĐFJEKS-EGImEN ÄLÁPÍTvÁl{Y
ÁLá'PÍTI oKIRÄTÁ

ÄĺnlĺroÍt hJapltők aitóÍ a felismoľéstőI vozóľelvą hogy táluogassák a ĺútťáĺyos helpetben élő
embeĺeket, illetve köaisségei<et, kiitöniis tekíntettel az ętnikaí hovataĺezásuk ésĺvagy szegénységiik
ĺniatt kiľękesutstten élő csopoľ.tokat, az alábbi taÍtós és kőzérdekű célokľa, a PolgáÍi Törvénikdny*óI
szôtó 1959, é'ŕi Iv. Hirvéľry 74ĺA_F, $.ai alapjáĺr az Áłdďelrh-Egybeł ÁIapítváľy - 

" 
t".,emi.rc*

- léfrehozásái határozták eI.

1' Áz,ĺ|l*pítók

1 . i . Farkas Zisoĺt flakcÜm: 1 107 Budapest. Szállás u. i 5. *z. 5.}

1'2' Király Maĺtí:na Brzsébet {ĺakcĺm: 1039 Budapes| Pozsonyí u. 66ib)

?,, .ł,z Alapítvńny nev* Ándďehh.Egyben Á|apĺtvány

AzÁndę.Je[:h ery oiáh cigány szó, jelentásceryben' Az AtapftÜk ęaĺe| anéwel kJvánják je|eaĺLazt,
hogy ľomák és nem ľomák e$nitt, egľ atapĺtványban kÍváĘiák fďvátlalni mindsffiem1 hátľányos
helpeľben éIő eryénet csopoľtok és ktia5sségek *tgĺt*ét szárnanzásutctó1 äiggetlenfil az
asétyegyenlőség hegteľeÍntése és az integráció eszkőgévgl' ń.r Alapítók ezzęI a uéwel saěrętnék
kifejeani aut hogy ľomák és nem romák dsszęfo gvabouÁkĺéne az At.apí tvát|yt'arnely ľomák és nem
ĺomák'eg7íianütödéséa aĺapuló kĺizös szęrvez6đés.

3" Áz Altpíúvđny saétĺhelyu 1082 Buđapest Leoĺardo đa Vínci ut,ca l/b fszt. ĺ.

4, Áz ÁIĺpÍtl,íny cétjĺ

.Az ÁlapÍĺvány eélia a Magyarországon hátrányos hel1zetben éIö emberet iltetve köziisséget
kiiliiĺös tekinteftęl az etqikai hovatgÍtozásgk ěďvary szegénységťik mĺatt kiĺekesztetten étő csoport.ck
segĺtése. Az Ataphtvány e gélokat az alđalás, ĺsmeľet-, és kulhÍraterjes?ŕĄ valamint a kozosĺéiépltx
eszkiizeive|, az e cso.poľtok iľáaĺi ęlóítéleĺek csökkentése, valamint a fent emlĺtetĺ csoportok tłiitségĺ
társadalornba integrálása révéĺr ldvánja megvalósĺtaní.

5. ÁzÁlapfŕványJet{ege

P A-píwály nyĺlt alapĺtvány, msly ĺem záľja kí, hory az AJap{tókon klvtil más is csatlakozhasson
Łozzá és fslajániásaivai táífiogassa.

Az ÁtapíĺványbĺľóságÍ nyilvántaĺtásba vétellet jłĺn lére éc rnilköđik.
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A z Á Í ap {tľłô ry tsłě k eny s é g e

Áz ,4łapíwány ąz łĺĺ|hhĺ tęvěkenységekeł tđmagĺ1ja:

a} hiłrónyos heĺyetű csaparlok nevellbe, oiđaÍąsa ěs łcépességfejłesztese, a muakaerőpiacon
hótrđnyos he{yzeĺű ľětegek kepzěséne| fogĺałkÚz{aűđsáiak elősegítáĺe, a húirłźnyos
hełyzetűek csapoľtja es a tčibbségÍ társadałom tďizőłti szakcóék csöirkentęłe Íreninget
kźyzěs ek sz e ru ez h é n kę ręsz til ĺ

b} hátrányos hełyzetű csopoľtak, kíiliÍĺttisen, đe nem kizórőIag ą romúk tarsađąłmÍ
esěłyegłen\őségének az ełősegítěse a kísebbségek Íatt,ńriźjóná es hagłłľtł'áłyaíngłc ą
táłnagaĺałón ěs közôsségepftésen kpreęĺijĺ, kísebbségvéđeĺen

c} germet- ás ĺsuság'łédełen praendós programłkłn keręsgti)ŕ,

ő.3 Áz Áĺapíłłány cěĺjai ełérése érdekében feĺvełzi a ł'tpcsołałot a điák.okkat és a szüIőłďaľ ołyanáĺtal.ánas mełyekben a hłźtratEos heĺpełű tany!ók tzóma młgas, íĺłetve pal,ĺneľi
kcpcsoIaĺot aĺakít ki az áĺĺami gendłskudlźst nytźjtó beĺtłąłrásos g,ełmeŁłéđeľmÍ inteaminyeĺĺket.
'4z Á'tapíwány manIratársąi és őnkéntesei lrłrrepetłźĺjók a tcnuÍúsÍ nehbsćgek7ceł kťizđő
gĺermeŕrełcet es fiataĺolmt, szabadĺđős-, ĺłłlturáĺis-, preveneÍós ĺđzĺissĘep^Ítő*es łnhłesre|Ípragrarĺokat szeryerck ^4z 'ilĺapítvłźny ÍełteľIĺepeei a továbbtąnu!ásí-łěheňtégekeą nagł
hangsĺłĺyĺ fektet ą pőĺyavđĺaszhźsi tsnäcsađąsra, łwĺamłnt łörełcszÍk , p,o:tĺ, iłłaupkiałakíilźłáya e céĺcsaportnáł. Á képze.sbőt kÍkeňĺő fiat'aĺokat utankłivě$, es seýtÍ a
rnu nkae r őptac o n vł ĺó eł h e lyezĺe đcs ĺ}keĺ.

6'4 rü, Álapítvány a másodlagos válłalkozási tevékenységét csak cétia megvalós{tása gazdasági
foĺtéfeleigek biztos{ŕása- 

ýrdekében végezhet' aĺnennyíben ez az aĺapcél szeľĺgri tevéřenységét
nem veszélyeztet'' Az Átapítvány ĺ garJátkođása soľán etéľt eľeđményét neĺn oszíja fe|,.aú az
alapĺtó okiĺetbaĺ ĺneghatfuozoÍt tevékenységelae forđítja. Áz AlapÍtvány közvetlęn poliĺikaĺ
tevékenységct nem foĺytat ' Ś?śrvilete péľtoktó| fiiggetlełr és amknak aľ}yagł támogaůst nern
nyqit.

7. Áz ÁIapíśľíny vagyone

7. 1' Äz á.lapĺtvány vagyonát képezik

a} Álapĺtólĺ által az AJapitvány cétjáľa ľendelt ősszęsen l.{}0.ł}0t Ft, azaz ęyszázezeľ foľint
készp&a, amelyet az Álapĺtók az Alcpítvány bankszámĺáján helyezĺreř.ei jelen alapító
okiľat alálrásätól számit'ott 8 ounkaąapon bcliil. FarÍ<as zsott ĺs Kiľáty Majina gfzsäbôt
Aiapĺŕók 5s.000 Ft. 50.000 Ft késąpénz bęÍizetéséĺ váĺlalját.

b} az Átapĺtványhoz csatlakozó beĺ. és k{il6ldi magán- & jogt szeĺĺrélyek, vataľnint jogi
szenélyiséggeĺ nem ĺęndelk ező egyéb szeĺvezetek és ou*Jtyuryoiilések ťetajánlásaii

c) az Á'lapĺtvány vállalJ<ozási tevékenységébőI befoĺyt összeg;

,-'.'ĺ
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d) eg:yěb forľásŁó| szásnrazó bwételek.

7,f, Az ałapÍtványĺ célok minđ hatékoryabb mtgvalósĺtása éľdekében az ÁJapĺtvány fő- és
mellékállásri alfuJ'ma?ĐttńŁ is ťoglalkozraĺhat.

7,3, Äz Á}apÍÉványhozbáwłe|y bei. és ktilftldi, teľnrěszetes és jogl személy csatlakoztrat, ha az
Aĺapĺtvány céljaival eryetért, és azt anyagilag támogatnÍ trĺvánja. Áz A}apíwány az esetleges
iifldĺ támogatások kezeléséĺe ktitőn ,áe,łizaszátĺ1át nyithat ěs az arnn1évő, ilĺelve cđa befolyó

összeget devlzában is ťelhasanálha{ia.

7.4, Az .&lapĺtvfuy szabađon ťelhasarálható vas.ona: as inđuló ?aryon összegárek 90Ya.a, az
inđuĺó varyon ĺĺamaĺai" az A}apítôk á|tł]..k a csaĹĺakodk áÄat|.kľx;őbb rcnđelkeaćsľe bocsátott
YaryoĄ valamint a vállalkozási taĺĺékenységbőĺ és egyéb foľrásból szártłwń támogatások és
bevételek leljes egé*zŕbn. AzAlapltvány Yawonl a céI.ok nĺegvďósltása érdekében valami:nt az
Álapítvány ru'lköděsével kapcsolat'osan ť€tmeľiiló töltségekĺe }usnálható feĺ.

7'5. Áz alapttĺányi Yagyoll felhasznáIása pátyáľatok kifľäsą iisztćĺndíjak biziosítása, esetí
ĺámog:atások ťolyósĺtása, kĺiltsěgtéľÍĺés és tmmészetbeni juttatás nyrlj*sa ri{án történik. Á
pályáratok kiÍľásáťól és elbíľńtásának ľefrjéľ'őt valamint határiđejérôl, az ŕisxtöndiiak
ođgĺtélésén€k feltéńoleiľöl, az esełÍ táľnogatások folyósÍÍásáĺóĺ és a terĺněszetbenĺ ju&tásolc
biaosĺtásáról a Kuĺatôrium dönr Ä pátyáaarok nęrn íartatmauhaĺnak oĺyan ťel#telekď,
amelyelŮől . az eset ősszes köľiilmérrysinek mérlegďésével - rnegáĺlapĺtható, hogy a
páIyázatcknak elöre ľĺreghatáľczctt ny€Ťtese lenne (sz(aleÍt páLyá:*lĐ. szÍnlęlt pá|yánt a eě1-

szeĺinti j uĺtaŁłs alapjáuĺ nem szolgálhat.

s. Áz ÁIĺpítv*ny kezelô ťÍe$ýa.. s Kuľ*tđľium.

8"1 Á Kuľatóľí$ľn az AJapĺĹvány általános, üg5ĺdöntó- iigľintéző és képviselö szęľvg'

8;2 'Ł Áĺłpíľlłóny Kvratóriuna 4 tłgbőĺ átrł, akik nem lehetdek tisztségvÍłełők mw hasonĺó
ĺaÉkenységü ałapÍwónynáł' Á tagoknt az 'aÍapĺtök kerÍk fel ł Kurdtóľíum aunĺ,"éjłźban vaIó. 
kłÍzremüĺaiđésre, ,4felkéres haĺározątlgn Ídőľe szóĺ. łłz ź'lapítłšk eĺső alkaĺonmłĺ a kuľąłoriami
lagságra 4 seeľnéIyt kéľnekfel,

ÁKuratórium tagiai:

g) Balogh Róbert (ałryja neve: BaIogh Etzsébet; ĺaktĺm: 4516 Bemecser, Árany -ľános ťlt 50],,
akĺ d Kumtóriam eĺnłilce

b) Vĺaay Zsazsaĺał (*ĺĺyja neve: Đoľoei Máric; ĺstęeÍm:I l l l Bađłpest, Bmtók BéIa út 10.
Í2,), akź a Kurłtórium aÍelłłilĺę

e) Lantos BertaIan oĺivěľ (anyja neve: Ilxés Ensébet; łakcín: !082, BuđapxÍ,I.eonarda đa
Wncin t/b.)

d} Kovócs OrsoÍya {anyja nałe: Fođor Brikł; Iakciłtt: ĺ lŁt guđapest, Margó Tivadar u. I0,)

'Ą" 
kuľatóriurni határozathozatalbaĺ nem vehet ľészt a k:ľatóĺiumi tag, arnennyiben maga, kĺizeti

hoz'zátartozója' l'agy éIettáľsa a hatáľozat alapján
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a) kötelezettség vagy ťelelősség alótr meĺľos{il, v*gy

b} báľmilyen más előnyben részesĺitr, illetve a megkütendő jogiigytetben egyébkeĺrĺ éľdekelt.
Nęm ľninősiil előnyĺek az Fłapltvány céĺ szeĺĺntijuttatásaí kerętébęn a báľki által nregkötés
néllcül igénybe ľehető nem pénzbeli szolgáltatás. illetve ez Alapíľvány áltłl tagjánék" a
tagságĺjogviszony alapjáanyujtott, lét€sÍtő okiratnak megťeleló céĺ szeĺintijutÍątás.

Á kuratóríurni tag ťeladata: opsĺaÉv, iĺfuryÍtó munln, a Kuĺatórium ďinĺéseinek eĺőkésaítése'
meghałata|ában való ľészvétel és végretnjtÁsa, tigyintéz&.

.Ä hratóriumi titzĺség megszűnik:
a} a ĺałratóriumł ĺag ełhałćIazásávaĺ:
b} a hłrctóriumí tag temonđascvaI a fułrctórímlí ĺagságróI;
c} a lałľótłr vísszahťvósĺźvaĺ, mełyre a Fĺk?4/C $ (6} bekadeĺe atrapjáł keriiĺhet sor,

8.3 Kuratóľíun:ĺiilés

8'3' 1 lŁ knľatlĺíumi iĺ{és összebĺvása
Á Kuľatórium szülaég szeĺint, de éyentę legätább ery altcaloľmąt ütésezĺŁ .A,z iilést
az elnök vagy bárľnely két łmľat'óľiumi &g erytifiesen lľásban h{vja össze"
Szabályszeĺünek az ĺisszełrlvás *kkor minősiĺl, ha ĺ tagok az ĺilésľöl tegalább łyolc
nappal az tilěs iđőpontját megelőa$ęa ĺĺásbcli meghívóban éresĺilnek. Á meghĺvó,nak
taľtalĺnaznĺa kęłĺ az iilés helyét, iđőpontját ćs tęľvęzętt napíľendjét. A iiCIĺatóríumÍ
tités elözetes össz.ďlívás nélkíil ís éĺvényes, ha azsn minden tag jeten rnn és a
ĺnegtartása és a đłiĺtćshozatal elĺen eryetlen tag sern tjltakozik

8'3.Ž Á' Kuratóriurn lęvezető slnök€ a Kuĺatóľium elĺöką akadálpaaÉsa esetén az
alelĺöt ennek hiänyábaĺ az ülěseĺrjelenlevö tagok által megválasztott tag.

8.3.3 HatáľozatkĘesség
A Kuraiórium akkoľ hatáĺozalképes, fta a szaÜälyszerüen tisszehĺvott ütésen a tagok
több" mĺnÍ fele jelwr van. Minden kilřatóríumĺ tagľrak ęg s?Ava:úatĄ vaĺ. á'
Kuľďóľium döntáreit nyĺlt szłvazássalo ępszerü szótöbbségge! bozľn (aĺan a,
jelłnlévők több mint ł fel'ćknek epczö igenlő szarnazatr{val). A hatáĺozatképtel'enség
ľníatt elmaradÍ ülćsľ haru:inE napon betťil ismételten mę kell tařtani, melyre a
meghivás íľásbeli neghĺvóľal töÍténik. Á rnęgísmételt ĺilés helpzĺnéł is iđőpon$át és
napiľendjét az eľedeti {ités meg}'ĺvójában közilni kęll.

8'3.4 Jegyzőkönyv
Á Kqfatórĺurn ĺlléseiľöl jg$zőköľryvet kell készĺtení. Á Kuľatóľium iilěsđ
ĺyilvánosak. á. jegyzökłinyvet a lęvęnlő elnöt a jegĺzőkönywezető és a
jegyzőĺcöny-v bitetasffie Í4a a|ä, A jeg}ľzőktJny'/et a Kuratóľium íĺaĹaí kőzöĽt meg
kell őđzni.

8'4 Á. Kurątóržun łĺatáslröre:

Á Karątoriun kizáróIagos hatáskőrébe tąrĺozik:
a} éves kiItségveĺés ełftgadása
b} éves bełzámotó ełfsgaiđła
Ą łłtirłtěs az a.ĺapító okirat 6. pon$óbałĺ rész{etesen ĺbrĺiłírt tevćkenységek gxtkorlósának

móđjńról

:Ą.
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đőntés minđazoĺłbeł az iigłekben, amełyeket a Kuratórium ełłőke đőntěs, iłĺeĺve jóváhagĺas
vége|t a Ituratórium eIé teľj*zt, Hvévełz alapttóí jogcĺrnt érintő kerdełelben
dłjnŕłźs mínđazon łłerđBłeĺ*en, raeĺyet az aĺapító okiľłt a Kwatórĺun hgtóskłirébe unl
év es b eszó aa łó eÍfo gađ'łls a.

Á Kuratóľiuĺn határozathozataĺäban nefi vebet ĺészt, aa a személy, aki vary akíĺek k<ĺzeli
hozńtartazöja ĺřtk' 685' $ bi poni], éIęt&ársa (a továbbíakban egyĺitt: bazzÁuiazś} a hatĺľĺarat
aiapján

a} kíJte|ezettségvary felelösség alóÍ ĺientesül, vagy
b) bármilyen ĺnás előnyben részestił, ílleřve a megkötenđő jogtĺgylgtben egyébként
éľdeketĺ.

Á Kuľatórium áventę egy ďka|ommĺt Hilön kéĺelemre tá,iékozŕatja az A|apÍtókat, valamint az
ÁlapÍtványhoz csatlakozókąt munkájáróI.

8.5 Á Kuľatôrium elnökének hatáskörę

.A'z elnök az ,*'ĺapltók áttal a Kuĺabrium tagiai köz{iĺ kijeĺölt szeméiy, akĺ a Kuĺatóľium
vezetője. Az elnökké váĺasztás haÍáĺozatlan ídöľ,ę szóĹ
Áz elntik a kuratóľiumí Íitések közotĺ gondoskođik az Álapítvány ÔpeťatÍv iránfitásárót,
döntáseiľől azonban kłĺtslcs akövetkęző kuratóľĺumi ĺilesen beszámolni. Áz elntik feladata az
ÁlapÍtvány ii$ľvÍtelének és gazdasági tiryei vitelének vezetćse. Enĺek keretében a
Kuľatóľiuľn előzet.es fuozę4jámlásávat jogosult munĺo-, vary munkavégzésre ĺľányuĺó egyéb
jogviszonyr.a vonatkozó szeľződéseket kötní, és az.Atapltvány es€tleges munkaváIlaĺóivat
(megbĺzottaívaĺ) szeĺĺben gĺakoľclja a munkáltatói (megbĺzói) jogokat.
,Ą elnłik akađályozĺatása esetén az alelnökjáľ el'

8.6 A Kuľatóriu m hatáľłz.atai ćs azok nyitvántarÍäsi ľeĺdje

Ä kuratórĺumi 'határozatnak tart*lmarnia kell a dönŕés léĺyegét, amenľryiben sziiksćges, ennek
indokĺását, a döntés iđőpontját, holyszĺnét, a dłintés hatä|y&t, a döntés meghozamlłbaa ľésx
vevók szárnät, továbbá a đöntést táľnogatók és elĺeflzők saáĺnarányát, aaz a s?gva7Ätaľányt, a
fartózkodók szánrÉnak fslrł:ntetésével.

Á kuratóriumi hatáľoaat jelölése taľtal,nazza a tatäĺazat egyedi azonosĺtásá'ľa allĺa1nĺas
a|szÁmÁt, a dö'ntés pontos idłipontját az éą hónap és naB ĺnegjelölÉsével. (Pt.: lźst 1 ryr.s.). szärnťl kuľatóriumí hatámzaĺ).

Az Kuratóľium határozataĺt be kell vezełní ąŻntbezatskkłinyvébe.
A Kuraŕórium határozatai nyilvánosat a Kuratórium elĺökę gondoskođĺk a Kuľatórium
iíöntéseinek az érintęttekkel vaĺó kĺizléséről írásban posĺai 1evéI, email vagy fax r1tján'

Az Álapĺrĺány szolgálhtásai nyilvánosat azokat bárki igénybe veheti'

8.7 fu,Álapítvány képvíseleüe

Áz Alapítvárĺ5ĺ képviselűje Balogh Róbert, a Kuratóriuĺn elnłiké aki az Áiapíĺvány nevében
önállóan jogosult aĺáĺľásra valamint bámely násik kéĺ lĺgratóľiunri kg, akiŕ az Álapítvány
nevében ogyřitťesen jogosułtak aláírásra.

l\v,,

{\
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ý" Eankszńĺnláľłól ttiľténđ rendelkeeés

Áz ÁIapĺtvány banłszátrlája ťęlętti rendeĺkezésľe Batogh Róbeľt, a Kuratćriuĺn elnöke őnáIlóan
valamint bánnely másĺk két kłlraĺóriumi ľag egyii$esen jogosuttak

1ü. á'z ÁInpĺtvdny g*zđĺ{lkođásĺ

Áz Álapítváay év€s költségv$as atapján sauđálkođit gazdá|kodásának eređményđt aa alapĺtó
okira tban meghatáľozott t'evékenységeke foľđĺ$a.

Áz AJapíĹváay vátĺatkozói tovékenységet is ťolytathat céIja megvatósĺtása gazdasági ťeltételeinek
biztosítása éĺdelcébe*. amely azonbä[ Rem hęhet' az.Ąl*pĺtvány Íö tevékenysége. A vá1lalkozói
tevékenység nem veseé'lyezfethetí az alapcćl szEľíĺrti twéksn5łséget ćs a váltatrkezásĺ bevételęk}ől
szám:o;zó nyeľxég nern osztható fel, csak az Älapítványi eélo}Íĺat ĺĺsszhangban hasar*tható ťet.

Á'z ÁIapíÍvány väitót, illetĺe más hitelvíszoný lnggtestgsĺtő értéŁPapíľi uem bocsáthat ki. Az
Átapítĺráĺy csak olyan móđon vehst fel hitett és vállalhat kötelezettséget, ameý nem veszělyezteti az
alapcél szeľintĺ tevékenységének etlátásět és műkłidésénęt fenntaĺtását, az államháztaĺás
alľendszęĺeitől kapoĺt támogatást hitsl feđezeÍétii, iiletve bitol tĺiľlęsaésěľe neľ} hasznälhaÉja fel.

,Ąmennyiben aa Alapítvány befđ*etésĺ ĺevékĺĺ,rységet, ą?Äz, saját sszközeibőt töaćns ért*kpapíľ,
táľsasági tagságł jogviszonyból eređő vagyoni értéjcü jog. ingatlan és más egyéb évcn tůli befetđętést
szolgáló vagyonťárry szgzéséĺe iľányutó tevékenységet kĺván végearÍ, befektetési szabályzatot
készít, melyet a Kuĺatórium fogađ el, a felügyclö szegľ véIeményének kikér&ét lcĺivetöen, ha ĺlyei
létĺeboztak. Áz ńIapItvány jelenĺeg befektetésĺ tevékenységet nem v{gez. .Az Álap1ĺvány éves
bęvětete etrőreĺátlratólĘ nem halađja 

'neg 
az 5.0Ü0.000,-Ft (azxz őtmĺtlió Foľint} összęgeą czéľt

felÍiryető bizottsága nincs' Aĺnennyiben az ÁIapÍtvány éves bevételę megtralada az s"000'đ00 pt.ot,
azaz äz ötmillió foľíntot, a Kuľatórĺumtól elHiliinĺilt felüryelő szervst hoz léhe'

Iĺ' Á2 éves besz{mol$

Az A|ap|Flány évente kötelęs nz .AiapíĹvány ĺnükídésér{iĺ bcszámolót kész{teni és azt a megfeleĺő
módon nyĺĺvánosságra hoaĺi ćs letétbe tretyezĺi.

áz ÁIrpÍtľ*uy létrejötŕe és męszfinése

Áz Áĺapínány jogi słen'éĺy, łétręjötĺłhez a PtŁ 74/'4, s p) bekezđese szerint a Fővórosĺ Törvényszék
által !örłěnő nyílvćntartasba vétel szłi|rsěges' .4z Áłapĺwány megszđnésére a Polgári Törvéłtylmnyv
74/F, $-ábałĺ foelaIt renĺtelkezěsek az irányađóak, ,łz Áĺapiuśny esełIeges megszűxěse esetén az
Áĺapíľváry vagĺonfr _ ű hiĺeĺtzők fułeĺégítese után _ hozzajóruĺđsuk nérłĺěÍłeig łz Á,łapítólat íIleti nłg,
a továbbífennłnwađó vagłon a Nemzeti Egłiittnükłiđesi Áĺopol illeĺi neg.

!,, f
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,Ą jelen alapító okiratbaĺl neľn szabáýozoĺt k*ľđésekben a Polgáľi Töĺvéqyköĺyy 74lÄ-?4lp. $.ai,
valamint a civil szoľyszetęk m{ĺködásěrő} és łámogatásáľói sz.óló 2011. ćvĺ cl)Öry. ŕiirvény
reĺdelkezéseí Íľänyađóak.

Buđapest, 20i2' auguszĺus Ł +,

ÄIapító

Előttĺiflĺ(' mínt řaĺrik előtt:

.Ąlapító

Né". Tsttl lłfĺ.ł'łł

I,akcim: #p.,L"łł^ryo ĺ,. l)
Aláírás: ťv*ĺ ĺ3ĺuź,,"

lĺ{ĺ{ .ł7 ĺ,
Nev: [/Qtaą ls^tąÁ

Iakgíml l ,ú Š wJ-;$ĺorsd {i. ,{ű t

Aáĺrás: U{-\, B9.,
/ĺ

Á civiĺ szer.ĺ,aetek bkós.ági nyiIvantaľ*źsáró! es ąz eael ćisszefigő eĺjánźsÍ szeháłyaĺ*óI 20II, évÍ
CLW. törvény 38. s G) aĺapján igazotrom, hagł jeten Áłcpító ohirąt egrégeł nerkaetbefogĺałt
szövege negfeĺeł az Áĺapĺnány '4ĺapító akiran łĺódosítasok ałłpJón hatáIyos tartłĺmúnaĺc" ,4z
egłsé'geĺ szerkezetű Áĺapí'Ą okirsłban a bíľóság t}.Pk. 6#.374/28121Í. sz. věgz,fuének megfełetően ěs
GasztanyÍ Ágnes, F,źktya Ágaes é^t SzőnyÍ fuĺłan ĺnratóriumi tagok ĺemonđłisą łlapján a ó.; 8,2.8,4
és I !, pon tok łrerűÍtek rnóđesílasr a.

t
I

ĺ

:f.ŕ

Kiľ*lyMdľfina Erzsébet
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F'őváľosi Tłĺrvérryszék
11.Pk. 6m74n87fĺs,

vÉ eu És

Á Fóváľosi Töľvénysr.ék az ÁĺlđeJeł(h.Egyben ÁIapítváuyt tl630. sorszám aĺatt
xyilvá.n taľtá sba vęszĺ az a|áibbi ađatokkal:

Az alapĺtvänv székhelve: 1s82 Brrđłpest, Leonaľđa ila Vinci u. t/b. fsĺ. ĺ.

Á képviselők neve és lakcíme:
Bałog& Róbert elnłik 45ĺ6 Đemccseľ, Áľ:my János út 5ü.
Yĺcz*y ZsuÍsanna l.Í11 Builapest, BaľťókBěla út 10.ĺ'2.
Laĺŕos Beľŕalan Glivéľ 1082 Bxťĺapest, Leonaľđo da Yĺnci u. 1/b.
Kovács oľĺolya 118ĺ B*eĺapest,I!ł[aľgó Tiv*đaľ u' ls.

Á.z alnpítvń xyt aaeĺniik iinr{ltĺiłn, báľmcly nnásik lĺét kuľatóľiumi tag egyĺittesen képvĺsetÍ.

Áz aĺapítvány célĺa: a Magyaľoľszágou hátľĺ{nyos helyĺetbcn é1ő cmbeľek, Ítletve kszłĺsséget
kiĺIłinös telĺintetéel az etnilĺ*i hoyatarŕgzásuk ős/vagy szęénységĺi|ĺ miatt, kĺľekesztettgn élő
csopoľtok segítÉse. Áz ÁIapíŕvány e célokłt az Ôktafás, ÍsmeľeÉ-n és lĺultłiľafeľjesztés,
valanrínŕ.a lrłizössógápífés eszlrłizeivel', az e csopoqtok Íl.ánŕĺ etőíté}ct*kcstĺkkentésa'.rĺalamĺnt a
ťęnf említetf csopĺľtok tiĺbbsćge táľsaĺĺ*lomba ĺĺtegľáIásĺr ľéyéł lĺívánja meýatđ.sítanĺ.

Áz a|apÍfvánv cél szerinti besoľolása: szociáIis tevélĺenység

Az aląpítvány.tíousa: atapÍtľány

Á'z alaoítvány vagvonfeĺhasználási módia:
Áz ĺnđulĺó vägyon 1{} %-án feliili ľagyonľósz fellrasználhatĺi pályázaŕok, ösztiinđíj támogatás,
łĺtĺltségŕéľítés és teľmészetben i j uttatás útj ált.

A'z *,|apítvány záľt alapítvĺiny'

A kezelő szerv taqiainak nelŕe" lakóbelye:
Batogh Rĺíbeľt 4516 Bemecseľ, 'Ąľany J*lros rit 50.
Yiczay Zsuzsanna ĺ11l' Buđapesŕ, Bartĺík Béla r'it tÜ.12,
Ĺantos Beľtalan ĺ082 Bułtapest, Leon*ľdo đa Yĺnci u' 11b.
Kovács oľśolya 1181BuĺIapest, M*ľgĺí TÍvadłľ u. Í&.

Áz aĺapító okirat kelte: 2012. augusstus 27.

A végzós ellen a kôzbesítéstól számított 15 napon beliil a FŐváľosi Ítelĺte'oĘuoz címzett, de a
Főváľosí 1brvényszékĺé.I 3 plđ.ban benyujtotĺ fellebbezésnęk van heĺye'
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Az a|apitô kérelmet teľj ęsrtett eIó az *Íapítváłly nýilváirtartásba vétele iľánt'
A hiánypótlást kĺivetően, a becsatolt mok aĺapján a bíľóság megállapította, hogy a
kéręlmező által becsatolt okiľatok megfelelnek tr Foĺgári TörvénykőnyvrőI szóló 1959. évi iV.
töľvény (PtI(.) 74/A.74lF. $.ainak, az egyesiiiésilj a közhasznü jogállásľól, vala*rint a civil
szeľvezetek miÍködéséľ'dL és tánogatźlsáĺll szi}'ó {01l' évi CĹxxv' töľvény €etv.), illetve a aivíl
szerľezetek bír.ósági nýlvräntarŁísáľll és az euelitisszefitggő eljáľási szabá}yokról szóló 2Ü11. évi
CĹxjÖil. t'iĺľvény (Cet) ľendeĺkezéseinek. Ezért a bíľóság a Cet. 30. $ {1} bekęzđése alapjan a
ľenđelkező ĺsszbelr foglaltak szer.int hatáľozotŁ 

;

Budapest' 2012, szeptembeľ 24.

A kiađmány hiteléiii: Iĺaľatik Edina

Kovács Eĺikő s'k.
bírósági títkáľ

Łffiľ
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Főváľosi T$ľvóryľzśk
l1. ľI{' őÜ374nľ.12fi.

L**.---..--

Az Án ťleJekk.E gyben Ál* pítvá ny nyilvántaľtási ĺryében a bíróság meghozta

KIJAVÍTCĺ vncznsľ.
A bíľóság a flll.októbeľ hó 8. napjan kelĺ 5. sorszámú hatźrozatota kövętkezőképpen
javí{ia ki:

Az alapítvány nyilt atapítvány'

A végzés ęllen a kézbxítéstől számítstt 15 nap alatt ťellebbezésnek van helye.

INĐsK0tÁs
Az a|apitójogi képviseLője baft, októbeľ 10' napján érkezett beadvanyábaĺ éswevéteĘezte,
hogy az alapítvány nyĺĺvantaĺtasba vételéľől sz.oló 5. sorszámú végzés azttartalmazz4hogy az
aiapítvány zĺľľ alapítvány és kérte a hatĺáľozat kij.aví.tását-
Á bí.ľóság megállapította, hogy a végzes nyílt alapítványkéłt ľęĺđelte az alapítványt
nyilvántartásba veqni, .azanban adminisztľáciđs okokbót avégzéskiadmánya azttaÍtn|ťna"za,
hogy az alapítvány załt a\apítv árĺy.
A bíľóság apoĺgári peľenđtarłasľótr szóló 1952. évi III. ttÍľvény 224.$ (ĺ) bekezdése alapján a
hatáľozat lciađmányät kĺjavította.

Budapest,2Ü12. októbeľ hr 15. napján

đt' Kovács Enikô sk.
bÍľósági titkáľ

A kiadmány hiteléüI: Haľaĺik
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vÉczÉs Aliĺldmíny

Á. Fővárosi Törvényszek az Ándďekh.Egyben ÁIapífľányt
nvilvr{ntaľŕńshavesĺĺiazalálbbi.ađatokkal:

Az alapítvány székhelye: 1082 Buđapest, Leoľaľđo đa Vineĺ u. l/b' ťsz.

A képviselők neve és lakcíme:
Batogh Rróbert elnłik 4516 Đcmecseľ, Äľ*rry János Ét 5ü.
Yiezay Zsuzsanna 1l11 Budapcsŕ' BaľtĺíIt Bél* út 10.12'
tanfos BeľÚalan olĺvéľ 108? Buđapcst, Leonaľđo ĺla Vilrcí u. lib.
Kov:ics oľsolya 1I.sI. Budłpest, Margrí Tĺvailaľ u. 10.

Áz alapífványt, az elniĺk łínáilóan' báľmely mĺ{silĺ kótkuľatóľĺumĺ tag eryiiŕteseu kópviseli.

Az aĺapítvány célia: * Magyaľoľszágon hátľányos he|yeätbeu étő embeľek, iltctľe lĺtizłĺsségck,
Iĺĺilłinös tekĺntettel az etlrÍkaĺ hovaŕaľtozásulĺ ésfuagy szegénységü.k miatt kiľekesztettęu élő
csopoľtolĺ segítésa Á,z Á.IapÍtvány e célolrát nz oktĺtás,.ismeľet-, ć.s lł'uĺtŕrateľjesztés,
yal*ľnřnt ĺi tcŕieiisségépíté.s eĺzkřizeivcl, ae e csopoľtolĺ iľáuti előíŕéletck cstikkcntése, v.alaľnĺnt a
ťent eľnlítetŕ csopoľtok tłibbsége táľsađalomba iutegľálása révén kívrňĺja megvalĺísítani.

Az alapitvänv cél szeľinĺi besorolása: szociális ŕer'ókcnység

Áz aĺapítvánv típusa: alapÍtĺr{ny

Az alapítvlá^ny vagvonfelhasználäsi nnóđja:

Áz ĺnduló Vagyon I0 o/".ńn felĺili vagyonľész felhasznái||tłtő páIyáz*fok, łisztiĺnđíj táľnogaŕás,
kiĺlf s égféľítés és természeÍb enĺ juttatás ńtjrĺn.

Áĺ a lapífvány eáľĐ*Iapítvány.

A kęzelö szeľv taeiainak neve. lakóheĺyei
Batogh Rĺíbeľt 45ĺí Đemecseľ, Árauy János rút 50.
Vícz*y Zsuzsanna 11l^1 Budnpest, Eaľtók Bél* rűt I0.t2.
Lanfos Beľtaian ĺÜ8f Budapest, Leonaľđo d* Vĺnłĺ u' 11b.
Kovács Oľsolya 1'181Budapest, Mnľgó tivađaľ u.10.

Az alapító okiľat kelte: 20x.?. augusztus 27.

A vĺĺgzés ellen a kézbesítéstőI számított 15 napon beiril a Főváľósi itewteblaĺoz cínrzett, de a
Fővárosi Töľĺ'ényszéknél 3 pId.ban benýjtott fellebbezésnęk van hel1'e.
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INB o xor, Ás

llz alapító kéľelmet teĺjesztett eIó az atapítlĺź'ny nýilváĺtartásba vétęle irźnt'
A hiánypótlást követoeĺl' a becsatolt dokumentumok aĺapján a bíľóság megátlapítotťa, hogy a
kéľelnrező áIJal becsätolt okiratok nregfelelnek a.Poĺ'gaĺ.i.Tölvén1'kť}nyľľől szÔtó i959. évi tV.
töľény (Ptk.) 74lA.74{F. $"aiĺak,. az egyesiilési ;jogrnt' a közhasznťr jogállásľóĺ, valamiat a ci'ĺ'il
szętvęzętek műkődésérői és Íáĺnogaüásáľal szóló 20l1. évi CLxxV" tĺirvény €ctľ.), ĺtletvę a cĺvit
szerľezętek bírósági nyilvárrtartásáľóĺ és az ernę|tisszefiiggő eĺjáľási szabálploó} szótó 20ĺ1. évi
cL}ocü. töľiiény (Cet.} ľonđelkezěseinek. Ezelť., v bíľÖság a Cet. 30' ä (1} bekezđése a\apjtn a
rcnđelkezö ĺészben f,oglaltak szeľint hatärozotŁ

Budapest, 20ĺ2. szepteurbeĺ f4,

Kovács Enikő s.k.
bíľósagi titkáľ

A kiaĺĺmány hiteléiil: Haľatilc ffitu)

?/
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Budapest V||l" Tolnai Ł.u. 23. szám alatti, 34934 he|yrajzi számú ĺngatlan hasznosĺtása

NYĺĹATKozAT

i1,. l-^f AV 1ľł.\.!t-."l,ĺl,t 1 . 1}'-- *-:
łlulírottY').Y.::.ľ.]!.'.*:*.tľ'ťť't'..'...ĺ ,,#.í,?.p-,.....:í-n**** az ANDE-JEKH
EGYB EN A|.AP íTVÁNY képvise|etében tudomás u l veszem,

hogy a hasznosítássaĺ ósszefüggésben az önkormányzattal szemben sem jogalap nélkrili
gazdagodás, sem egyéb jogcímen megtérítésre sernmilyen formában nem tarthatok ĺgényt.

Tudomásul Veszem, hogy a rendkívülijavítások és hełyreál|ítások a tulajdonost terheľik.

Tudornásuĺ Veszem, hogy figyelemmel az ingyenes hasznosításra az cinkormányzat bárme|y év
december 31. napjára łegkésőbb november 1.jéig k{'zolt írásbelifelrnondással ĺndoklás nélktjI a
szerződést feImondhatja, és erre vonatkozó nyĺlatkozatát csatoĺja;
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Levezető elnök:

JęIerr voltak:

ł.l :' i:, .- ,l psĹfińfr ltlĘs?Fł} ĺ,llVÁTsŁ
2t,

Amel.v készrilt a 7a13, szeptembeľ 9-én (hétffi) 11,Ü0 órai kezdęttel a Józsefilaĺosi
Polgĺínnesteľi Hivatatr (Bp', Vffi., Baross utca 63-67.) IIĺ. emelet 300-as trĄľgyalojában
megtartott közösségi keľ1ekkel kapcsolatos bíľáli bizottsági iilésľői.

Kaiser JĺĎzsef

Dudás istvánné képviselő
.íaŁabťy Tamás képviselő
Lendvay Józseť tigyíntézö

Pintéľ Attila képviselő
Szilágyi Deĺnęteľ kópviselö

Távoimarađását bej elentette :

KaÍser József
Kĺiszönti az tilésen megielenteket. Kéľi, hogy a Hívatal ađ.!on tájékoztatast a pźtLyiaatokĺô!,
azak sz'źtn'áról, és ľninóségéről. Ir.{sgađja a szit Lendvay Józsefnek.

łendvay József
, Osszss"ąn'hatÉri'đrĺę.e'gy darab.pályázat 

'éĺlĺezetl,,',9z'az.,Andr-Jekh Egyben Alapítv;ĺíny, .ćs,a",,,
Tolnai Lajos utca ?3. szárn ďatti telekre pźůyá*łk' Á telek cisszesen 606 m/' A pályĺíaat
bontása utána deľĹilt ki, hog.v az Alapítvłĺny összesen 15 m,-ĺe vĺállalt közösségi keľtépítést, ez
kevesebb, rniľrt az ö'sszteľtilet ?,5 o/o-a. lŁ fennĺnaľađó 591 ml.t közösségi téľként tervezi
használni ktiiĺinböző foglalkozásokľa, miivészetí progľamokľa, melyekhez miir,észek,
peđagógusok és gyógypeđągogusok bevoĺlását teľveák. Ennek fiiggvén1'óben a
Vagyongazdálkodási és Üzeľneitetési Ügyosaáty a pźłyěu4 eľeđménýelenségét jar'asolją az
ajánlati kiíľás 9. pontjanak az e) ďpontja alapjĄ mely kimonđja, hogy ha a pá}yázat nem
ťelel meg a kiíľásban msghatározott fe}tételeknek, vagy a pźĺ|yaző nem tętt eleget a kikasban
foglďtaknak, akkoľ éľvénýetrennek lelręt nýlvĺáníta'ni. A kiíĺas aľľól szilt, hogy konténeľes
mtĺvelésľe aikalnras a telekĺngatlan, fa}ínak és bokonrak nem minősĹiló zÖldség-, és
gyĹiľnölcstennesrités kozosségi keĺ kialakítasasaÍrták.ki ezt apály'łázatot.

Kaĺser József
Dudás trstĺ''ánnénak megađja a szit.

sudás Istvĺłnné
olyan infoľľnáci'ói 1.annak, lrogy ennek a teleknek a nagy része Je t'an betonozva. N{eklcoľa az
a teĺ[ĺlet, anrĺt tényleg keľtként lęhetne használni anélkrĺi, hogy betont kęllene feltomi és
Ĺetrjesen ťlj termőťolđet lęhessen odahozni? Nem ernlékszik, hogy *em bővítették-e ki a
pźÄ'věĺzatt feltételeket ol-van íľányban, hogy a közösségi keľtben nem csak paradicsomot ćs
papľikát lehet teľmeszteni, hanem közĺisségí pľogľamokat is lehet folytatrri? Eľľe szeretne
felr'ilágosítást kapni.

t3 $uĺľĺ 1 3"
{.\ ,: 2' ał .>
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K*iser Józsť.ť
Kóri, hogy mindenki szóljon hozzá, és a Hivatal mur:katar.sa utána válaszo}jon. Megadja a

szót JakabĄ' Tamásnak.

Jakabťy Tamás
Ez a ptśyúľat koľlŁéĺręres kiiztisségi keľtľől szł51, teháť kĺ:ntélreĺt kcll ođaviľuri, amiben van a

ftId és abban nőnek a nö'vón1'ęfu, ilyen szenrpontból nem baj. hogy le van bętonozva. Peľszę
nem ez a legiobb közössógi kert szeľinte seín, de eme volt kiín'a a pŕĺ|yázat. }šagy barátja

annak' hogy közĺĺsségi keľtek leg1rnek Józseft.árosbat akéľt az tires telkeken is' Még ezeket a
magáĺrtulajđonťl telkeket is, ha az önkoľmźnyzat kaszalná' akkoľ rá lehetne venni ĺéhany
tulajdonost' bogy nyissák meg és lehessen ott va}ami közösségi dolgot csiná}ni, anríg nem

tud.ja vagy nem akaľja mashogy haszrtosítani a nragáĺrtulajđonos. Nem lenne rossz eZÍ

megcsĺnální ae onkonĺrán1zati fi:trajđonú telkekkel is. Ha kicsít lelapozĺLď< az, anyagnál, akkoľ
látĐak képeket is erľől a tetrekľől, {neĹl" ez a társaság tavaly megkapta ezt atelkęt' kĺizosségi
keftet csina]tak ľajta akkoľ is, tehát zenemrihelyt nreg szemétből építkeztek, szokásos
közosségi butaságokat csínáltak. É*olemszenĺen azéĺt adĺák be ezt a ptńytvatat, hogy ezt
ťolytassák, és azéľt tették beĺe a 15 m2-t, mert muszáj volt' Eg'v testĹileti ti]ésľe is eljött ez a

lany és azt nrondta" hogy a Tolnai utcai telgk alkalmatlan kertľe, nreĺt áľq'ékos, fa alatt és a
tii7'Íb] árnyékában sem tuđnak teľmeszÍeni. Kéľđezi a Hivataltól' hogy ennek utana jártak.s?

Az ís látszik apálryěratból, hogy ök nyáĺľa suęÍettek vo1na programokat csinalni, végĹil is úgy
túnik, lrogy mar ki is csusztak az iđőből. Miéľt nem bírtak ezt ĺnar megtaľgyainl' azigazgatttsi
szĹinet elött?

Kaiseľ Jĺĺzsef
A konténeľes teľmesztés annyit jclent, hogy a megievő talaj Íbĺć ęmelnek egy talajt, amit
tulajdonképpen bekeľetezüek, ezt megemelik hé}sz centivel' Iefióliazzĺák' hogy ne éľintkezzęn

régi talajjal' tudniillik az a rcgi tďaj általában szenRyezett, és ebben a hrisz centiben lehet

növény"eket teľmeszteni. A zölđségeket minden tovabbi nélktil lęhet beľrne tęľmeszteni , ęz ęgy

ĺninőségi taiaj, ami felül van, ďul pedig egy szeÍmyezefr talajľó} van szó. Amit a hölgy
nrondott a ttizťďakľól és árnyékľó|, arr'a emlékszik, ettől fiiggetlentil azt gonđo^lją hogy a 60Ü

,ł a,nagyon sok' az 30x?Ü-asnak fulei meg. Ez annyit jelent, hogy a 600 ľŕ nincs teljesen
leámyékolva. Egy közĺisségi keľtnęk minimuĺn 5s %-át növénýeľmesztésľe kellene
hasanálni, rnásik 5a o/ł-át }ehętne utakľa használni, hogy megközelítłressék ęzsket az
ágyásokat. Ęsľ normal ágyásn'ak 60xi20-asnak kell ĺebni, ez egy ĺormál ágyás, perszę ettőI e1

iehet téľni. ĺJgy szárĺalják ki, hog;," a behajolás 30 centimótęr mínđkét oldalľóI, és a 120 cIĺraz
a ktlztrekeđés míaĹt vaľ1 ezéľt \řan a 6Üx120-as ágyásméĺet, az M atrap. Közte utat szoltrak
hagyni, 30 centit. Ez an.jelenti, hogy a talaj egyharrnada közĺekedósľe való. Áz embeľ azt
gondolja. hogy nyílván kell eg-v kis pad, ahova leĹilnek, le leheí ľakni egy.két dolgot, kell eg'l'

kornposzĺaló. Ákkor leg1'en az Saą/o-a, đe akkoľ azt érje mĺáľ el, hogy vďaki ziildséget,
gyĺimölcsöt teľľneszt' Közösségi térnet ahol rendezr,'ényeket ięhęt szervezni, o}yat az

önkormán1zatniáJ ingy'en is lehet kapni több helyen, de ne lrasznáIjanak olyan helyet, ahol
esetieg a lakosságot is zavaľhat a zenebona, A kapanak a sułľogása és a kaszának a zizzenése

nenr olyan nag'v, hogy a lakokat zavuja. Ezé:ľ' a* gondolja, hogy ez a 15 m' kevÉs, annýra
keľés, hogy elfogađhatatlan ez a pttlyźzat. Ha megkÖr'"elítette volna az eg;'harmađ ós a fele

közőtti arĺán3't, akkoľ az embeľ elgondolkozotľ volną hogy tényieg az ánryékos teľüietekľe

lrem lehet ii}tętní, de 3CI0 lĺt!-en mirrimum inđokolt lett vo}na valamilyeł növén3'teľmesztés. o
maga gyakorió kęrtészkćnt art. mondja, hogy nern mindegyik nö'vén-vhez keltr túl sok nap, ji
rneleg kell. és n:eg ke1l nćzni. hogy az ađott nĺjr.ény1 ::rei1.-ik napszalĺbän éľi a nap. A déli



näpÍa jó a parađicsorn> papľika, uborka' a délutáni napra peđig barĺnilyen tĺikftlét r'agry
pillangós növényŕ be iehet ľakni, meĺt azak bíľják az árnyékos teĺi.iletet is. Szerírrte nem
ind'okoit, hogy valakiĺ'lek ođaadjanak e.gy kertet azéľt, lrog1,. bulikat tuđjanak tartani. Fia ilyen
szervezést ak'aľ ez a szerv*ezet" akkor keľesse fteg a Kesztyiigyárat, aki ingyen
ĺęnđelkezésiilľe f.og bocsájtani helyiséget hetente egyszer vagy kéthetente egys7,er' és akkoľ
összeii}hetnek, és nem kell nekik kapáiniuk. A Hivatal áĺláspontjat osztja, és azt gonđotrja,
}rugy ez ěpá}yáfal éľvénytelen. }vÍegadja aszót" Jakab{,* Taĺ:ásľlak.

Jakab$, Tannás
Két kéľđése volt. Egyik, hogy megnézették-e, hogy nrennytľe hasnrĺá^lh,ató ez a telek kertként?
Másik, bogy miért a nyáľi szĹinet után taľgyaljak?

Lendvay Jłízsef
Mikoľ ťelĺneľiĺlt ez a gonđolat, hog'v közösségi keľte1 léĺesĺtsęnęk itt a }ĺeľĺiletben, akkoľ négy
teIękĺől volt szó, arĺiket a Városĺizemeltetési Szolgálat átnézett, és }ra jil emlékszik, nekík az
volt az ítélettik, hogy * fekr'ésiiktöl fiiggöen - déIutĺán, illetvę đé1előtt mínđeg1.ik telket éľi paľ
iľas napsiités. Emellętt konzultáltak oly'an szervezelekkel, akík közĺisségĺ keľtgket építettek,
ők azt ĺnonđtak, }iogy il1'e11 esetekben ťĹĺszeľnovén}'eket is lehet teĺme1ni ľajta. O eú. az tigyet
szeptembeľ 2-án vette át a kollegąiától, aki augusztus 3l-én tárlozott a Hívatalból. Irĺem tudja,
hogy ĺniért nern igazgatási sziinet előtt táľgyďttlk ezt az iigyet. Hianypótlast kellett benyujtani
a pályazathoz, ałni meg is töltént' Kicsit szerencsétlen ez a lle|yzĄ ugyanis o az érdęmi
ľészébęn neĺĺ veťt részt, az előkészítő ťele még nála volt, illetve most keľĺĺlt vissza hozzá. A
legiobb esętben is, ha minđen jól menne, akkoľ is az előkészítő szakaszig tuđnának eljutni
most ősszel ebben a kéľdésben. Az áľnyékos ľészĺe visszatért'e elťogađja, hogy lehet olyan
hely ezen a telken, ňo1árnyék van' a pá}y'ázatban szeľepel is egy fészeĺ kialakítása, amelyek
ktizös használatuak. Azt gondolją hog-v meg lehet olđani, hogy az állanđóan ánryékos ľészen
legyenek ezęk a köz<}s használatri éptiletek, a többi ľész peđig a közlekedő utakľa, illetve a
kontćnęrek kiépítéséľe szolglálhat'

Kaĺseľ Jtízseť
Dudas Istvárnénak ľnegadja a szót'

Duđńs Istvánľé
Meghall.eatr'a a szakmai érveket, maximálisan egyetért az'zal,lrogy ez aptÄyázat oly miđon
bĺĺáiható el, hogy nem felel meg a plílyĺázati kiínĺsoknak. Akkor viszont van iđejĺĺk aľa, hogy
a felvetőđött pľoblémákat beleépítr.'e az {ĺj pá|yázatba olyan határidővel írjanak ki pĺátryazatot,
hog.v valóban tavasszď neki le}ressen fogni, el lehessen kezdeni a munkakat. A pályazat
kiĺrásának időpontjából be.ha*írolbató volt, hogy ott az íđén p*ľađicsomot nem ĺiltetnek.
E-e'r.etéľt Kaiseľ Uľ véleményével, hogy ez a pźůyŕu-at vďóban érvénytelen és nem érdemes
azzaŁ foglalkozni, hogy ĺ 5 mo-t odaađnĄ és nrinđenfđle pľogľaľnokat odaszen'eznek. Egy
oly'an közĺisségi keľtľe íľjanak ki palyázatot, ahol ezek apľob}émák rnego}dóđnak.

K*iscľ József
Megađja aszőt JaĹabfy Tamásnak.

Jakabfy Tamás
Teľrnészetesęn a l5 m' az nem közösségí keľt, ęzzeI ó is egyetéľt. Ha jól emlékszik rigy vcllt a
páIyázat kiíľásában, ho.gy az onkoľľnanyzat barr:relyik év đecembęr 31-évęl, bármikoľ
Íblmondhatja eń a đolgot' Az idei évľe ťlgy látja, hogy a közösségi kert bőven aktualitását



vęsaette. /;zt a L5 m'-t sem tudnák nreg akarnák maľ bevetní. ez neľn kéľđés. Kezđjenek el
aľĺól beszélgetni' hogy lra rijra kí lesz írĺ'a ez a pźůyźłzat a jor'ő évľe, akkoľ nrit szeľetnónek
benne ĺáini. Pélđaul 

'ťák 
elő azt, hogy legalább 50 %*ban kozĺ}sségĺ téľ" vagy pedig egyéb

hasznosítás lelretséges? Ha leheť, akkoľ írjak ki ezt apźĺ|yt.ł;atai nrég iđén, és bíráljatrĺ el Nrég
idén, hog1ĺ legyen egy paľ hinapja a nyerteseknek is felkés;łtilni és ĺrraľciusban nrar
nrehessenęk az riltetések . Ez, a két dolog volna, hogy Íixálj tlk |e erJ az 5a Yo-ot, vagy
nronđjaĺra}< nrast, ha azt szęretnék és kéľjék fel a HÍvatalt, hogy októbęľ 15-ig készítse e1 a
páÍyázatl kiíľas teľr'ezetét és novembeľ r'égéig ęl tudjak ezt intézni.

Kaiseľ József
osszefoglalja, hogy hĺáľman ők ťlgy gonđoljálĺ, hogy ez apá\yźaatén,énytęlen' Úgy goĺđolja,
hogy a k'Öz,iĺsségi keľt nör'ćny beültetési ľésze az koľĺilbelĺi} egyezzefi meg a keľt
egy'haľmadával. onnantól kezdve a többit használhatjak utakra, bogľácsozásľa. A közösségi
kertnek akkoľ vaĺr éľtę1ĺłie, ha legalább az egyharmadáb.an növényĺil.tetés tdľténik. sok
növ'ényt lehet ĺiltetní áĺ:yékba ahol mozgó aĺnyék van, ođa bármit be lehet tiltetni. Á
kĺizosségi keľt.egylrannadát növényekkel kell beülteĺni. Kétszáz mž az maľ egy szép keľt. ť)

maga 2-300 m'*en csinálja. van belőle kľrĺmpli' tök, mindenfblét arat, és ezt meg lehetne tenni
ott is. Nem javasolja an," bĺrgy- a keľtben azon kíĺ'Ĺłl bárrnifele kuituralis ľendezvények
legyenek, ezeket ?Áąfu" ki. Ez egy közösségi keĺt, ahol egy }orltura vaľl1 a keľt kultriľa' Nenr
sueretne miĺvészeti feszÍiváit, aź.Í.oĺtstl< olyan kozösségi helyéken, aľnelyetr<et ezórt taľtanak
fenn. E.z kimondotkn älta väÍl" hogy a kömyékbeliek összefognak, és ott novényt
ternresztenek, esetleg egytiťt elfogyaszlja}, đe nem aľra vaÍL hogy mrívészeti feszĺivál.okat
taľtsanak. tsetleg g.verekeknek lehet taľtani olya.n progľaĺnot, hogy jöjjenek ki kapálni'
alakitsaĺlak ki ágyasokaĺ, đs ez nem kulturális pľogľanr, hanem egy kerťtel kapcso}atos más
pĺograÍn. A Köľryezetvéđelrni Munkacsopofion 1ehętnę fol5.tatni ezt a poléľniát, úgyis
mindhárman ott vannak. Javasolją amit képviselőtáľsa ĺnonđott, hogy októbeľ 15.ig legyen
ĺisszeszedve ez az anyegés íľ^}ak ki újból. Megada a szót Jakabfy Tamásnak.

Jakabfy Tannás
Minden közösségi keľtben vannäk közösségí ĺniívószeti, kultuĺĺĺ{is pľogramok. Ez az egyik
lényege, hogy nem csak kert van, ezl.ne zĺĺľják ki, ľneľt akkoľ nem fog jelentkezľrí senki.

Kaiseľ JĺĎzsef
A lényeg az, hagy ez egy kapcsolt progľamja annak a dolognak, amit csinátrnak. t}őször
tenľresetenek , ez, az eisődleges đo1og, az,hagy mellette egy szavďiveľsenyen megesanek egy
lecsóą az eg} másik dotrog. Ez a cég azí szeľętle volna, hog"l' itt egy közĺisségi teľet ápítsenek
ki, a keľt az, rneg egy rneilékes dolog. Fontosan foľdítr'a ke1} toĺténĺie: kert iegyen és a
közösségi pľogřaln legye.n errnek a teľméke, a keľnľnivelés terméke, Azt is meg kellene
lrataľozri, hogy abba keľtbe, aľnit ültętnek, kultťrm<ivény.ek }egyenek" ĺ}em fiĺvelbęvetni. Neĺn
a dľogkulturának a novényei kellęnek' Azt is meg lehet határozni, bog-v ne legyen minđsn
}rétvégén kulturális renđezvény, hétvégén ássanĄ kapáljanak, firrjanak, faľagianak és esetieg
egy beťakaľítasnzíltartsanak egy rendezvéný. Megađja a szót Lendvay Jizsef,nek.

Ĺenđvay József
Amíkoľ elinđult ez a đo1og, beszélt egy páľ szarvezővel, akik azt nond{ák, lrogy
megpróbáIjrák a }<eľtÍĺez kapcsolóđó kultúľát népszeriisíteni, illetr.e ezen belti] keľtészeti
ismeľeteket oktatnak. Kiiĺönbözo növén1..fajtlłkat mrrtatnak be, akar rovartani ismeĺetek is
r'aĺĺrak' Ezt akaľ pedagógiai jelleggei, 

-e1,eľekek és felnőttek sziänráĺa is végzik. Üsszel, vag'v
anrikoľ az, idő enpeđi a betakaĺítasĺól. befiözésról is tartottak k{ilĺjnböző oktati



tevékenységeket' Azt gonđolja, hogy ezek minđenképpen beleÍérnek, mint kultuľĺä"ĺis
szolgďtatás.

Kaiseľ Józxef
Megköszĺini ahazzáłszőlast' Ezt ís meg kellene határozní, hogy milyen kuitrľ.ális pĺogramok
ĺehetnek ott. Pélđául sazz-est ne leg3'en ott, đe kertkulfurár'al kapcsolatos pťogÍamot
nyugodtan lehet szenlezni. Nem szeĺetné' hogy bánnilyen fesztiváI lenne ott, és a keľtet
szétĺaposnák, mett nenr erľĺĺl szól a történet. Aľľól szól. hogy itt do}goznak enrbeľek serényen,
olyan đolgokat végeznek. amit kiilönben nem tudnak, meľt nincsenek viđéken telkeik, és ezéľĹ
ők ingyen megkapjlik használatba a telket. ok erľe átđozri fognak, meťt egy te.rmőľolđet
odavinni nsÍn egy olcsó ttiŕénet. Ha valaki ott đolgozik, az biztos, hogy ťog ilđazĺli ľĄ és ő
fcg keľesni va}amilyen megoĺdást, hogy ssgĺtsen nekik, tiĺmo.gassa őket temrőfiilđdel. A
Kĺĺľnyezstvéđelnri Munkacsopoľtoĺ rábeszéli, hogy egy páľ m, termőfüldet odaboľítsanak
nekik. A tregťonťosabb az, hogy egy új kulturát hoznak be a belr'aľosi letbe" és ez a kertkultura
és az eköľé csopoľtosuló kulturális események. Á szőlőhegyen is vannak borászati, kulturális
események, boĺfo*eyasztás és versmonđás. ugyanez lehet ítt is, péłđául befőzés és veľsrnondás.
A lényeg, Irogy ehhez kapcsolidjon, és ne az legyen, hogy egy kulturális egyesiilet a saját
kulfur pľogramjait ide behozza és kcĺzben a keĺttetr nem toľcĺđik, pedíg ezért kapta A vitát
Iezfuja, megköszöni minđenki rnunkájaÍ és 11 óľa 55 perckor az ĺilésť bezźĄa.

K. m" f.
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4. sz. melléklet:

SzÁľľExľYILATKoZAT

Alulírott Kďseľ József a J.ózsefvarosi Közbíztonsági Polgĺĺľőrség és Katasztrófavédelmi
onkéntes Tuzottő Egyesület elnökeként rry-ilatkozom, llogy az E'gyesület vállalja a 35339
helyrajzi számíl, természetben a Buđĺpest VlIt. kerĺilet Magdolna utca 24. szírn alatt található
iiľes, önkormányzati tulajdoni telken. kialakítandó közösségi keľtĺel kapcsolatos
közösségszervező nrunkát és a ktizĺisségszeĺvezo munka eredményeként a köz.össégi'keľtben
kialakítandó parcellák gondozását.

Budapest, 2013. november 6.
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Budapest Fôvĺíros đózsefvłírosi Ônkoľmĺányzct
őszírózsa 6onđpzó Szolgłílat
1089. Budapest. orcąy tit 4l.

Te|z ĄT7-Q3-53, FÁXĺ 333t-592
e-maĺll oszirozsaeondozo'szo|galatĚchel|o'hu

ĺtłvĺw. gpoĺ"tal. huloszirgzsa

Józsefr"ár o si onkormán;v.zat
Polsánĺesteri Hir'atď
Vagyongazdálkodasi és Uzemęltetési ijg,vosztaly
Létesítmén1'ĺizrme} tetési Iĺoda

LenOvaY Jozsel ur
Részére

Tisztelt Lendvay Uľ! ...l..l,:

BudapestP0 1 3. novenrber 5,
i .:. :r.. ., , :il

:. .-;.,
'::.. "j:.

Az osziľózsa Gondozó Szolgálat' Víg_otttlon Icosek Klqbja iVíg u.!8.)tagjaival eg1'Ĺitt

tirommel é'rtěsiiltüńk Dudás Js.ľľánné Képviselő Asszonyt'ói, högy a To]na Lajos u.23'.ban lévo

ĺĺres telk!í kdz51sqp',gj kert,Ł' eTiii kiďakításľa' Nagy öľôrnet szeľeziěk:,9'Zzel a betső ,:...

Józsefuäiosban]eio,'iao.ł:lľl"utagoknak' Lelkeseňjeleĺtkeztelĺ, ho91. ťeľt€t gonđôzzanäk]és

<iľömnrel veszĺk, ha a meleg nyáľi détuĺfulokat, a híĺ.vös flík áńy6166* to|thetik'a keľtben.

Már tervezik a nyári egyĹittléteket, köz<is fŐz-ést és:a lecsófőzo vęrsenyt saját teľmelésli
paprikábgl és paľadicsomból' .. 

'.. 
.. |'' : '' | ]

Ńáüyon ktiszonjtik, hogy most is gondoltak a kerület iłĺőséire. Ug}j golldoljuk a kei1nek a

növén1,ektermesźtesénekölĺimeintúlkĺiaisségforniálóhatásais:lesz. . .'' 
'' 

''



SzÁnnÉxľYILATKozAT

Alulíľott Nagy Ildikó at' Óffikózsg Gondozó Szolgálat vezetójoként n1.ilnikozom, hogv az
Egyesület r,állďja a 34934 be|y-ľajzi száĺnú' természeĺben a Budapest VIIĺ. keľĹilet Tolnai
Lajos u. 23. szźľľr alatt taLá1ható Íires, tinkoľmán.vzati rulajdonú telken kíalakíĺandó köziisségi
kerttel kapcsolatos közösségszewezo rĺ:ľuaktú és a kdzösségszers,ező nrunka erednrérryeként a
közösségi. keľtben kialakítandó paĺcellák gondozasát.

Budapest, 2013. november 6.
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5. sz. melléklet

JKfSZ
Tolnai L. u. 23. köziisségi kert költségtervezet

Téte!
Bruttó összár
(Ft)

ifjítás (alpin) 150 000

termőfö|d 100 000

komposzt 1_3 000

marhatrágva 72000
akácfa deszka 1,5m 32 000

akácfa deszka 2,5m s3 000

akácfa osz|op 80x80, 2m 56 000

mulcs 3r.0 000

fűmag 4 000

faház 260 000

komposztá|ó EUR rakl. 30 000

vo|t homokozók bedeszkázása 31 000

agrofó|ia 37 000

csavarok, a|átétek 13 000

termőfö |d fĹivesítéshez 30 000

szerszámok 25 000

Osszesen 1 216 000

Kisfalu Kft.
ToInai L. u. 23. ktizössési kert költsésten,ezet

Tétel Bruttó iisszár (Ft)

elektromos á ramvételezési
lehetősés kĺaIakítása 190 500

utcaĺ kerítés he|vreá|lítása 254000

ToInaĺ Lajos u. fL. fe|ő|i

kerítés helyreá l| ítása 63 500

fővízmérő kiaIakítása LL7 000

kerti csap, ivókút |étesítése r27 000

be|ső já rdák helyreá||ítása r27 000

Osszesen 879 000

Masdo|na u. 24. közösséei kert költséstervezet

TéteI
Bruttó iisszár
(Ft)

Termőfö|d és sépĺ f<j|dmunka s60 000

Faanvae 380 000

Agrofó|ĺa 56 000

Mulcs 325 000

IlIesztéshez csavar+a|átét 30 000

Fűmag (db ]- kg-os csomag) 7 000

Kerítés felúiítás 85 000

Komposzt 25 000

Marhatrágya 82 000

Faház 260 000

Komposztá|ó EUR rak|. 30 000

Kútfúrás 640 000

szerszámok 2s 000

Osszesen 2 505 000

Mindösszesen: s 000 000

Magdolna u. 24. közösségi kert költségteruezet

Tétel
Bruttó összár
(Ft)

e|ektromos á ramvéte|ezési
|ehetősés kĺaIakítása 400 000

Osszesen 400 000
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