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Tárgy: az Emberbarát Alapítvány kérelme 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.) a mellékelt levél alapján ké
relemmel fordult hozzám, melyben segítséget kér a bentlakásos rehabilitációban részesülő 
ügyfeleik részére a Bp. X., Ihász u. 24. szám alatt lévő műfüves sportpálya hetente két alka
lommal történő térítésmentes használatához. 

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság augusztus 31.-ei ülésén tárgyalta az előter
jesztést és támogatásra javasolja. 

Budapest, 2010. szeptember 2. 

HATÁROZATI JAVASLATOK: 

A Képviselő-testület az Ihász utcai sporttelep térítésmentes használatát az Emberbarát Alapít
vány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.) részére a bentlakásos rehabilitációban részesülő szen
vedélybetegek részére hetente két alkalommal biztosítja délelőtt 9-11 között labdarúgó mér
kőzések céljából. 
Határidő: azonnal 

Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért: Hajdú Péter főosztályvezető 

B u d a p e s t, 2010. szeptember 2. 

Verbai Lajos 
polgármester,-

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
j e g y z ő 
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Emberbarát Alapítvány 
Alapító: Lóránt Miklósné 

1105 Budapest, 
Cserkesz u. 7-9. 

Elnök: Bereczki Sándor Tel.: 431-97-92 
Titkár: Bereczki Ágnes Fax: 431-97-96 
e-mail: emberbaratíSlemberbarat.hu www.emberbarat.hu 
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Tisztelt-Polgármester Ur! 

Az Emberbarát Alapítvány 1991-óta működtet Alkohol- Drogrehabilitációs Intézetet, ahol a 
szenvedélybetegek terápiás közösségben komplex - egészségügyi, szociális, pszichés, képzési-, 
foglalkoztatási - rehabilitációban és re-szocializációban vesznek részt. 
A rehabilitáció szakmai programja során a terápiás közösség tagjait nemcsaic a munkára neveljük, 
hanem a szabadidő hasznos eltöltésére is. 

Azzal a kéréssel fordulunk a Tisztelt Polgármester Úrhoz, nyújtson segítséget abban, hogy a 
bentlakásos rehabilitációban részesülő klienseink részére térítésmentesen (megállapodás keretében) 
igénybe vehessük a Bp. X. Ihász utcai műfüves futbalpályát. 

Elképzeléseink szerint gondozottjaink heti rendszerességgel (2 alkalommal) járnának futbalozni a 
pályára délelőtt 9-11 óra között. A sportolás ideje alatt természetesen a felügyeletet és az 
állagmegóvást biztosítjuk. 

Segítségét előre is köszönjük. Bízunk abban, hogy klienseink számára még színvonalasabb ellátást 
tudunk biztosítani az együttműködés keretében. 

Budapest, 2010. július 14. 

1105 Bucíaptst, Cssrkesi u. 7-9. 

Tisztelettel: 

Bereczki Sándor 
elnök-igazgató 

http://www.emberbarat.hu

