
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

'(00 . számú előterjesztés 

a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 
kérelméről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (ll 05 
Budapest, Bánya u. 31.) elnöke, Mihalicska Terézia (a továbbiakban: Alapítvány) kérelmet 
nyújtott be a Szent László Napokhoz kapcsolódó kulturális program, közérzetjavító torna, "az 
idősek védelmében" információs kiadvány megjelentetése az idősek hónapjában és "az 
önkéntesség" népszerűsítése érdekében konferencia megrendezése az önkéntesség 
hónapjában, a 2013 decemberében megrendezésre kerülő civil karácsonyi ünnepség, továbbá 
egy főállású alapítványi munkatárs személyi költsége és járulékai, valamint az iroda 
fenntartási költségei támogatása iránt. Az Alapítvány a fenti programokra és feladatokra 
bruttó l 500 OOO Ft támogatást igényel. 

Az Alapítvány 1997 óta működik Kőbányán, a szociális helyzetük és egészségi állapotuk 
miatt önhibájukon kívül gondoskodásra szorulók részére biztosít olyan szolgáltatásokat, hogy 
képesek legyenek emberi méltóságuk és függetlenségük megőrzésére. Az Alapítvány a 
programokat és szolgáltatásokat ingyenesen biztosítja a rászorulék részére. A pályázati 
kérelem az előterjesztés l. melléklete. 

Az Alapítvány az általa fenntartott Információs, Tanácsadó és Segítő Szolgálat működéséhez 
kér támogatást, aminek félévre eső költsége 600 OOO Ft. Továbbá lakossági fórumok 
szervezéséhez (bűnmegelőzés, közbiztonság erősítése, vagyonvédelem, áldozatsegítés, 
valamint egészségügyi ellátásról mindenkinek témakörben), amelyekhez kiadvány készítése is 
kapcsolódik. Ennek tervezett költsége 400 OOO Ft. Az Alapítvány konferenciát kíván 
szervezni az önkéntesség népszerűsítése érdekében, amihez 200 OOO Ft támogatást kér. Végül 
a hagyományosan megtartásra kerülő Civil Karácsonyi Ünnepség tervezett költsége 300 OOO 
Ft, a tervezett létszám 250 fő, akik ajándékot fognak kapni. 

II. Hatásvizsgálat 

Ezen célok az Önkormányzat által is támogathatóak, a tervezett programok segítik a kőbányai 
polgárok mindennapi életét. Az önkormányzati támogatás hiányában ezen programok nem, 
vagy csak részben valósulnának meg. 

III. V égrehajtás feltételei 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §4. pontja 
szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az államháztartásen kívüli 
forrás átvétele, átadása, amely rendelkezés alapján a támogatásról szóló döntést a Képviselő
testület hozhatja meg. 

Az Alapítvány a 2013. évben a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-001 "A Kőbányai Kis-Pongrác" 
lakótelep szociális célú városrehabilitációs projekt keretében a KIVF-1.5/ST/3-11-01 



azonosító számon benyújtott pályázaton 637 919 Ft, valamint a kőbányai székhelyű civil 
szervezetek részére kiírt pályázaton 210 OOO Ft támogatásban részesült a Kőbányai 
Önkormányzattól, ami összesen: 847 919 Ft. 

A fenti programokhoz bruttó 652 OOO Ft támogatást javasolok biztosítani - megállapodás 
keretében - a Képviselő-testület működési célú általános tartalékkeretébőL 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2013.június "~_,C' ~ 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

l. me/lék/et az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2013. (VI. 27.) határozata 

a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 
kérelméről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár 
Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (ll 05 Budapest, Bánya u. 
31.) kérelmére az Információs, Tanácsadó és Segítő Szolgálat működése, lakossági fórumok 
szervezése és kiadványok készítése (bűnmegelőzés, közbiztonság erősítése, vagyonvédelem, 
áldozatsegítés, valamint egészségügyi ellátásról mindenkinek témakörben), konferencia 
szervezése az önkéntesség népszerűsítése érdekében, a Civil Karácsonyi Ünnepség 
megrendezése költségeihez összesen bruttó 652 OOO Ft összegű támogatást biztosít -
megállapodás keretében- a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sorának (a 
Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a megállapodás megkötésére, az előirányzat
átcsoportosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében 
a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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HA V ASI GYOP AR 
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KUL TURÁLIS, SEGÍTŐ 

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-Testülete 
Kovács Róbert Polgármester Úr 
részére 

Budapest 
Szent László tér 29. 
1102 

Tárgy: Kérelem 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselő-Testület! 

Ikt. szám: 061/K/2013 

A Havasi Gyopár Alapítvány 1997. április hótól hivatalosan bejegyzett közhasznú nonprofit 
szervezetként folyamatosan működik Kőbányán, a lakosság szolgálatában. 

Az Alapítvány, egyrészt az állami, önkormányzati szociális, egészségügyi és kulturális 
alapfeladat ellátás kiegészítéseként többfunkciós információs és tanácsadó szolgálat 
működtetésére, másrészt a helyi civil szervezetek szakmaiságának elősegítésére is 
vállalkozott, ami igényként jelentkezett. 

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-Testületével 2001. évtől 20 ll. évig kötött 
együttműködésének is köszönhetően az Alapítvány az elmúlt 15 év alatt több olyan sikeres 
projektet valósított meg az Információs és Tanácsadó Szolgálat működtetése mellett, amely a 
munkanélküli, inaktív nők munkába való reintegrációját és foglalkoztatását segítette elő. 

A PHARE ACESS-projekt, a HEFOP 1.3.1 - projekt és a KMOP-5.1.1 "Kis-Pongrác'' 
lakótelep szociális célú városrehabilitációs projekt keretében összesen 61 fő munkanélküli 
nő részére nyújtottunk képzési, álláskeresési és foglalkoztatási segítséget. 
Emellett az angol British Council COME T -projekt és a holland NMCP-projekt keretében az 
állami, önkormányzati és a civil szektorok közötti együttműködés lehetőségeit 
tanulmányozhattuk a Kőbányai Önkormányzat 6 munkatársának bevonásávaL 
A projektek eredményeit konferenciákon, kiadványokkal és az intemeten népszerűsítettük, 
ezáltal Kőbánya jó hímevét is erősítettük. 

Az Alapítvány referenciáit az !.sz. mellékleten mutatjuk be, az Alapítvány szolgáltatásait 
igénybevevökről készült kimutatásunkat a 2. sz. me !lék! et tartalmazza. 

i'~síadm: H,\V\S! GYOP,\R i'L\PÍTVi,:\Y !47'. !3udap,cst Pf310 
Telefon/fa\~ 260-ó 7-25 E-mail: '"-'"-'"'-"'~.~.:-·c..~·"'~""·=·=.:-·~ 
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A közcélú feladatok sikeres elvégzéséhez szükséges egy főállású munkatárs alkalmazása és a 
személyi költségek kifizetése továbbá a dologi kiadások költsége: az irodai rezsiköltség, 
a posta, telefon-internet, irodaszer, nyomtatvány és könyvelés költségének éves összege, 
amely kb. 2.670e Ft ( az éves költségvetés tervezetét a 3. sz. melléklet tartalmazza). 

Az Alapítvány csak támogatásokból és pályázatokból tudja végezni vállalt feladatait, a 
prograrnak színvonalas megszervezéséhez a cégek, a magánszemélyek és az önkéntesek 
támogatásamellett szükséges lenne az Önkormányzat támogatása is. 
Az Alapítvány pénzügyi tartalékot nem tud képezni, mivel minden támogatási és pályázati 
összeget a számviteli előírásoknak megfelelőerr kell elszámolnia, minden tevékenységünk 
ingyenes a lakosság számára. 

Jelenlegi feladataink folyamatosságának biztosítása és az alábbi prograrnak megvalósítása 
érdekében szeretnénk a T. Polgármester Úr és a T. Képviselő-Testület támogatását kérni, 
hogy minél több kőbányai rászorulónak tudjunk segíteni. 

A Szent László Napok programjához kapcsolódóan, rninden évben (100-150 fő részére) 
kulturális programokat szervezünk, ahová együttműködésünk keretében a felvidéki civileket 
is meghívjuk. 

"Az idősek védelmében" címmel információs kiadványt szeretnénk összeállítani és 
megjelentetni, a lakosságat érintő aktuális témákban (többek között egészségügyi, szociális, 
közbiztonsági, kulturális, sport lehetőségek igénybevételéről), amit az Önkormányzat 
ajánlásával és támogatásával, az idősek hónapja alkalmával szeretnénk megjelentetni. 

Az önkéntesség népszerűsítése érdekében konferencia szervezését tervezzük, az 
Önkéntesség hónapjában az Önkéntes törvény és a Nemzeti Köznevelésről szóló törvénynek 
megfelelően, kőbányai intézmények, szervezetek részvételével. 

Rekreációs programunkat az időseknek hetente 3 alkalommal (kb. 40-50 fő részére), két 
helyszínen, a Kada utcában és a Pongrác-telepen "közérzetjavító tornaként" tovább szeretnénk 
folytatni és népszerűsíteni. 

Civil karácsonyi ünnepséget minden évben nagy sikenel rendeztük meg (250 fő részére), új 
programmal szeretnénk tovább folyiatni ezt a hagyományt. 

Tisztelt Polgármester Ú r! 
Tisztelt Képviselő-Testület! 

A Havasi Gyopár Alapítvány tisztelettel kéri Polgármester Úr és a Képviselő-testület 
segítségét, hogy a fentiekben leüi feladatok, szolgáltatások, prograrnak elvégzéséhez 
szükséges költségek hozzájárulásaként 1.500e Ft támogatást biztosítani szíveskedjenek. 

Budapest, 2013. május 08. 

Melléklet: 
l.sz. referenciák 
2.sz. ügyfél kimutatás 
3.sz. költségvetési terv 
4.sz. bírósági végzés másolata 

Tisztelettel és köszönettel: 

J,fl·40 
.._/Í{; "ct,.">ttü.-j__l ) eu z;; J 

Mihalicska T e ré zia 
elnök 

~ A V .A S í G y 0 p A R 
~ZOCIA_US, EGÉSZSÉGÜGYI 
KULTURAUS SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY 
1105 Budapest, Bánya u. 31 
.1\dón~r 18158469-1-4.? 



L.sz. melle.Ktet 

HAVASIGYOPÁR 
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KUL TURÁLIS, SEGÍTŐ 

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 

Havasi Gyopár Alapítvány többfunkciós 
Információs, Tanácsadó és Segítő Szolgálatát igénybevevők számának 

kimutatása 

Az Alapítvány célkitűzése a Szolgálat működtetésével, hogy a hátrányos helyzetű 
embereknek, (elsősorban az időseknek és betegeknek, a fogyatékkal élőknek, 
munkanélkülieknek) az ügyintézés útvesztőiben való eligazodását, a szociális, kulturális és 
egészségmegőrzés szempontjából alapvető szükségleteket és a társadalmi esélyegyenlőség 
megteremtését elősegítse, információk, tanácsadások és rendezvények keretében. 

Év 

1997. 

1998. 

1999. 

2000. 

2001. 

2002. 

2003. 

2004. 

2005. 
r-----

2006. l 
r---

2007. 

2008. 

2009. 

2010. 

2011. 

2012. 

Információ, Rendezvények, 
tanácsadás, ügyintézés program ok 

l fő l fő 
57 -

61 54 

78 43 

757 180 

783 229 

731 615 

738 920 

803 1.976 

823 2.320 
. r---

792 2.566 

772 1.823 

412 1.871 

419 1.746 

395 1.784 

387 1.887 

362 1.933 

Postarím HAVASI GYOPAR ALAPÍTVANY !475. Budapest. PC3IO. 
Telefon/fax: 260-67-25 E-mail. Q\'Stmaster'iihg:,JU-onlin~.hu 

Honlap: ""1-~')1'!\a :~xekf()Jl<:_\ 
Bankszámla: OTP 1!710002-20083 l 62 

18l'8469-l -12 

Ügyfelek száma 
összesen 

l fő 
57 

--

115 

121 
-·-·--

937 

1.012 

1.346 

1.658 

2.779 
-·---· 

3.143 l 

3.358 

2.595 
--

2.283 
--
2.165 

2.179 

2.274 

2.295 



3.sz. melléklet 

Havasi Gyopár Alapítvány 
, 

Eves költségvetési terve 

Dologi kiadások Havi költség Éves költség 

• iroda rezsiköltsége 
(víz, csatorna, áram, gáz, irodabiztosítás) 15e Ft 180e Ft 

• postak ö l ts ég 
(levélfeladás, postafiók ) 4e Ft 48e Ft 

ll telefon, intemet díja 15e Ft 180e Ft 

.. irodaszer, nyomtatvány díja 12e Ft 150e Ft 

t---------

• könyvelési költség 20e Ft 240e Ft 

Személyi költség 

" egy főállású alkalmazott bér- és járulék költsége 156e Ft 1.872e Ft 

Összesen: 2.670e Ft 

Budapest, 2013. 



FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 
13 63 Budapest 
1t1arkó u. 2 7. 
ll.Pk.60 111197/8 

4.sz. melléklet 

VÉGZÉS 

A Fővárosi Bíróság az i997.április 18. napján 6593. sorszám alatt nyilvántartásba vett 

Havasi Gyopár Szociális Egészségügyi Kultúrális Segítő Alapítvány-t 

az 1998. január l. 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. 

:nA:-:1~' 
A kiv niteléül: 

Soósné dr. Lajos Dona sk. 
tanácselnök 



Havasi Gyopár Alapítvány Referenciái 

Kiadványok 

1. "Kőbányai Civil Regiszter" c. kiadvány; 2002. év 
(Havasi Gyopár Alapítvány-Kőbányai Önkormányzat, 2000 példány) 

2. "Esély Szolgálat nők részére" c. kiadvány; 2003. év 
(Phare Access projekt, 500 példány J 

3. "Esélyek az életminőség javítására" c. kiadvány; 2004. év 
(ESZCSM, 400 példány J 

J.sz. melléklet 

4. "Civil esélyek és lehetőségek a szektorok közötti együttműködés 
fejlesztésére" c. szakmai konferencia anyaga; 2005. év 
(Nemzeti Civil Alapprogram, 400 példány) 

5. "Tanulási folyamat megtanítása a Havasi Gyopár Alapítvány modellprogramja 
az élethosszig tartó tanulás tükrében" c. kiadvány; 2005. év 

(Nemzeti Felnőttképzési Intézet, 400 példány) 

6." Bűnmegelőzés az időskor tükrében" c. tájékoztató kiadvány; 2006. év 
(Fővárosi Önkormányzat Közbiztonsági Bizottság, 200 példány) 

7. "Segítő-Esély Szolgálat Kőbányán, a nők munkaerőpiacra való 
visszatérésének ösztönzése" c. kiadvány; 2007. év 
(HEFOP-1.3.1. projekt, EU-NFT l.; 500 példány) 

8. "Munkaerőpiaci reintegrációt segítő szakmai program ok" 
A kőbányai "Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációs 
projekt keretében; 2013. év 
{EU-ERFA/KMOP-5.1.1/ A-09-2f-2011-0001,KIVF-1.6/ST-11-05; 200példány J 

Tájékoztatók 

1. "Bemutatkozik a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő 
Alapítvány"; 1999. év 
(Havasi Gyopár Alapítvány, 1000 példány) 

2. "Tiszta Kőbányáért"- tájékoztató a szelektív gyűjtőszigetek és a lakossági 
hulladékudvarok szolgáltatásairól; 2007. év 
(Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány, 1000 példány) 

3. "Élhető Kőbányáért"- tájékoztató az allergiáról és a parlagfű. irtásáról; 2008. év 
fT<őbánva KnrnvezAtfpi]P<;7tp<;pprt A lnnítvnnu 1 nnn nplrfnnll) 
" .,/ .." - ·- J ·-.;; ~ - .· ·. - - - - .. ,_-- -- - - . ./" ~ - - - r· - --·"---J./ 

Postacím HAVASI GYOP . .i.R ALAPÍTVANY l-+75 Gudapest Pf3l0 
TelefonfLt x: 260-6 7-25 E -mal!: [_Q_~tlJ1_~t_~1~rj}llg,;_~lt_:QDJiJl:: __ b~J 

t:íen!ap: ~~-.-":~_bgy_q_a.\:..:lcro.r~ 
-, ~ ~- _ aoo2-::c~js_-; 



Szabados Heni 

Feladó: 
Címzett: 
Elküldve: 
Melléklet: 
Tárgy: 

"Havasi Gyopár Alapítvány" <postmaster@hgya.t-online.hu> 
"Jogáné Szabados Henrietta" <szabados_heni@kobanya.hu> 
2013. június 13. 17:05 
Köb.Önk.2013.évi kr.kieg.mell .. doc 
Köb.Önk.2013.évi kr.kieg.mell. 

Kedves Heni! 

l. oldal, összesen: l 

Mellékelten küldjük a kérelmünkhöz a kiegészítő mellékletet, amit Alpolgármester Úr kért. 

Köszönjük. 
Üdv: Teri 

2013.06.13. 



Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-Testülete részére 

Kiegészítő melléklet kérelemhez 

A Havasi Gyopár Alapítvány 2013. évi feladatvállalási tevékenysége 
a kőbányai lakosság érdekében 

1. Információs, Tanácsadó és Segítő Szaigálat 

A Szeigálat keretében a hozzánk fordulók számára információt, tanácsadást, segítséget 
nyújtunk a hivatalos ügyintézésben, az új jogszabályoknak megfelelően, jogi, szociális, 
egészségügyi, képzési, adó és álláskeresés ügyében. Az ügyintézésnél az Alapítvány saját 
eszközeivel - telefon, internet, nyomtató, fénymásoló- és a fogadó helyiséggel biztosítja az 
információk, a jelenleg hatályos rendeleteknek megfelelő nyomtatványok beszerzését, 
továbbá segítünk az elintézés médjában is. 

Félfogadás: 
• Alapítványi Iroda X. Bánya u. 4/a. sz. alatt : hétfő-kedd szerda-csütörtök 10-14 óráig 
• Kada u. 120. sz. alatt (Görög Klub) : hétfőn és csütörtökön 10-12 óráig 

ll. félévre tervezett költsége: 600.000,- Ft 
(rezsi, telefon, fax, internet, fénymásoló, irodaszer, posta, személyi költség 50%-a) 

2. Kiadványok és fórumok a lakosság részére 

Az alábbi témákban szeretnénk kiadványt készíteni valamint fórumokat szervezni a 
lakosság részére, az Önkormányzat, a témával foglalkozó szervezetek, intézmények 
civil, egyházi szervezetek, klubok, cégek részvételével. 

211) A bűnmegelőzés, a közbiztonság erősítése, vagyonvédelem, áldozatsegílés 
témájában 

- Kiadvány: "Idősek védelmében" címmel 
Egyszerű kivitelű N5 formátumú kiadvány (500 pid.) 

- Fórumok, bemutatók 
kis létszámú csoportokban , az érdeklődésnek megfelelően szervezve 
Tervezett időpont: október 

212) Az egészségügyi ellátásról (mindenkinek) 
Téma: az egészségügyi alap- és szakellátások igénybevételi lehetőségei 

- Információs kiadvány 
Egyszerű kivitelű A/5 formátumú kiadvány (500 pid.) 

- Fórumok 
az érdeklődésnek megfelelően szervezve 
Tervezett időpont: ll félév (október-november) 

A kiadványok, fórumok tervezett költsége: 400.000,- Ft 
(nyomdai ktg., szervezés, irodaszer, vendéglátás egyéb) 
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3. Az önkéntesség, mint lehetőség (konferencia) 

Az önkéntesség fontos szerepet tölt be egyre több területen, ezek megismerése és 
népszerűsítése érdekében szeretnénk konferenciát szervezni: intézmények, iskolák, civil 
szervezetek , cégek részvételével. ( kb. 50-60 fő ) 

Témák: Önkéntes tv., Nemzeti Köznevelési tv., társadalmi felelősségvállalás, EVS 

Tervezett költség: 200.000,- Ft 
(szervezés, irodaszer, vendéglátás, információs anyagok, egyéb) 

4. Civil Karácsonyi Ünnepség 

Hagyományosan megrendezésre kerülő ünnepséget ebben az évben (a lehetőségek 
függvényében) új formában, a résztvevők bevonásával szeretnénk megszervezni. 
Tervezett létszám: 250 fő 

A rendezvény tervezett költsége: 300.000,- Ft 
( müsor, vendéglátás, csekély ajándék, anyag ktg.) 

Véleményünk szerint a tervezett tevékenységeink, programjaink a hatályos jogszabályokban 
meghatározott önkormányzati közfeladatoknak megfelelnek, melynek átvállalására 
szeretnénk a Tisztelt Bizottság és a Tisztelt Képviselő-testület támogatását kérni 1.500e Ft 
összegben, kiegészítő mellékletünk figyelembe vételéveL 

Budapest, 2013. június 12. 
Tisztelettel és köszönettel: 

Mihalicska Terézia 
elnök 


