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Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

A Nap Klub Alapítvźny először 1998. május 15-én kötott határozoÍt idejtĺ béľleti szerzodést a

Leonaľdo da Vinci u' 4. szźlm alatti ingatIanra, amely 2003, december 3l-ig volt érvényben.

Bźr az onkormanyzatTu|ajdonosi Bizottsága2612004. (I.14.) szźtmuhatźtĺozatábanhozzájá-
ľult a bérleti szerzodés meghosszabbításźĺhoz, a Nap Klub Alapítvány a szerzodést nem kötöt-
te meg. A helyiségbérleti jog helyreállítása, illetve az iĄ béfleti jogviszony létesítése 2009.
június 1 l-én kelt béľleti szqzőđés a|apján történt meg, amely 2013 ' december 37-ig szőIt, a

közös köttség összegének megfelelő bérleti díj megállapitásáva|.

Az A|apitvány szeruődése - bérleti dijtartozása miatt - 20II. július 3I, ĺapjával felmondásľa
kerĹilt.

Az A\apitvány eln<ike z\|f.junius 6-án benyujtotta kérelmét a jogviszony ľendezése céljából,

de akkoľ a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazďá|kodő Kft. használati díjtaľtozás miatt nem tudta

előteľjeszteni az onkormźnyzatfe|é. Az A|apítvány méltányossági kérelmet nyújtott be2012.
októbeľ 15-én Kisfalu JózsefuiíľosíYagyongazdálkodó Kft.-hez, hogy a jelenleg fennálló tar-

tozźsa ellenéľe engeđéIyezzék számźlra a bérleti jogviszony helyreállítását. A kedvezményes
helyiségbérleti díjú kérelem mellett előaďta,hogy 20|2 novemberében _ pźiyázati támogatás-

ból - kiegyenlíti a hitnyző összeget nyújtott be a (1. száłrlűmelléklet):

A GRIFTON PROPERTY Kft. á|ta|2012. novembeľ 9-énkészitett Ingatlanforgalmi Szakvé-
lemény szerint az ingat|an forgalmi értéke: 21.4000.000,- Ft. A béľleti díj megállapitźsa az

onkormrányzat tu|ajđonában éiIő, nem lakás cé|jźra szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltét-

/..'.tf-. z.naptuend

Név: Székhely: Adószám: Képviselő:
Ingatlan cí.
meĺmż

Nap Klub Alapít-
váĺy

1082 Budapest,
Leonardo da
Vinci 4.

180137119-1.-42 Horváth Judit Leonaľdo da
Vinci u. 4.

143+8 m'Ż



eleiľől sző|ő I7l2005. (IV.20.) szĺámú önkoľmányzati rende|et 13. $ (1) bekezdés, és a
224/2012. (v[. 05.) számu képviselő-testületi hatźlrozata szeľint a helyiség nyilvántaľtási ér-
tékének figyelembevételével töľténik. Az irodai tevékenysé ghez :artozó bérleti dijszorző 8 %o,

azaz a számitott bérleti díj ö sszege I 42.66 6,- Ft/hó+Afa'
Civil tevékenységet végző szervezet esętén a szotző 6 oÁ, azaz 107.000.- Ft/hó+ LÍa. A viz-
órás helyiségekre az onkoľmtnyzat köz<js költségfizetési kötelezettsége cisszesen: 33.f35.-
Ft/hó.

A Kisfalu Józsefuarosi VagyongazdéĺIkođő Kft.-től kapott tájékoztatás alapjĺín Nap Klub
Alap ítvany 20 12. dec emb er 1 0 - én r endeńę toketartozás át,

Így a mellékelt kéľelmet a Kisfalu JózsefuaľosiYagyongazdálkodó Kft. - ezze| akiegészítés-
sel - továbbitotta a Kulturális lľodának, azza|hogy terjessze be a Humánszo|gźl|tatási Bizott-
ság elé, hogy a bizottság élhessen javaslattételi jogával.

A civil szewezetek helyiségbérletéről aYfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt a Hu-
mánszo|gźitatásiBizottság javaslata alapjźn. Az erre szóló felhata|mazást a Képviselő-testiilet
és szęrvei Szeľvezeti és Műkĺidési Szabét|yzatźtrő| sző|ő I9l2009. (V. 6.) önkoľmźnyzati rcn-
delet 45. $ (5) bekezdése 2. pont m) alpontja és a 3' pont d) alpontja tarta|mazza,
A Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testtiletének
22412012, (Vil'05.) számuhatározatában rendelkezetÍ acivil tevékenységet végzo szervezętek
bérleti dijáről,

Ahatározat23. pontja kimondja, hogy új béľbeadás esetén az a|ap béľleti díj éves méľtéke a
helyiség AFA nélkülí beköltözhető foľgalmi értékének a 6 Yo-a. Amenrlyiben a szetvezet az
első éves beszámolój át a szahnaibizottságtészére benýjtotta, és azt abizottság elfogađta, az
onkormányzatTu|ajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága kérelemĺe a béľleti dijat a
helyiség Józsefuáľos, valamint a jőzsefvarosi lakosok érdekében folytatott tevékenység sze-
rinti kihasznéitsága fiiggvényében a2|. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti (a helyiség AFA
nélküli bekĺjltözhető forgalmi értékének  o/o-a,Z%o-a, illetve a mindenkori közös költséggel
vagy izemeltetési kĺiltséggel megegyezó összeg) mértékĺe módosíthatj a, a béfleti szerzođés
e gyéb feltéte l einek v áIto zat|anul hagyás a mel l ett.

Mindezek a|apjźn kérem a Humánszolgáltatási Bizottság javas|atźtt, azuj, helyiségbérleti kére-
lem iigyében.



Határozati javaslat

A Humánszolgáiltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Yátosgaz,đálkodási és Pénzügyi
Bizottságnak a Nap Klub Alapítvźny (székhely: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci 4.; adő-

szźtm 1801371I9-I-42; nyilvantaľtási szźlma:3387; képviseli: Horváth Judit) kedvezményes
bérleti szerzodés megkötését a Leonardo da Vinci u.4. szźnn alatti (hľsz.35719l44lN1 és

357l9l4lN6) |43m2 és 8m2 alapteľĹiletri utcai, ftjldszinti nem lakás célú ingatlan tekintetében
a foľgalmi érték 6%-aÍ|ak (107.000,- Ft/hó+Afa) osszegével, amennyiben az önkoľmányzatot
terhelő kĺjzcis költség magasabb, akkoľ a közös költség összegével egyezó bérleti díjon.

Felęlős: polgármester
Határidő: 2012. december 17.

A lakosság szélęs körét érintő dtintések esetén javaslata a kozzététe| módjáľa

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kulturális lroda, Kisfalu Kft.

Budapest, 2012' decembeľ 10.
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BudanesĹ VIII. keľiilet
Baross u.63-67.
1082

Tisztelt CĺmzłtÍ!

Az ö nkormány zat fu laj donát kép ezn a Budapest v I|I, 3 5 7 1 g/4 /A / 1
nyilvĺántaľtott, természetben a Budapest VIII. Lconaľdo da Vĺncĺ u.

E-moil: ingotlon@kisfolu.hu Web: www.kisfolu.hu

alapĺeľiiloťü, utcai ťoldszinti, nem lakiás célri irodahelyiség hasznätőja a NA} KLUB A|apÍtvány
(székheý: 1082 Budapest, Leonaĺdo da Vinci u. 4' etn<ik: Horváttr ĺualq a 2009. jrinius l lćn keít
2013. decembeĺ 31. napjáig éľvényes határozott idejű bérleĹi szerzőđés alapján. Ahetyiséget íroda
céljára hasanálják.
A NÁP KLIIB Á|apÍŕvány elôször 1998. május 15-én kötött hatríľozon idejű bérloti szerződést, amely
2003. december 3I.-ig volt éľvényben. A Tulajdonosi Bízottság f6/20o4. (I. l4') számri hatátozatában
hozzájźru|t' a bérleti szeľződés 200E' december 3l-Íg történó meghosszabbításához a 356/1998. (IV.
07.) sz,ámú KT' hatáľozatban foglalt feltete|elĺ&el megegyező módon. A NAP KL{.IB AlapÍtvánv
agnnban a béľleti szerződést nem kóĺtĺtte meg.
A helyiségre a béľletijog helyľeĺĺ{líĹásą illetve új bérletijogviszony |étesítése 2009.június l l.én kelt
bérletí szeľződés szerint történt, ameý 2013. december 31.ig érvényes, kcizös kditség összegének
megľelelő bérleti díj megállapításával. Évenkénti Szakmai beszámoló köte|ezettsége nincs.
Az A|apítvány bérleti sz-erződése bérteti dĹitaĺozás míatt 20l l ' július g-'-@piéłą ľ"!asndé!ĺą k"'!]Ĺ
Á ber|eti díj tartozását 2011. augusaus 03-án, haráĺidő lejárta után teljéJítette' d'" bé''.tlJog
helyľeállítása iránt nem nyújtott be kéľe|met. Ezért ellene jógi e$ánást kězdeményeztiink' melybeř
2012. októbeĺ 19.én bírósági mcgharyás szĺilgtett, Amennyiben a Humánszo|gáltatasi, valamjnt a
Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottságok az A|ap\tvillyra nézve kedvezőén dö,ntenek, de az
Alapítvány nem Íizeti be a tartozását egyiisszegben, továbbá nem írja a|á' az i$ bérleti szeľzódést, a
végrehajúonáĺ kezÁeméĺyezzrJk a végehajtlás megĺndítását,

Az Alapitváĺy elnöke 2012' június 06-án nyújtotta be kéľelmét ajogviszony ľendezése cóljából, de
kéĺellnét a hasaná|ati dijtz*ozÁs folyalnatos fennálliása miatt nem tudtuk elôteľjeszteni. Az Aĺapíťvály
a béľletí jog felmondrísát követően is rendszeŕelenül fizette a használati di1at anyagi gońa.1uĺt'ä
hivaikozássa|. '

Az A|apíÍvány mélüłnyossigi kérelmęt nyú.itott be 2012' október l5-én' hory a jelenleg fenĺálló
tartozÁsa ellenéľe engeÁé|yezzék számukľa a bérleti iogviszony hęlyre;í|lítasár vatamint a bérlotí dĺj
kedvezmén.lres össlegben töľténö megĺIlapíttĺsát.

Kérelmében pl6adja. hory a telies taľtozást 2012. novelnber hóban e8yösszegbęn kiegyenlíti pályázati
támogaĹĺsból.

Kéľelemhez csa1olásra kerÍi|t az Alapítvány 201),. évi szakmai beszímolóją a Fóváľosi Bítóság
Végzése.
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TárgY Budapest VI[. Leonaľdo u. 4. szźlm
alatti he|yiség béľ|etjog he|yreáIlíkísĺ és
kedveznényes béť|eti díj ügye.
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A Kisfalu Kft Díjbaszedési Csoportjának nyi|vántartasa szeÍint az Alapíwanynak 2012. oktôber 3|'
napjáig 266'104,- Ft + kamatai bérleti/használati és egléb dĺjtartozása van'

Tájékoztatjuk, hogy a Humánsz-o|gáĺltaťasi Bizottság 1082ĺf0II. (xI' 30.) számí|latěrozatának b.)' c.)
és f.) pontjai tekintetében a Kisfalu Kft a kéľelmek elbĺľálásáľa' vingá|atĺa hatáskörľel nem
ľendelkezik.

A neľl lakás ĺ:élú iJnkoľllráuyzati Íulajdotlú lrelyiség atlaĹai:

Budapest YÍtr. kerüle! Leonaľdo da Vinci u. 4. szám a|atti 351|914/A/1 és 35719l4lV6 hrsz-ú,
összenyított 143 + 8 m" aĺapteľtiletĺĺ, utcai bejáľatú ftlldszinti nem lakás célú |ielyiség.

Az Ingatlan-nyilvántaĺlásban a helyiségek iľoda bęsorolásúak.

A vízóĺás helyiségľe az Önkoĺmányzat kiiziis költsĘÍizłtési kötelezettsége 1 ' és 6. albetéľe összesen:
33.235'- FÍ/hó..(két he|yiségĺe összesen)
A bér|ŕĺ által eddig fizetett bérletilhaszná|ati dtj: 9E'0-E-Ł@

A 35,|1gl4/N|' és a 351L9l4/N6 hrsz-ú 143 + 8 m2 alaptertiletü utoai ftildszinti nom lakás célú
helyiségĺrek a GRIFTON PROPERTY Kft. által 2012' november 09.én készített Ingatlanforgalmi
Szakvélemény szerinti foĺgalmi éľtéke: 21.400.000'- FÚ' A béľIeti dÍj megáIlapítlísa az onkormályzat
tulajdonábal ĺíIló nem lakás céljaĺa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirö| szóló |7ĺ2005. (|v.
20.) számú önkormanyzati ĺendolet 13' $ (1) bekezdése, és a224D0|f. ffrL 15.) szímú KépviseĺG
testiileti hatfuozaÍ' II. fejezrt 7' pontja értelmében a helyiségbéľ alapjául a helyiségeknek a jelen

hatáĺozatés a Kt. mäshatáĺozata szeľint aktualiált beköltözhető foľgalmi érték szolgál. A béľleti díj
rnegállapítĺłsa a nyilvántartási érték 1,00%.änak Íigyelembevételével keľül megállapításĺa, az irodai
tevékenységhez tartozó béľleti díjszoľzó 8 %o, tlaz a számított bérleti dij összege l 42.ó66.- Ftĺhó+Áfa'

Kedvezményes bérleti dfi megállapíĺása esetén a sz.orzó 6 oÁ, azaz a szłmított béľleti díj összege:
l07.000.- Ft/hó+Afa

Kérjük, hogry a IlumánszolgáltŹtási Bizottság döntésérót Társaságunkat értesítsék' hory a tulajdonosi
hozzŕłjáru|ás érdekében tovább teľjeszthessük a Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság felé a NÁP
KLÜB Á|apítvány béľleti jogának ľendezése és kedvezményes béľleti dÜ összegén történő

megáIlapításĺłra vonatkozó kére|mét.

Közreműkiidésiiket és tĺljékoztatásukat elóre is köszönjük'

Budapest, 20i2. november 19.
Tisztelettel: 

K''FÁLU
lgage$siv.lgyonzo,ul;a9sá,,, l
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) ó. lĄJ1/1^,Ą-L
MarkóĄýmea Kubát Sándorné
Iľodavezető Referens
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c
Budapest Főváros
VIÍI. ker{ilet Józseńrárosi önkormányzat
1082 Budapest,
Baross u. 63-67.

Kisŕa|u Józseńłírosí Vagyongazdálkodási Kft .

' A Nap K|ub A|apítvány he|ységbérleti pá|yázata

A Nap Klub A|apítvány éppen 2o éve a|aku|t Józseńrárosban, és azóta bére| helyiséget az
onkormányzaťtól, kezdetben a Leonardo da Vinci utca 31.ben, majd 2000-től a Leonardo da Vinci
utca 4{-ban, egy 143 m2.es he|yiséget.

Az onkormányzat Képviselő - testü|etének határozata alapján a Mrletí szenődéseket meg ke||
újítani,-emelIettazaIapÍtvány2013.dec.31-Ęérvényes bértetiszeľződésefeimondatott-ezért
kére|mezni kívánjuk a bérleti szerződés megújÍtását az e|őző szenődés bérteti díjának
megtartásáva|. (feljegyzésünket me||éke|em.)
Az A|apĺtvány tevékenységérő|, munkájáról szó|ó rövid beszámolónkat és a kért nyĺ|atkozatokat
me||ékelem.

Kérem szíves támogatásukat az aIapĺtvány további tevékenységéhez.

Budapest, 2OL2. LO.75.

Me||ék|etek:

1. Az a|apÍtvány tevékenységének bemutatása

2' Nyi|atkozat (bÍrósági eljárás)

3. Nyilatkozat (tartozás)

4. onkéntes munka

5. Bírósági bejegyzés Ę.

o0,_tĐ.í2s +4 0+

Ittuógzilna i'K. kť(g i lL t 201f-'
Üłbaał | 4,B



Nyilatkozat

Aĺu|írott, rnĺnt a Nap Klub A|apŕtvány képviselője, kuratóriumi e|nöke, nyi|atkozom arró|, hogy a Nap

K|ub Alapítvány e||en nem foĺyik bíróságĺ fe|számo|ásĺ eljárás.

Budapest, 2012. okt. 15.
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helyzetéről

Az alapÍtványnak - a kiivetkezőkben jeĺzett bér|eti díjon kívü| - nincs semmiféle ĺartozása.
Eme||ett a|apĺtványunk a fővárosi közszo|gálati szezódés megszüntetése óta idószakonként
fizetési (likviditási) gondokkal küzd.
Második éve ktizdünk az.'al, hogY az a|apítvány egyik pályázati támogatástó| a másik
támogatás megérkeáéig folyamatosan nem tud fizetőképes maradni, ezért e|őfordul' hogy 2-
3 hónapos Íizetési elmaradás ke|etkezik néhány számlánál, vagy késve Íizetünk kĺ sám|át.
|gy jáńunk 201 í nyarán a bér|etĺ dífia|, ame|yet az uto|sl határidĺis napon fzettiink be, - és
bár a befizetési bżonylatot bevÍve bemutattuk' hęy a fenyegető felmondást visszavonják'
ez mégse történt meg az ügyĺntézó |gérete ellenére, mint az számunkra 9 hónappal később'
utó|ag kideruĺt.
lgy az ĺdén júniusban kérvényeztÜk a|apítványunk nehézségeí mĺatt aä, hogy 34 hónapi
bérleti dĺjat egy összegben,kamatta| fizethessünk ki. Eá a |ehetőséget nem kaptuk meg.
ĺgy a bérletĺ pályázatunkat csak a meglévő adóssággal együtt tudjuk benyújtani.

Mivel a támogatónĺq azamerikalG|obal Fund for Chi|drens a|apítvány pá|yázatitámogatása
november hónapban várható, ezéłt2o12'aug.1.től kérttlk a bér|eti díj utó|agos fizetesí
lehetĺĺségét kamattal. Es ugyanezéń a tartozásunk 177,oo2.- Ft, kamatokka| együtt.
Mindeá csak a pá|yázati Összeg megérkezése után tudjuk átutalnĺ, kiÍizetni.

Amennyiben ezkizáró ok, akkor kérjük a Tiszte|t Önkormányzatot, hogy a páIyázatt keretbóĺ
szíveskedjenekaza|apifuánynak átmenetĺ kö|csön formájában segĺtséget nyújtani a bér|eti
dĺj kifizetéséhez, amit ugyancsak Zo12.novemberében tudnánk visszaÍizetni,

Szíves segítségiiket és támogatásukat előre is nagyon köszönjük.

Budapest,2012. 10. 15.

/ďĄ.
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A Nap KIub AlapÍtvány munkájáról

Civil szeruezetünk_ a Nap Kub Alapĺtvány -éppen két évtizede munkálkodik a Nap utcai
lakótelepen és kömyékén a szolidaritáson és kölcsonos segítségnyÚjtáson alapulo
közosségek megteremtésé n, fej lesztésén.
A Nap Klub AlapÍtvány Í992 óta mĹjkÖdő lakóterÍileti kćizösségfejlesztő szeruezet,,

elkötelezeft civil identitással, eĺkötelezeft motivációval az állampolgári részvételben, a civil
szféra fejlesztésében, a civil érdekképviselet és érdekérvényesítés gyakorlásában. Az
alapítvány szakmai közlssége az itt élő civilekkei tervszerűen kimunkálta a nagyvárosi
kčiziisségfejle.sztés, a nagyvárosi szomszédság modelljét. Kiadványainkban
megjelentettük e munkának eszmeiségét, módszeĺtanát, eredményeit.

A szomszédságunkban éĺő emberek összefogásáva| és a JózseÍvárosi Onkormányzat
támogatásáva| í992 decemberében hoztuk |étre a Nap K|ubot' amely azóta is
közösségépĺt<ĺ munkánk bázĺsa. A Nap K|ubban az e|múlt húsz évben sok gyermek és fe|nőtt
ta|ált társakra, barátokra; közösségekre, amelyekhez jó vo|t tartozni. A családoknak hirdetett
szti|ői hatékonyságĺ tréninget mintegy hatvanan végezték el 1993-ban. A tréning idejére
a kisgyermekeknek fog|a|kozásokat szerveáünk.

Tĺz éven át segítette Tehetséggondozó ÍYlűhelyiink a ha|mozottan hátrányos helyzettĺ
csa|ádok tehetséges gyermekeinek a fej|esztését, a továbbtanulási |ehetőségeĺk
mega|apozását' majd a Védő-óvó műheĺyünk a napközbeni gyermeke||átást, a sikeres isko|aĺ
tanulást. Folytatásként kilenc éve mÍik.ĺdik a Grund Tehetséggondozó Mĺihe|y. Az
utcára szorult gyerekeknek szervezttlk meg az |fiúsági K|ubunkat, ame|y az egyik
|egeredményesebb prevencĺls munka terepe Vo|t. Több cĺviĺ szervezettel összefogva és az
önkormányzat támogatásával kosár|abdapáĺyát építettÜnk. FoIytatásként több ifjúsá9i
csoport jott Jétre, szervezunk i[Úsá9l programokat, ľendezvényeket.

Tíz éven át csaknem ezer gyerek és Íiata| nyaralt a Naptáborral az ország |egszebb
tájain. A Grund minden évben nyári táborra| záĺta progĺamját. Hagyományosan a nyáń Nap
Napok keretében rninden évben szerveáÜnk vakációs játékokat sok száz gyermek, szü|ő és
nagyszüĺő részvéte|éveĺ.

A Tiszta, virágos lakótelepértl mozga|om keretében támogattuk' segítettük
szomszédságunk <intevékeny munkáját IakóheIyÜnk szépítéséért, ĺakhatóbbá téte|éért' Ez.húsz éven át -és reméljĹik, még tovább. á||andÖ program' hĺszen virágos erkéĺyek,
kĺskeńek' sÖvények szü|ettek a |akótelepen, 4-5 évente újjáa|akultak a heĺyi játszóterek és
parkok a |akosság részvéte|ével, munkájáva|' A rendszeres |akossági ,,párbeszédek'',
szomszédsági estek ta|á|kozóin megszervezték és rendezték a közlekedési, a parkolási
prob|émákat, a közbiztonság és kóztisáaság, a sze|ektĺv hu|ladékgyűjtés lehetőségeit a
klrnyéken.
Varrótanodánkban kcjze| kétszázan sajátították e| a szabás.varrás ismereteit, az önsegítő

kőrökben pedĺg a kölcsönös segítségnyújtás gyakońatát. Játszóházi Íogla|kozásainkra
gyerekek és fe|nőttek egyaľánt örÖmme| jámak,

Kezdeményezéstjnkre a ki|encvenes években létľejött a'kerij|etünkben múkĺidő civjl
szervezetek összeÍogása, a Józsefuárosi Civil Kerekaszta| táľsaság, Erre a szervezeti
együttműködésre alapoáa (2005-ben) a keĺü|eti önkormányzat a civi| sÍratégiáját. Az utóbbi
négy-öt évben ennek a körét bővíteüÜk- segĺtettük kiépĹllni az unĺós pályázatok
iámogatásáva| a kerijleti szociá|is és oKatási terü|eten műk<jdő civi| és onkorm ányzati
szervezetek és intézmények egy(jttmÚkodő hálózatát.
Jelentős programunk vo|t 2009-10.ben a stratégiai tervezésre felkészĺKĺ pá|yázatl
programunk, ameiyen 8 civi| szervezet í8 munkatársa készü|t fe ĺ a civi| szervezetek
tervezési munkájára, és az Euľópai Unió és a hazai civil törvény alapján elkészítették a
kerüĺetnek aján|ott, a civĺĺ , az önkormányzati és az uzleti 'szÍéra partneri együttműkodésének
aIapelveit és gyakolati lehetőségeinek kidolgozott javaslatait tartaImazó úgynevezett
,józsefuárosi civi| stratégiáť, ámelet az önkormányzat Íigyelmébe ajántoĺtat'
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Az onkormányzat szociális és oktatásĺ, kulturá|is intézményeivel is kiterjedt
munkakapcso|ataink vannak. EgyĺlttmŰködő partnerek vo|tunk a keriiletĺ iskolák
esélyegyenlőségi pá|yázati munkájának, a hétköznapi gyermek.és i{úságvede|mĺ munkánk
is csak az óvodákkal, isko|ákkal va|ó együttműkcidéssel va|ósítható meg számunkra.

CiviI szervezeteink tevékenységének és programjaĺnak ismertetésére időszakonként
kiadtuk a Nap|apot. A he|yĺ Újságot a |akóte|epen é|ő po|gárokbó| a|aku|t szerkesztĺibizottság
készíti' amit negyedévente, majd három éven át havi rendszerességgel 1udtunk kiadni. A
honlapunk a Soros A|apítväny pá|yázati iámogatásáva| szÍj|etett.

Egyesü|etünk kcizhasznÚ, a|apítványunk kieme|ten közhasznú szervezetként
tevékenykedik 1998-tól. Munkatársaink kozott vannak pedagógusok, psżchológusok,
szociális munkások, egyetemi és főisko|ai ha|lga1ók'
Munkatársaink, onkéntes segítőĺnk, a szomszédság tagjai a húsz év során több mint12o
ezer önkéntes munkaórát fordĺtottak közösségi cé|jaink megva|ósĺtására.

Ahazai pá|yázatok segítségéveĺ több alka|ommal szerveztunk bĺinmege|őzési'
drogprevenciós programot környezetvédelmi akciókat. Az utóbbi 5 évben ahazai
pá|yázatokon a szomszédsági köziisségek fejlesztése, együttműkiidése témában és a
civil szervezetek szakmai képzéséŕe nyert|.jnk Íámogatást. arne|yet a Nap utcai
szomszédságon tÚl a ktirnyező negyedek együttmunká|kodására fordítottunk'
Szomszédságĺ munkánk egyik legfőbb eredménye a közös Ügyek intézésére |étĘött
Szomszédsági Tanács, a hosszú évek.óta együttmtlködő önsegítő kisközösségek léte - a
kozépkoľú nőktornája, ajóga'és természetgyógyász csopoľt, a Bizalom Kör, a varrótanodák
sora, a közös Ügyek intézésére szerveződó szomszédsági ta|áĺkozók, párbeszéd korök, a
közosség élményét adó szomszédsági estek.
Szolgáĺtatásaínk a Közösségi Tanácsadó Szo|gá|at keretében jogi' szociális és
pszichológiai tanácsadás, segítségnyÚjtás, esetmegbeszé|ő csopońok, csatád-és
gyermekvédeĺmi prevenciós programok, besegítés a gyermekjó|éti szolgáltatás rnunkájába -
p|' fe|ügye|t láthatás, csa|ádi é|efuiteli tanácsadás formájában. Az a|apĺtvány kovetkezetesen
fo|ytatja az a|ternatĺv gyermeke|látás programjait, a játszTházat, a serdülő klubot,a sport
je|legű programokat, a Grund tehetséggondozó ľnűhelyt, a Nap Napok játszótéri gyerrnek-és
ĺtúsági programjainak a szervezését. Új csopońot fudtunk indítani a Grund
Tehetséggondozó műhelyben,-a programot negyedik éve támogatja az amerikai G|oba| Fund
for Childrens szervezet.

Az Európai Unióhoz csat|akozás óta a|apítványunk rendszeresen részt vesz pá|yázataival
uniós pĘeKek megva|ósításában.
A szomszédsági köziisség, a helyi demokrácia, a közÖsségi szoĺgáĺtatésok és vállalkozások
fejĺesäésének támogatását nyertük e| az Európaĺ Uniós Phare pályázatokkal, az
úgynevezett utcagyerek-prograĺnot és az aIapítvány be|sö szervezetfejIesztését támogatta a
Soľos A|apítványtó| megnyert két pá|yázatunk'
Ezek nyomán fej|ődtek tovább a he|yi cinsegĺtő közĺisségek, mega|aku|t a kö|csonös
segítséget nyújtó Bizalom Kör, kĺépültek szolgáĺtatásaink. .

2004.ti51 három nagy Európai Uniós projektet vaĺósítottunk meg a keľĹi|etben, ameĺyek
humánerőforrás fejlesztésse| több száz' a szociális és az oktatási szférában do|gozó civi| és
önkormányzati do|gozónak nyújtottak szakmai továbbképzéseket és pszichoszociális
szo|gá|tatásokat' Egyĺk projektünk a nők munkaerőpiaci visszatérését támogatta két éves
interva||umban' Mindezekke| a pá|yázatokĘa| több, mĺnt 100 miĺ|ió fońntot hoztunk a
kerületbe, ameĺyet a műkodési területtinkön tú| is, a kerri|et ęészét is szo|gá|ó fe|adatokra
fordítottunk.
2008-2009-ben az|gazságí)gyi Minisztérium bűnmege|őzési pá|yázatán e|nyertük Mentőöv
a Nap utcai szomszédságban cĺmmel írt projektet' Kiépü|t a Szomszédok Egymásért
Mozgaĺom(SZEM)' amely a he|yi figye|emme|, a szükséges bejeĺentésse|, segítségnyújtással
mege|őzhetĺ a bűneÍkövetést és az á|dozattá vá|ást.

i

I

I

,,l

l1



2009-.|O-ben kiemeĺt projektünk voĺt a kerĺileti iinkormányzat megbĺzásával a Magdolna
negyedi szomszédságok fejĺesztése és érdekképvise|ettik kĺa|akĺtása. A Magdo|na negyedi
munka eredményes volt - bár 9 hinap a|att csak megindĺtani |ehetett a változásokat' Eppen
ezért do|goztunk tovább - mentorá|ássat, a több negyedľe kiterjedŐ programokka|, pl' a civi|
fÓrumok sorozatáVa|, tc'bb civil szervezet és az önkormányzatĺ inĺézmények
egytlttmŰkc'désével a működési terĹl|etĹlnkon és tág környezetében a józsefvárosi |akosság
éľdekképvĺse|etének és érdekérvényesítő |<ópességénck fejlcsáósóórt, és oz ó|hctőbb
város, a pozitív jlzseívárosi á|la mpoIgári identitás megteremtéséért.

A kerületben a sokéves partnerséget igény|ő munka nyomán javu|t a szociá|is teni|eten
do|gozó civi| és önkormányzati szervezetek,. intézmények egytittműködése.

Az utóbbĺ 8 évben a humáneróforrástfej|esztő uniós páĺyazatok támogatásáva|
kiépítettünk egy civil egyĺittnúködő háIőzatotcivil szeĺvezetekkel, és a ker.ĺletben a
szociélis és oktatási, kulturálĺs terĺJleten dolgozó cÍvil és onkormányzati szakemberekkel,
szorga|maáuk a partnercég építóst az önkoľĺnänyzati és az ĺizleti szféľa képvise|óivel.
igy egyre inkább képesek |eszünk a klzös tervezéssel fo|yó együttműkodésre. Mindez
hozzájáĺu|t a jó módszerek, tapaszta|atok cseréjéhez is kerÚleÍi szinten. a kozÖs képzések
és módszervásárok kereteiben.
Ezeket a foĺyamatokat kÍvánjuk folytatni és tovább épĺteni a pá|yázatok segĺtségéve|.

Hażaĺ egyiittmĺiködéseink. T'öbb éven át részt vettünk a Kcizösségi Támogatl Hálózat
országot átfogl programjában, mint a középmagyarországi régir egyik csopońjának
összefogó szervezete. A debreceni É|etfa segÍtő Szo|gá|at Egyesület 3 éves projektjében
dolgoáunk a pécsi |stenkúti Közćisségért Egyesü|ette| és további 17 szervezettel, a
sett|ement tĺpustl komp|ex humán szo|gá|tató civi| szerveződések közötti együttműk<'dés
fej|esáéséért' szorveäÜnk évente egy.egy országos sett|emont konÍerenciát' Részt vettÜnk
a közcisségi animátor főiskolai szakmai képzés kidolgozásában, a kózösségi animátor
tantárgy tananyagának kido|gozásában.'

Nemzetközl kapcsotataink
Tagjai vagyunkäoO7 őta a rasszizmus e||en kÜzdő nemzetközi szervezetnek, az ENAR-nak.
2}07.bęn munkakapcsolatot építettÜnk a romániai, erdé|yi Tordaszent|ászló he|yi
kozösségfejlesztő civi| szervezetével, kölcsÖnöstanuĺmányút és kÖzÖs programok
szervezésével.
A 2008.2009-es évben Grundtvlg pályázatta! a Káva Kulturá|is MÚhe|lye|, a francia OEMEA
és a német Dock Europe nevli'szervezetekkel tanuĺmányoäuk a hátľányos he|yzetű fiata|ok
és a bevándorlók ĺ||etve kĺsebbségek társada|mi integrációját és mobi|itását segÍtő
módszereket.(Két tapasáalatcseľe utazást szervezttink -Németországba és
Franciaországba 12 és 8 fő részvéte|éve|.) 2009-ben a Fiatalok |endiiletben program
keretében 8 keni|eti Íiatalt vittÜnk Portugálĺába, neínzetközi táborba' német, magyar és
portugál szervezetek tapaszta|atcseréjére.
Evek óta do|gozunk a Leonardo oktatási program keretében ís, ame|yben szakmai
gyakor|atra fogadunk más keruletĺ szervezetekkel egytitt francia és be|ga önkénteseket, a
CEMEA szervezette| együttmrlködésben. |dén harmádszor viszünk ki kerületi Íiatalokat
nemzetkozi módszeľvásárra, Franciaországba.
2011.ben résztvettünk a támogató G|oba| Fund tor Chi|drens szervezet Moszkvába
szeÍvezett ke|et.európai workshopján'

Fenntarthatóság
Gazdasági fe|tételek
A|apítványunk a mega|apítás óta pá|yázatokbó| tartja fenn magát. lndu|ó tőkénk csak 200
ezer forint vo|t, ami e|enyészö a végzett munkához képest,
Budapest Főváros tnkormánpata 1996-tól közszolgá|ati szerződést kötłjtt a Nap Klub
Alapítvánnya! a köztissegi, gyermekés ĺtiÚságĺvédelmi fe|adatokra. Ez az
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a|aptámogatás tette lehetóvé,hogy az alapítvány egy irodát és egy he|ységet
fenntartson a működéséhez, amoly né|kii| nem |ehet működnl'
2009 ószén ezt a szezödést a föväros Új Önkormányzata műkÖdésének első két hetében
azollnal felmondta.
Miiködésĺ költséget a |egtöbb pá|ytzat' nem bĺáosít. Az NGA/NEA miiködési páÍyázatain
korábban kétszer kaptunk nagyobb összeget, amely kiegészítette az éves működési
kö|tségeket. Más években 2.3 hÓnapi helységber|et és ľezsiktiltség eĘéig kaptunk
támogatást. :

A korábbi pá|yázatitámogatásokMl kiépítettunk egy e|fogadhato szerény ínfrastruktúrát, de
napjainkban már műkodtetni sincs elegendő forĺásunk'
Bár a Nap Klubnak nagyszámú támogatói névsora gyűlt Össze a 20 év alatt, ezek a
támogatások cseké|yek vo|tak, leginkább a táborozásaink vo|tak sikeresek az éle|miszer 

.

adományokkal. Köáudott, hogy a hazai adományozási kultúra nincs kĺépü|ve, a társadalmi
fe|e|Ősségválla|ás inkább 1-1 

'dekoratĺv'' 
nagyobb összegbő| á|l, amelyet egy e|osztó

a|apítványnak adnak, nem pedĺg egy kis szervezetnek. |9y az anyagi fenntarthatóság vo|t és
ma ĺs az, ami a |egbizonyta|anabb pontja az a|apĺtvány |étének.
Az 1o/o-os támogatásunk csekély, ebbe is nagyobb energiáÍ kel|ene fordítanunk.
Az utóbbi 4-5 évben fokozatosan - 2 éve óta pedig színte harmadára csökkent az NCA
támogatási kerete, kevesebb |ett a civi| szervezetď pá|yázatĺ lehetősége ĺs. lgy a
fennmaradás szinte Íehetet|enné válik. Megpróbá|unk a forrásteremtésben új technikákat
tanu|ni, de a hazai |ehetősfuek cseké|yek' Jelenleg egy ktjlŕöldi alapĺtvány támogatására
számíthatunk, de itt is egy.év múlva zárul a támogatási ciklusunk.
Uniós pá|yázati lehetőség az utÖbbĺ két évben 1-1 volt, amelyek nem igazán il|eszkedtek az
a|apífuány céljaihoz. Egy pá|yázatot konzorciumban megpróbálfunk, eredménytelenĺj|.
Megjegyezi]k, hogy a he|yi önkormányzat pá|yázatán.tava|y eIĺndu|tunk, de természetesen
eredménytelenÜl. Az alapítvány húsz éves léte aĺatt 1-2 próbá|koásunk volt' de soha nem
kaptunk támogatást, egyszer önrészre kértÜnk kö|csÖnt, azt sem kaptuk meg.
Ennek e||enére 2007-ben megkaptuk a Jizsefvárosért kĺtÜntetést' ame||yel azonkormányzat
e|ismerte a|apítványunk í5 éVes munkáját, és 200&ban a fővárostól Budapestéń Dĺjat
kaptunk munkánk e|ismeréséért.

SzeméIyi feltételek
A|apítványunk szeméĺyi -szakmaĺ he|yzete minőségi volt a kezdetektł5|. Az önkéntes
munkacsoport minden tagja szakember volt, e|kÖte|ezettek a közösségfej|esáésben és a
gyermek.és iflúságvédélemben.(szocíológus, pedagógus, pszicho|lgus, képzómiivész)
A vezetőség me||ett he|ý önkéntesek és Íőisko|aĺ, egyetemi ha||gatók onkéntes munkájára
épĺthettünk' akik egyrészt szakmai gyakor|atot is végezhettek az alapĺtványnál. Leginkább
tanár szakos és szocĺá|is munkás diákok dolgoztak és do|goznak az alapĺtványná|.
Nagyobb pályázataink |ehetóvé tettélq hogy a pénzÜgyiés a k|ubtłtkár pozícióba te|jes állású
munkatárs kerti|jön' a többiek megbĺzási dĺjal dolgoäak'

Az a|apĺtvány vezetősége nagy figyelmet fordított a munkatársak be|ső képzésére,
pä|yázatÍĺő, szervezetfujlesztő tréningeket szerveäť|nk, az éves munka kezdetekor is
fe|készĺtő munka Íolyt, együtt a szomszédsági önkéntesekke|. A húsz év a|att 4.5 szakmai
csoportot képeäÜnk ki diákokból és szomszédsági önkéntesekbő|, akik 3-5 év után munkába
á||tak, vagy az idősebbek elfáradtak, í9y újakat ke||ett kĺképezni. Ez a íolyamat máig tart, de
a gazdasági nehézségek miatt a fiatalok kénytelenek hamarabb munkát vá|la|ni, és az

. a|apítvány kö|tsfuhĺánya nem ad lefietőséget a diákmunka anyagi ösztÖnzésére sem. Te|jes
vagy félá|lásban |évő Íizetett munkaerőnk nincs, már a munkaÜgyi központ sem tud
támogatott munkaerót adni'
Az a|apÍFlány műkÖdése során a szakmai team, a vezetői csoport szinte állandó vo|t - máľa
viszonÍ három regi tag maradt: Ez nagy megterhe|ést je|ent a team tagjainak, hiszen az Új

önkéntesek képzése és mentorálása is rájuk hárul.
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A 20 éves Nap Klub A|apítvány munkája egyrészt a Nap utcai szomszédságnak nyújt
szociá|is védóhálót' közÖsséget és az ál|ampolgári részvéte| számos |ehetőségét. 4 fe|nőtt
kiscsoport tevékenykedĺk hetí gyakoriságga|' havi program a csere.bere akció, időszakos
programok a krumpli-hagyma -tojás vásár megszervezése a lakóte|epen, rendszeresek a
szomszédságí estek, megbeszé|ések' ta|á|kozók' ..lnnepek.
A hagyományok megerős<idtek. élnek.
Jelen|eg két gyermek és serdÜ|őcsopoľt mŰködik az alapltványnál.
A Íiata|ok visszajámak, évente 5.6 önkéntes egyetemista, főiskolás tö|ti szakmaĺ gyakor|atát
a szervezetnél. Az e|mú|t évben 15 önkéntes diák kezdett el do|gozni szeptemberben az
alapítványná|'

A közösségfejlesztő' szomszédságépítő munka módszereĺt é|őben terjesztjük a tobb
negyedre kiteriedő civil akciókkaĺ, fórumokka|, workshopokkal.
E|ö kapcsolatban do|gozunk a helyi civĺ| szervezetekkel, a Nap Klub infrastruKúrálját,
helyisegét és szakmai tapaszta|atait megosztja több szervezette| a Magdo|na€rczy-Szigony
negyedekben. SzervezetÜnk gyakran cĺvil talá|kozó pont, támogató bázis, szakmai
tapasáa|atcserék és szakmai pręramok szü|őhe|ye' megva|ósításuk támogatója.
Nyĺtottak vagyunk sokak számára, így pé|dáu| szeptembertő| ná|unk tartja fogla|kozásait a
Szőnyi ĺstván Képzöművész Kör' mert fe|Újítják a Józsefuáľosĺ Kulturá|is Központot, és nincs
helyuk.

A civiI szervezetek hálizatos együttműködése, érdekképvise|eti munkájának fejĺesztése
nagy erőve| fo|yik a jelen|eg fo|yó civi| 'fórumsorozat programjávaĺ.
Remé|jÜk' érzéke|hető' hogy a|apítványun k az önkormányzati a|apfe|adatok
megva|ósításához helyi|eg tevékenyen hozzájáĺu|, és tágabb érte|emben is do|gozik a városi
létjobbÍtásában, a klzbizaĺom erősĺtésében, és az önkormányzatĹcivil partnerség
erósltésében.
Munkánk java teljes egészében önkéntes munka, a Íiata|ok és a szomszédság tagjai
egyaránt önkéntes munkát végeznek.
TĆ'rekedünk a szervezet munkája során a nyi|vánosság, át|áthatóság megvalósítására.

Remé|jük' hogy gazdasági gondjaink e||enére e|nyerjĺik az önkormányzat támogatását,
hĺszen a kĺizĺisségĺ he|y'néĺkii| széthu|lhat két évtĺzed közössegépÍtő munkája. Báľ
gyakor|atunk van az utcai szocĺá|is munkában, de remé|jük, hogy a szomszédság kozosségĺ
bázisa megmaradhat, hiszen nagyon sok új kezdeményezés szülętett az itt |akTk korében,
amit kár volna nem támogatni, amit mę szeretnének valósĺtani.

Buďapest, 2012. okt. 12,

Ł',-.ł-x ?"-a*
Horváth Judit

a kuratórium e|nokeffi
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