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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezí X

Emberi Eľőforľás Bizottság véleményezi X

Határ ozati j avaslat a bizottság szátmátr a:

A Városeazđáikodási és Pénzüqvi Bizottsáe / Embeń Erőfbrrás Bizottság javasolja a
Képviselő-testĹiletnek az előterj esztés nregtár gya|ását.

Tisztelet Képviselő-testület!

I. Tényállás és diintés taľta|mának részletes ismeľtetóse

A Képviselő-testĹilet a33|l20|2. (X.04.) számthatfuozatźlban úgy dĺintött, hogy a Horánszky
u. 13. szátm a|att lévő - Difü és Vállalkozĺás-fejlesztési Központ _ ingatlanľa vagyonkezelői
jogot létesít a Jőzsefvárosi Közösségt HźLZak Nonprofit Kft. (Józsefuáros Ktizösségeiért
Nonpľofit Zrt.,mint jogutód) tészére20|2. november 07.napjáúőIhatározat|an időre.

A Képviselő-testtilet a 1|0/201'3. (III.27.) szźtműhatőrozatźban úgy d<intött, hogy a Dankó
utca 18. és a Homok utca 7. száma a|att Iévő ingatlanokat a JKH Nkft (Józsefuáros
Közösségeiért NonproťltZrt., mint jogutód) vagyonkezelésébe adja20|3. május 27. napjźxa|



határozat|an időľę. A 252/20|5 (X[.03) számú

döntött, hogy valamennyi ingatlan tekintetében a
napj ával megsztinteti.

il. A beteľjesztés indoka

hatźrozatźlban a Képviselő test{ilet úgy
vagyonkezelői jogot 2015. december 31.

A Horánszky utca 13. sz. alatti ingatlan, valamint a Homok utca 7. sz. (a35094 hrsz-on
nyilvántartott ingatlan telekalakítás folytán a 35086/1 hrsz-ú ingatlanra keľĹilt átjegyzésre) és

a Dankó utca 18. szám alatt lévő ingatlanok vagyonkezelési szerződés 37. pontja szerint, a

Vagyonkez-e|ő az adott évet követő év február 15. napjáig íriásban beszámol az onkormányzat
Képviselő-iesttiletének az átvállalt feladatok ellátásáról és a hozzá kapcsolódó vagyon
működtetésérő|' a vagyonĺa vonatkozó fĺĺbb mutatókat is tarta|maző beszámolóban. Jelen
előteĺjesztés tarta|mazza a 2075. évben megvalósult működtetéssel kapcsolatos feladatok

ellátásáľól szóló beszámolót.

A beszámo|ő rész|etezése az 7. szám,ő mellékletben tal.źihatő, mely tartalmazza a H13. Diák
és Vállatkozásfej|esztési Központ, vaiamint a Dankó u. 18. és Homok utca7, száma|atti
Sportudvaľok szakmai beszámolój át.

A vagyon műktidtetéséľől a vagyonľa vonatkozó 2015. óvi főbb mutatĺók az a|ábbiakz

Homok ltca.7. sz. és a Dankó utca 18. sztlm.a|att lévő ingatlanok tekintetében nem történt

érdemleges b ęruhánás, a szükséges áll agmegóvásokat telj esítettük.

A Hoľánszky u. 13. szźlm a|att lévő - Diák és YáI|a|kozźtsfejlesztési Központ - ingatlarľa
vonatkozó an a következ ő b eruházásokat eszkcjzö ltük :

- 2015. auguszfusi nagy esőzésęk utáni hibaelhárítás (tetőjavítás, bádogiavítás

140.000,- Ft; szivattyú javítás 546.588;. Ft)'
- klíma beruhźnás (6 db ktiltéń egység, 8db beltéri egység 2.311.400;- Ft).

III. A dtintés célja' pénzĺigyi hatása

Jelen előterjesztés nem tartalmaz pénnigyi döntést. Célja a Józsefuĺíros Kozösségeiért

Nonprotit Zrt. 20|5. december 3l-ig vagyonkezelésben lévő ingatlanok bęszámolójának
jővźthagyása.

IV. Jogszabályi kiirnyezet

A Képviselő-testület dÓntése a Magyarorszóg helyt Ónkormányzatairól szóló 201]. évi

CLXXXX' torvény I07, $-án alapul:,,A helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott

eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a katelezettségek, amelyek a
tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok g,,akorlásáról a képviselő-

testület rendelkezik.,,.

Fentieka|ap jźtĺkéremazalábbihatźtrozati javaslatelfogadását.
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A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy elfogaďja a Józsefuáros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt.
beszámolóját a Hoľĺánszky u.13., Dankó u. 18. és a Homok u. 7. szám a|atti önkormányzati
tulajdonú ingatlanok vagyoĺtkezelésére vonatkozóan.

Felelős: polgármester

Hatźlndíĺ: 2016. április 07.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztáiy, Jőzsefuáros
Ktiziisségeiéľt Nonpľ ofit Zrt.

Budapest, 2016. március 30.

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Danada.Rĺmán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásából
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H í 3 Diák . és Vállalkozásfeilesztési Központ

Szakmai háttér:

A H13 Diák -és Váltatkozásfejlesztési Központ működéséhez szÜkséges előkészítési,

tervezési és Üzemeltetési feladatok ettátása, kapcsolódobeszerzések megvatósítása.

A szakmai munka folyamatos végzése, partnerkapcsolatok kiépítése és ápotása, inkubációs

program pátyázatának koordinációja.

Feladatok:

. Az önkormányzattaI való kapcsolattartás.

. Szakmai koncepció megvalósítása

Szakmai partnereink

. Budapesti Kereskedelmi és lpar Kamara,

. Casa de la Musĺca,

o Civilek a Palotanegyedért EgyesÜlet,

o ELTE Karrier Klub,

o Fiatal Váttatkozók országos Szövetsége (F|VosZ)'

. ÉtetpátyaAtapítvány,

. Hallgatóionkormányzatok,

. !NTALE Nonprofit Egyesület,

. Jót-Lét Alapítvány,

. Kády Gatéria Alapítvány,

o Kontaktpont

o Közigazgatási és lgazságÜgyi Minisztérium (Új Nemzedék Jövőjéért Program),

Új Nemzedék Központ,

. Láthatatlan Egyetem,

. MagyarVáttatkozásfejlesztési Alapítvány,

. Megoldás.Most tanácsadó iroda,

. Mérhető marketing Kft,

. Magyar Szabadatmi Hivatal,

. NemzetgazdaságiMinisztérium,

. Nemzeti Ktitgazdasági Hivatal (HITA),

. Nemzeti Munkaügyi Hivatal,

. Rendszervíz Plusz Kft.,



. Shamico Bt.,

. Sol |ntézet,

o Corvinus Egyetem-Spin Off Klub,

. MagyarÜztetasszonyokEgyesülete,

. Széchenyiprogramiroda,

. Új Nemzedék Ptusz

. Vátlatkozók és Munkáttatók országos Szövetsége (VOSZ)

A Hí 3 programjainak és befogadott rendezvényeinek koordinációja

o Az inkubátt váttatkozókkat és magánszemétyekket való kapcsotatvétel,

pátyázat elbírálása, szerződéskötés, kapcsolattartás.

o Az inkubátt vállatkozások, a partnerek és a mentorok számára

partnertalálkozó, workshop szervezése.

. A H13 épÜtetében felmerÜlő garanciátis és javítási munkálatok szervezése,

egyeztetése.

o Az lnfoBox folyamatos frissítése.

2015. Eredményei:

Az önkormányzattal val'ó kapcsotattartái folyamatosan zajl.ik. A Hĺ3 programjaĺnak és

befogadott rendezvényei nek koordi náci ój a megvalósu lt.

Folyamatos együttműködés szakmai partnereinkkel:

. Spin-off Ktub (vátlatkozás.fejlesztési partner, mentorállás)

Szakmai egyÜttműködés, lizleti tervezés, tanácsadás. Az' |fjúsági

Váttatkozáséténkítő Kcizhasznú EgyesÜlet szervezésében működik a Spin-off K[ub,

melyben Budapest kijtönböző egyetemeinek hallgatói tatátkoznak rendszeresen.

A ktub által végzett mentorálás februárban indult újra.

. Magyar Vátlalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozás.fejlesztési partner,

mikrohite1 szolgáltatás): a tanácsadás folyamatos. A tanácsadás jettege

személyes tatátkozó cégalapítással, Ĺ]zleti tervezéssel, valamint váttatkozói

forrásteremtéssel kapcsolatban. Résztvevők száma havonta z0-?5 fő.
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Széchenyi Programiroda (vállatkozás.fejlesztési partner): A f014-tő. indutó új

pátyázati lehetőségek, forrásteremtés, valamint meglévő pátyázatok

elszámolásával kapcsolatos tanácsadás. Résztvevők száma havonta f0-25 fő.

Civitek a Palotanegyedért EgyesĹilet (mentorálás, civil kontrol): mentorálás

zajtik. Az inkubációs programban lehetőség nyítik a szervezet szakértőinek

megkeresésére, személyes konzultáció egyeztetésére. Résztvevők száma:

havonta 4-5 fő.

ELTE Karrier Ktub (inkubációs partner): Kapcsotattartás, programjaink

hirdetése a saját kommunikációs csatornáikon valamint a Diákcentrum

programjain való részvételÜk megvalósult. A H13 tatátkozási pontként is

funkcionát a kerületi egyetemisták számára , ezért biztosít lehetőséget egyetemi

bulik számára, a rendezvények közösségformátó szerepet töltenek be, valamint

segít a hattgatók körében népszerűsíteni a H13 intézményét.

RendszervizPlusz Kft.: mentorálás, tanácsadás zajtik. A Rendszervíz Plusz Kft.

a Kasuaad csapatát mentorálja, havonta 3.4 alkalommal személyes tatátkozó

formájában, emellett a ház többi vátlatkozója számára is rendelkezésre áll

könyvetési és adózási kérdésekben. - Résztvevők száma 5-6fő havonta.

Nemzetgazdasági Minisztérium: Két projekt megvalósítása van folyamatban.

Váttatkozónői és fiatat váttatkozói stratégiai tervezés f014-2070 címmel szakmai

egyeztetés a vállalkozói mentoring témakörében. Emellett zajtik a ,,VáIIaIkozói

tapasztalatszerzés vóIlalkozni szándékozó fiatalok részére,' című pitot projekt

kidotgozása, amely tebonyotítója a H13 [esz, a projekt megvalósulása 20í5-re

tolódott.

Magyar Üzletasszonyok Egyesülete: A H13 támogatja a Magyar Üzletasszonyok

Egyesütetét, hogy kapcsolatteremtési lehetőséget és szakmai fórumot biztosítson

az üzleti életben érvényesülni akaró nők számára, a MÜe pedig pátyázati

etbírátóként és mentorálással segíti a ház munkáját.

*-{
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So1 tntézet: A SoL lntézet vátlalatok, szervezetek és közĺĺsségek fejtődését és

átatakutásĺ fo|'yamatát támogatja hazai és kÜtfótdi tudások megosztása,

tanácsadás és fejlesztő foglalkozások áttat.

Ú1 Nemzedék Ptusz budapesti Kontaktpont: A H13 szakmai partnere, irodájuk a

Hí3-ban nyítt meg október végén. A,z Új Nemzedék Plusz a Közigazgatási és

lgazságÜgyi Minisztérium gondozásában előkészített kétéves ifjúságpotitikai

projekt, mety megvatósításáért a Zánka - Úĺ Nemzedék Központ Nonprofit

Közhasznú Kft. fetet. A program európai uniós források bevonásával vatósul meg.

A projekt elsődlegesen a fetnőtté vátás kÜszöbén áttó, 1?-20 év közötti,

közoktatásban tanuló fiatalokat szótítja meg. Cétkitűzései között szerepel a

fiatalok segítése a jövőképük megfogalmazásában, felkészítése a munkaerőpiacra

vató zökkenőmentes belépésre, továbbá, a pátyatudatosságuk fejlesztése, a

fiatatok személyes és munkaerő piaci készségeinek fejlesztése. Ennek etérése

érdekében a keretprogram három területen, ifjúságsegítő intézményrendszer

fej|'esztése, a korosztályos kommunikációs platformok egységesítése, valamint az

ifjúsági szolgáltatások bővítése területén valósít meg egybehangolt

intézkedéseket.

Hĺ 3 Vállalkozói lnkubációs Program

Az inkubátt váttatkozókkat és magánszemélyekket vató kapcsolatvétel, szerződéskötés,

kapcsotattartás folyamatosan zaj tik:

Név Tevékenység önkéntes tevékenység
lnkubáció
típusa

Bényi
Melinda

SzövegSzobrász -

pályázatírás,
Jobbágyféttekés rajzolás

Pátyázatĺrás

B

Bekessy
Lásztó

ABF lnformatika - egyedi
szoftverek EÜ-i
nagyvá[[alatoknak

informatikaĺ segĺtség

A

Fazekas
Andrea

Kasuaad Kft., internetes
marketing,
HIRDESSNETEN.HU

online marketing kampánytervezés és
menedzsment A
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Fekete
Balázs

Artnroll - Kreatív Média
Ügynökség

Grafika, Fotózás
A

l.torváth
Áaám

Five Star! Marketing
iigynökség

marketing kommunikáció
A
ie)

(május 15-

Horvá rh
Katalin

Kasuaad Kft., internetes
marketing,
HIRDESSNETEN.HU

online marketing kampánytervezés és
menedzsment A

Nagy
Adrienn

Foglatjorvost. hu, online
orvosfoglalás és
időpontegyeztetés

marketi ngkommunikációs tevékenység,
kockázati tőkebefektetőkket
kapcsolatos tanácsadás/workshop a
program résztvevőinek

A

Nagy
Ailen
Anna

Artnroll - Kreatĺv Média
Ügynökség

Grafika, Fotózás

A

P. Tóth
András

meetupedia. com, internetes
piactér,
közösségeket/ meetupokat
gyűjtő szoftver

informatikai segítség, időgazdálkodási
tréning

A

Radi
Péter

Artnroll - Kreatĺv Media
Ügynökség

Grafika, Fotozás

A

Roboz
Róbert

Five Star! Marketing
ügynökség

marketing kommuni káció
A
ig)

(május 15.

Egyéb aktualitások

A H13 működése kapcsán felmerÜlt javítási munkálatok etvégzése folyamatosan

tcirténik, etkészÜtt a bejárati homlokzat és a színházteremhez vezető kÜtső tépcső

fatának valamint az alagsori vizesedés áltat ketetkezett fathibák javítása és festése

(takarító raktár, alagsori raktár, konferencia teremhez tartoző raktár), valamint a

konferencia terem tetjes kifestése. AE' 1. emeleti, funkcióváltással újonnan

kialakított coworking terem festése és dekorációja. A fcitdszinti teraszra nyíló

tűzgáttó ajtó garanciális javítása. A ház működéséhez szĹikséges műszaki

berendezések karbantartása sze rződés szeri nt megtörtént.

Az' év során a következő beruházások történtek: a székhelyszolgáltatáshoz

szükséges zárható, 19 etembőt áttó irattároló szekrény kiatakítása. Az inkubáttak és

ĺ
/7,/ 3



coworkerek részére hangszigetelt telefonáló szoba kialakítása és dekorációja. A

konferencia teremhez vezető kÜlső tépcső vízelvezető técekket való ellátása.

Légkondícionátó gépek beszerzésére és felszerelésére kerÜlt sor az inkubátt- és

coworker irodákba, valamint a workshop terembe.

A H13 aktiv kcizremĹiködésévetjcitt létre a ,,Józsefvárosi kamattámogatásĺ program''

Józsefváros onkormányzata és a Budapesti Váttatkozásfejtesztési Központ (BVK)

partnerségében. A program a BVK ,,Budapest Mikrohitel'' programjához a

józsefvárosi székhettyet rendelkező mikrovállalkozők részére nyújt

kamattámogatást, akik így f,9T,, ill, bizonyos fettételek esetén f,4%-os kamattal

vehetnek fel max. 10.000.000,. Ft összegű hitett.

Az lnfoBox folyamatos frissítése történik. Az |nfoBoxra ez idáig a következő

menüpontok kerÜltek fel: H13 Diák. és Váttatkozásfejlesztési Központ valamint

Józsefváros honlapja, kerÜleti kereskedelmi tevékenységek, kerÜteti száttáshety

szolgáltatók, Vl||. kerÜleti albérletek, Hĺ3 inkubációs pályázat, V|l|. KerÜlet -

Európa Belvárosa, hetyi vásárok, piacok, bevásártóközpontok nyitva tartása, keríjteti

regisztrált vá[laIkozások.



Homok utca 7. szám alatti sportudvar

A Homok utcai sportudvar és a Közösségi Ház kcizött f014 júniusában megnyílt átjárő

továbbra is számos lehetőséget teremtett a Házban dolgozó programkoordinátorok

számára. A nyári tábor ideje alatt, 10 héten keresztül kiemelkedő helyszínként szolgált,

hiszen számos közösségi játék, vetélkedő, sorverseny megvalósítására kerÜlt sor Ezen a

nyáron 193 gyermek jelentkezett a kcizösségi ház nyán napközis táborban, mely naponta

110-170 gyermek részvételét jelentette. A jelentkezett gyerekeket több kisebb csoportba

helyeztÜk et (10 év alattiak és 10 év felettiek).A csoportokban két-két fő áttandó

felÜgyeletet biztosított a gyermekek számára, összesen öt fő gyermekfelügyeletet hajtott

végre, illetve öt fő animátor, valamint további négy programkoordinátor biztosította az

adott nap programjait, és feladatait. Számos sportprogramot valósítottunk meg, mint

pétdáut fociversenyek, kosárlabda mérkőzések, csocsó-, pingpong versenyek, ĺJgyességi- és

sorversenyek.

Tavasztól őszig tartó időszakban a Homok utcai sportudvaron valósult meg a Nyitott ház

foglalkozás egy része, heti két alkalommal. A szabadtér nyrijtotta lehetőségek fő cétja az

vott, hogy a játékok formáinak és tartalmának fokozatos gazdagítása során, elősegítstik a

szociális, fizikai és a kognitív fejtődést, valamint hogy tudatosan, és hasznosan töltsék el a

szabadidejüket.

A csatádi napok alkalmanként a Homok utcai sportudvaron kerÜltek megrendezésre.

Júniusban a focipátyán rendeztÜk be a középkori játékokkat tarkított akadátypátyát,

melyen a gyerekek kipróbáthatták, mennyire Ügyesen tudják használni a régi játékokat.

Ezek a játékok főteg a koncentráció és az áttóképesség készségeit erősíttették. Jútius

hónapban egy vidám csatádi napot szerveztÜnk. Ez a rendezvény olyan szabadidős

programot kínátt a résztvevők számára, amelyben összemérhették erejüket, ügyesség[iket.

Az érdektődőknek tehetőségük volt számos i.igyességei fetadatot kipróbátniuk, valamint

csapatokat alkotva egy sorverseny levezénylésére is sor került.

A foci edzések minden héten egyszer kerültek megrendezésre 1ó.00-18.00 óra között a

Homok utcai sportpátyán. A fő cétunk az, hogy megismerjék a labdarúgás atapjait, és minél

szélesebb körben et is sajátítsák azt. A cétközönség 6-í4 éves kor közötti sportolni vágyó

fiatalok.
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Dankó utca í 8. szám alatti sportudvar
Józsefváros önkormányzata Életmentő Pontot működtetett február 28-ig a szociálisan

rászorulók és krízishelyzetbe került személyek védelme érdekében a Dankó utca í8. szám

alatt. Az ingatlanon több sátor szolgátt éjszakai melegedőként, a helyszínen teát is

osztottak.

A Magdolna Negyed Program |l|. keretében egy közösségi kertet alakított ki a Kesztyűgyár

Közösségi Ház női csoportja. Számos zötdségféte és fűszernövény kerÜlt ültetésre, melyet

sokoldalúan használtak fet főzéseik során.

2015. jútius 1.jétőt 2015. október 3ĺ-ig a Józsefvárosi Közbiztonsági Potgárőrség és

Katasztrófavédelmi onkéntes Tűzottó EgyesÜlet támogatási szerződés keretében látta el a

Dankó utcai sportudvar feti.igyetetét.

Budapest Főváros V|ll. kerÜl.et Józsefváros onkormányzata ,,Budapest-Józsefváros,

Magdolna Negyed Program ll|.''című projekt keretében meghirdetett ,,Sport, szabadidő,

egyéb lakossági programok'' témájú és MNP-lll-P^l0315 kódszámú program keretében

támogatást nyújtott ,,Fakaná[ Forgató Mulatság'' elnevezésű program megvalósítására. A

főzőverseny a Dankó utcai sportudvaron, 2015. augusztus 1-jén, szombati napon vatósult

meg. A Versenyen 6 csapat vett részt, csapatonként 6 fővel, azaz 36 fő nevezett a

főzőversenyre előre meghatározott feltételekkel, kÜtcin nevezési lapon. A versenyen való

részvétel ingyenes volt, a nevezés díjtatan. A versenyen elkészített ételeket egy három

főbőt áttó zsűri értékette. A zsűri tagjai voltak: Batogh |stván Szilveszter tnkormányzati

képviselő, Csapó Emma a Kesztyűgyár Közösségi Ház Női csoportjának vezetője, Zettl

Roland szakács. A versenyen részt vevő csapatok közÜt az első három helyezett részesült

díjazásban. A rendezvény ideje alatt a szurkolók, családtagok, s nézők is aktívan részt

vettek a programon és a Józsefvárosi Cigány Zenekar segített a jő hangulat

megteremtésében. A családdal érkezó fiatatabb korosztály számára a Dankó utcai

sportpátyán biztosítottunk kikapcsotódási lehetőséget, ahol kÜtcinböző sportolási és

kézműves fogla[kozáson vehettek részt.
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