
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
0nkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület . 

Kőbányai Önkormányzat 4-T/5ö9/55~/2jOO$ 
Polgármesteri Hivatala ' 
Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest 3008.tfQL1.Jt  

Tárgy: Javaslat a Havasi Gyopár Alapítvány 
támogatására 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ! 

Mihalicska Teréz a Havasi Gyopár Alapítvány elnöke az Oktatási és Kulturális Bizottsághoz 
támogatási kérelmet nyújtott be egy egész napos kulturális program megvalósításának 
támogatására. 

A kérelmet a Kulturális és Oktatási Bizottság valamint a Sport, Ifjúsági,Civil és Kisebbségi 
Bizottság a szeptemberi ülésén tárgyalja, a hozott döntéseket az elnökök a képviselő-testületi 
ülésen ismertetik. 

Határozati javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár 
Szociális,Egészségügyi,Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest X., Bánya 
u.31.) részére a Kulturális és Oktatási Bizottság tartalékkerete terhére 100.000 Ft összeget 
biztosít a Párkányi Egyesület által szervezett októberi kulturális programon való részvétel 
dologi költségeihez. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Semperger Sándorné mb. főosztályvezető 
Hajdú Péter főosztályvezető 

Budapest, 2008. szeptember 5 \ 

Semperger Sándorné 
mb. főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

http://3008.tfQL1.Jt


HAVASI GYOPÁR 
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS, SEGÍTŐ 

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 
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Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Kulturális és Oktatási Bizottság 
Révész Máriusz elnök úr 
részére 

Tárgy: Támogatási kérelem 

Tisztelt Elnök úr! 

A Havasi Gyopár Alapítvány és a Párkányi Új Évszázad Nyugdíjas Egyesület között létrejött 
kulturális együttműködési megállapodás alapján, október hónapban egész napos kulturális 
programot szervez a Párkányi Egyesület. A programra az Alapítvány kliensei közül az 
egyedül élő nyugdíjasokat szeretnénk a találkozóra elvinni és a további közös programokat is 
megbeszélni. 
A Párkányi Egyesület többszöri meghívására október hónapban kerülne sor, de ehhez 
szükséges a szervezés mellett egy bérelt autóbusz is. 
A tervezett programmal szeretnénk megerősíteni a hosszú távú közös együttműködés 
kialakítását. 

Tisztelt Elnök úr! 

Kérjük, hogy a találkozó megvalósításához (a dologi költségekhez) 100.000,- Ft hozzájárulást 
biztosítani szíveskedjék, melyet előre is tisztelettel megköszönünk. 
Mellékeljük az Együttműködési megállapodás másolatát, az Alapítvány 2007. évi munkájának 
beszámolóját, a bírósági végzés és igazolás másolatát. 

Tisztelettel: 

Budapest, 2008. 09. 04. 
Melléklet: 4 db 

iÁxéfc>ilé/íékh 
Mihalicska Terézia 

elnök H A V A S I G Y O P Á R 
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, 
KULTURÁLIS SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY 
1105 Budapest, Bánya u. 31. 
Adószám: 18158469-1-42 

Postacím: HAVASI GYOPÁR ALAPÍTVÁNY 1475. Budapest, Pf.310. 
Telefon/fax: 260-67-25 E-mail: postmaster@hgva.t-online.hu 

Honlap: www.hgva.axelero.net 
Bankszámla: OTP 11710002-20083162 

Adószám: 18158469-1-42 

mailto:postmaster@hgva.t-online.hu
http://www.hgva.axelero.net


■ MiMiiinaii|WTrri—■ • i ->n i 

A másolat az eredeti bizonylattal 
mindenben megegyezik. 

í ^ érinti A. . n*> fmfo 
aléjrás 

HAVAS! GYOPÁR ALAPÍTVÁNY 
Adószám: 18158469-1-42 

EgrVT^tfx&iyÉsi WE,QÁLLMO(DM 

Szlovákja (Párkány (Stúrovo) városának 'Új évszázad 'Nyugdíjas Kfub Stúrovo (reg. sz.: 
ICO:42044723; 94301 Stúrovo,, 9fíavná uüca 48.) és a magyar (Budapest kőbányai 
székfielyű Havasi gyopár Alapítvány (reg. sz.: 11.^60111/97/3.; 1105 (Budapest, (Bánya 
u. 31.) közötti baráti kapcsolatodat ápotva és az európai integráció szettemében az aCábbi 
együttműködési megállapodás aláírására kerül sor a 2006. december 22-én (Budapesten aláírt 
együttműködési szándéknyilatkozat alapján. 
Közös célunk^ Hogy a szlovákul}/ Évszázad Nyugdíjasainafi'Kfubja Stúrovo és a magyar 
Havasi gyopár Alapítvány főzött meglevő együttműködés a jövőben sikeres és bővülő-
legyen. 

Telek^kjjelentiki hogy e megállapodás keretében az együttműködést a következő területeken 
belül valósítjákjneg: 

- kulturális rendezvényeken való részvétel 
- a magyar-szlovákjkjilturális és hagyományőrző kapcsolatokjápolása 
- magyar-szlovákjiemzetiségi családokJk$zötti kapcsolatokjilmélyítése 
- a helyi civilszervezetek^találkozásainak^elŐsegítése, közös találkozók^ 
fórumoki szakmai napok szervezése 

- közös pályázatok/kidolgozása, közös részvétel a pályázatokon 
- turisztikai kapcsolatokfejlesztése. 

A megfogalmazott célokat a feleké mint közös akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai 
napon szlovákjés magyarnyelven készült azonos tartalommal, aláírásukkalhitelesítenek^ 

Készült 4 példányban, ebből 2 példány szlovák!, 2 példány magyarnyelven. 

Kék fHé&méS&^Sf 2?'én 

NOVÉHO STOROCIA 
Hlavná 48 

?43 01 STÜROyp 

^ < ? ^ _ j [ 
Klemász 'Magdaléna 

l)j évszázad Nyugdíjas Klub elnök§ 

H A V A S I G Y O P Á R 
SZOCIÁLIS. EGÉSZSÉGÜGYI, 
KULTURÁLIS SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY 
1105 Budapest, Bánya u. 31. 
Adószám. 1815 84 69-1-4 2 

Mihalicska Terézia 
Havasi gyopár Alapítvány elnöke 

Q~> 



"A mSsófet az erédíti bizonylattal 
mindenben megegyezik. 
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BESZÁMOLÓ 

HAVAS! GYOPÁR ALAPÍTVÁNY 
Adószám: 18158469-1-42 

A HAVASI GYOPÁR ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

A Havasi Gyopár Alapítvány közérdekű célú szervezetként 1997. évtől folyamatosan 
működik a főváros X. kerületében, Kőbányán. Küldetése szerint a szociális helyzetük és 
egészségi állapotuk miatt, önhibájukon kívül gondoskodásra szorulók részére fejleszt ki és 
biztosít olyan szolgáltatásokat, hogy képesek legyenek emberi méltóságuk, függetlenségük 
megőrzésére, így javítva mindennapi életük minőségét. 
Fő célkitűzésünk a hátrányos helyzetű embereknek az ügyintézés útvesztőiben való 
eligazodás segítése, az alapvető szociális szükségletek és a társadalmi esélyegyenlőség 
megteremtésének elősegítése, az állami és önkormányzati feladatok ellátásának kiegészítése. 
Célcsoportunk, az egyedül élő idősek és a fogyatékkal élők családja mellett, a munkaerő
piaci szempontból hátrányban lévő inaktív nők és a pályakezdő fiatalok. 
Tevékenységünket a kuratórium, a tanácsadók és a képzett önkéntesek mellett megbízással 
alkalmazott szakemberek segítették. 
A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével 2001. évtől együttműködési 
megállapodás alapján az önkormányzati ellátórendszer kiegészítését, a lakossági információs 
és tanácsadó szolgálat működtetésével végezte az Alapítvány. 
Információs és tanácsadó szolgálat keretében 2007. évben 2595 fő részére nyújtottunk 
segítséget, hivatalos ügyintézésben, jogi, szociális, egészségügyi, képzési, adó és álláskeresés 
ügyében, elsősorban idősek és hátrányos helyzetűek részére. 
A kőbányai civil szervezetek szakmai napját a helyi önkormányzattal együttműködve 
szerveztük meg, ahol a szakmai előadások mellett aktuális Európai Uniós információs 
anyagokat is biztosítottunk. 
Határok nélkül címmel a felvidéki települések civil szervezeteivel együttműködésben közös 
kulturális és szakmai fórumot szerveztünk Budapesten és Párkányban. 
Az NFT és az EU társfinanszírozásával elnyert HEFOP pályázattal 40 év feletti munkanélküli 
nők részére képzési és foglalkoztatási projekt keretében 15 fő részére biztosítottuk a 
lehetőséget, betanított szociális gondozói képesítés megszerzését és a munkaeőpiacra való 
visszatérést is segítettük. 
Közösségi bűnmegelőzés címmel lakossági tájékoztatókat szerveztünk és a témával 
kapcsolatos szóró anyagot is népszerűsítettük. 
A parlagfűmentesítésről és az allergiát okozó gyomnövények elleni védekezésről szórólapot 
készítettünk, melyet rendezvényeinken propagáltuk. 
Civil karácsonyi ünnepséget szerveztünk, az Alapítvány által segített idősek részére, ahol a 
kulturális műsort a kőbányai diákok és a Kőbányai Férfikar biztosították. 
Az Alapítvány honlapján a tevékenységünkről folyamatosan adtunk tájékoztatást és a 
szakmai kiadványaink letölthetőségét is biztosítottuk. 
Pénzügyi helyzetünket, gazdálkodásunkat a költséghatékonyság jellemzi. 
Szolgáltatásaink, programjaink ingyenesek, tevékenységeinkről rendszeres tájékoztatást 
adunk a médiákban és a szóróanyagokon. 
Az Alapítvány küldetésének és célkitűzéseinek megfelelően 2008. évben folytatjuk az eddig 
végzett munkánkat. A szervezeti struktúra erősítését, a menedzsment bővítését, stabilizálását 
főfoglalkozású munkatársakkal és szakemberek segítségével, emellett folyamatosan 
szervezzük és képezzük az önkénteseket is. 

Budapest, 2008. március 31. ^ ú<, &7a "U l^u 7, ly 
Mihalicska Terézia 

elnök 

H A V A S G Y O P Á R 
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, 
KULTURÁLIS SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY 
1105 Budapest, Bánya u 31 
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A masoiat az eredeti bizonylattal 
mindenben megegyezik. 

FŐVÁROSI 
1363 Budapest 
Markó u. 27. 
U.Pk.60111/97/8 
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HAVASI GYOPÁR ALAPÍTVÁNY 
Adószám: 18158469-1-42 

V E G Z E S 

A Fővárosi Bíróság az 1997.áprílis 18. napján 6593. sorszám alatt nyilvántartásba vett 

Havasi Gyopár Szociális Egészségügyi Kulturális Segítő Alapítvány-t 

az 1998. január 1. napjától kezdődően az 1997.évi CLVI törvény 22.§.(3) bekezdése 
alapján közhasznú fokozatú szervezetté átsorolta. 

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. 

Budapest ,2000 február 16. 

A kiadmány hiteléül: 
Soósné dr. Lajos Dona sk. 

tanácselnök 



Fővárosi Bíróság 
Pk.60111/1997 

A masuiai az erauaii uiiuiiyiaiiai 
mindenben megegyezik. 
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KIVONAT 

alapítvány nyilvántartási adatairól 

Az alapítvány nyilvántartási száma: 6593 

HAVAS! GYOPÁR ALAPÍTVÁN V 
Adószám: 18158469-1-42 

Az alapítvány neve: Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő" 
Alapítvány 

Az alapítvány székhelye: 1105 Budapest, Bánya u.31.I.em.7. 

Az alapítvány célja: A szociálisan, egészségileg és kulturális szempontból hátrányos 
helyzetű állampolgárok megsegítése. 

Az alapítvány célja szerinti besorolása: 

Az alapítvány közhasznúsági fokozata: Közhasznú 

Az alapítvány képviselőjének neve, lakóhelye: 
Mihalicska Terézia ,1105 Budapest, Bánya u.31. 

Az alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat 
száma, kelte: Pk.60111/1997/3,1997.04.18. 

A kivonat a fent meghatározott alapítvány 2008 év augusztus hó 14. napján 
hatályos adatairól készült. 

Kelt: Budapest, 2008. év augusztus hó 14. napján. 

Nagy Péter Lá^slóne.<$, MJ 
Ö U D ^ t 


