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L. szám ú előterjesztés
Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere
Előterjesztés

a Humánszolgáltatási Bizottság részére
a Szent György nyári napközis hittanos tábor céljára nyújtott
2015. évi támogatás elszámolásáról
I. Tartalmi összefoglaló
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a
2015. május 14-én megkötött támogatási szerződés keretében (az előterjesztés 2. melléklete)
bruttó 800 OOO Ft összegű támogatást nyújtott a Budapest Kőbánya Szent László Plébánia (a
továbbiakban: Egyház) részére a Szent György nyári napközis hittanos tábor céljára.
Az Egyház a 2015. évi támogatásról szóló elszámolását határidőben benyújtotta. Az Egyház a
támogatást a támogatási szerződésnek megfelelően teljes mértékben felhasználta, és az
elszámolása megfelelő. A támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámoló az
előterjesztés 3. melléklete, a pénzügyi táblázatot az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.
A beszámoló szerint a támogatást a 2015. június 22. és augusztus 14. között a Kőbányai
Széchenyi István Általános Iskolában megrendezett táborral kapcsolatban étkezésre,
buszbérlésre, uszodai, játszóházi és csoportos belépőkre, vetélkedő költségeire, valamint
utazási jegyekre használták fel. A tábort összesen l 08 gyermek vette igénybe.
A támogatási összeg tételes elszámolásának ellenőrzését a Polgánnesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály végezte a támogatási
szerződésben meghatározottak szerint. Ennek megfelelően az ellenőrzés kiterjedt a támogatási
összeg rendeltetésszerű felhasználásának és a kötelezettségteljesítés fonnai szabályosságának
vizsgálatára (hitelesítés módja, másolatok beazonosíthatósága, számviteli megfelelőség).
A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon megtekinthető.

Főosztály

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011.
(IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja alapján a
Humánszolgáltatási Bizottság hatásköre.

II. Döntési javaslat
Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot.
Budapest, 2016. március" ~l"

~~o;
Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

,--....,

jegyző

l. melléklet az

előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága
.. ./2016. (III. 22.) határozata
a Szent György nyári napközis hittanos tábor céljára nyújtott
2015. évi támogatás elszámolásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága a Budapest Kőbánya Szent László Plébánia részére a Szent
György nyári napközis hittanos tábor céljára a 2015. évben nyújtott 800 OOO Ft összegű
támogatásról szóló elszámolást elfogadja.
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amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X.. kerület Kőbányai Önkormányzat
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP
Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseletében Kovács Róbert polgármester megbízásából
Kálmánné Szabó Judit osztályvezető) mint támogató (a továbbiakban: Támogató vagy
Önkormányzat),
másrészről a Budapest Kőbánya Szent László Plébánia (székhelye: ll 02 Budapest, Szent
László tér 25., adószáma: 19001580-1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 1171000220001034, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye száma: 00001/2012-001., sorszáma: 555.,
képviseli: Balogh Attila plébániai kormányzó) mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott
vagy Egyház együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott napon, helyen és feltételekkel:

l. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Támogatott a Budapest Főváros X. kerület
közigazgatási területén működő egyház, amely az alapszabálya szerint hitéleti tevékenységet
folytat.

2. Az Önkormányzat támogatást nyújt az Egyház által szervezett 2015. évi Napközis,
Hittanos Táborhoz. A támogatás mértéke 800 OOO Ft, amelynek a fedezete a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.)
önkormányzati rendelet 8. melléklet 45. sorában rendelkezésre áll.
3. A támogatás fonnája vissza nem térítendő támogatás. A támogatott tevékenység
kormányzati funkció kódja: 084040 egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének
támogatása.
4. A támogatás felhasználható az Egyház 2015. évi Napközis, Hittanos Tábor (étkezés,
buszbérlés, uszodai és múzeumi belépőjegyek, vetélkedők, irodaszerek, játékok, tisztítószer,
kötszer, bérleti díj, rajz- és kézműves eszközök, valamint közlekedési utazás~ jegyek)
költségeire.
5. A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról201 5. október 31-éig tételesen
elszámolni és beszámolót készíteni az Önkormányzat részére.
6. A pénzügyi elszámoláshoz az Önkormányzat által meghatározott és elektronikusan
rendelkezésre bocsátott számlaösszesítőt kell használni, valamint csatolni kell a számviteli,
pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok hitelesített másolatait (számla, szerződés, egyéb
számviteli, illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) az l. mellékletben meghatározott
módon. Az Egyház vezetője az elszámolás főösszesítőjén aláírásával igazolja, hogy a
támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak és
üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint.
7.

A támogatás felhasználásáról szóló beszámolóban ismertetni kell a támogatás
felhasználását, valamint tájékoztatást kell adni az Egyház tevékenységéről.

rendeltetésszerű

8. Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználásátjogosult ellenőrizni, az ellenőrzést az
Egyház köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr teq9~lkezéséreb_ocsátásávat ···~·
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9. Az Egyház a támogatás felhasználásáról köteles elküldnített\szári}~it~~i}h,yHv~t~ást•.,
vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valarliinf" a láihögatas -!dha'szriál'ást
alátámasztó dokumentumokat, számviteli bizonylatokat
jóváhagyástól számított tíz évig megőri~i.
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l O. Az Egyház a szerződésben rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint a
dokumenturftok őrzési helyében bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles írásban
bejel~nteni az Önkormányzat részére.
·
ll. Kapcsolattartásra jogosult az Önkormányzat részéről a KŐbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály, Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály civil és nemzetiségi
referense. Ellenőrzésre jogosult az Önkormányzat részéről a Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály, Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály vezetője és a Belső
Ellenőrzési Osztály munkatársai.
Kapcsolattartó az Egyház részéről: Balogh Attila plébániai kormányzó.
12. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy
a) az Egyháznak nem áll fenn tartozása az Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési
szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben,
b) az Egyház megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
c) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (l) bekezdés l. pontja szerinti
átlátható szervezet,
d) az Egyház nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene
jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
6. §-ában foglalt kizáró körülmények az Egyházzal szemben nem állnak fenn,
f) az Egyháznak nincs lejárt köztartozása, valamint
g) az Egyház a támogatás tekintetében adólevonasi joggal nem rendelkezik.
13. A 12. pont a-f) alpon~ában foglalt körülmények nyilatkozat szerinti fennállása a
támogatás nyújtásának feltétele.
14. A Támogatott köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak
a) a fel nem használt,
b) a nem támogatási célra felhasznált, valamint
c) a nem szabályszerűen elszámolt
részét annak a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű ügyleti kamatával
együtt az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül. A határidő
elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki
alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell.
15. A 14. pont c) alpontja alapján kell eljárni, ha az Önkormányzat az 5. pontban
meghatározott elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészben nem fogadja el. Erről az
Önkormányzat 15 napon belül értesíti az Egyházat, a visszafizetési határidő további 15 nap.
16. Az Önkormányzat jogosult a szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha az Egyház
vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik:
a) a 12. pont a-f) alpontjában foglalt körülményeiben bekövetkezett változás miatt a
támogatásra nem_ lett volna jogosult,
b) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul,
c) szerződésszegést követ el, és akadályozza a támogatás felhasználásának ellenőrzését,
vagy elmulasztja a 10. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét, illetve az 5. pontban
foglalt elszámolási és beszámolási kötelezettségét.
17. Elállás esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni az erről szóló értesítés
közlését követő 15 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű
ügyleti kamattal együtt. A határidő elmulasztása esetén a késeddemmel érintett naptári félév
első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni
kell.
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18. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2015.
évi V. törvény ':'onatkÓ"zó rendelkezései az irányadóak.
·
19. A jelen szerződés három oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét
képezi az l. melléklet.
·
·
·
20. A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
Budapest, 2015. május)~"

Budapest, 2015. május )L"

dr.

c;.: íiv1 (;~ '
E~rlJan Eva
jogtanácsosze l? ~1 1~J.
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J. melléklet a támogatási szerződéshei

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja

l. A támogatott az eredeti számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített
bélyegző lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt- az alábbi tartalmú szöveget:
"A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra."
Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja.
2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a
támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá:
"A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat."
Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja.
3. A pénzügyi elszámoláshoz az el számolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait
tartalmazó számlaösszesítő eredeti, a támogatott által cégszerűen aláírt példányát kell
beküldeni. A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat-másolatokat
sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a tételes ellenőrzés során
a költségek, kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá a számlaösszesítő
szerinti azonos sorszámmal ellátott dokumentumok csoportosítva kerüljenek benyújtásra, pl. a
számlaösszesítőben az l. sorszámmal rendelkező számla mögött megtalálható legyen
ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló dokumentum, szerződés is.
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Budapest Főváros X. ker.
Kőbányai Önkormányzat
Budapest,
Szent László tér 29.
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Tárgy: Beszámoló a Szent László Plébánia
nyári napközis táboráról
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Humánszolgáltatási Bizottsága
dr. Mátrai Gábor Elnök úr

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Önöknek a támogatásért, amivel hozzájárultak táborunk
működéséhez.

Az idén 20. alkalommal 2015. 06.22-tő12015. 08.14-ig nyitottuk meg a nyári napközis tábor kapuit.
A helyszín ismételten a Széchényi István Általános Iskola volt, ahol táborosaink rendelkezésére
álltak a szabad téri edző eszközök, a sport udvar valamint a tornaterem.

Az étkeztetést szintén a Szivárvány Idősek Otthonában bonyolítottuk le, amely finom,bőséges.
Minőségileg és mennyiségileg is megfelelő volt. Az idei táborunkat 108 gyermek vette igénybe,
amelynek jó része az Újhegyi lakótelepről jött, de akadtak szép számmal a kerület más részeiről is
gyermekek. Hetente 30-35 táboros gyermeket jelentett. Több gyermek velünk töltötte a szünidő
nagy részét, mivel anyagi helyzetük nem tette lehetövé más fizetős táborban a részvételt.
A napközis táborunk fő célkitűzése a keresztény szellem.ű nevelés mellett a szabad idő hasznos
eltöltése. Programjaink változatosak és színesek voltak,azonban a rekkenő hőség miatt változtatni
kellett az eredeti terven. Táborosaink még sem unatkoztak, mert a tornaterem és a többi játékszer
(ping-pong asztal"csocsó, biliárd asztal, sakk) kínálta lehetőségek pompásan illeszkedtek
programjainkba. A rendszeres heti foglakozások kézmíves, uszoda, sport mellett sikerült nagy élményt
szerezni a Minipolisz interaktív játszóházban, ahol a felnőttek világával ismerkedtek a táborosaink
Látogatást tettük a Verbita szerzetes rendnél, ahol hatalmas foci győzelmet arattak focistáink a
szerzetesek ellen .. A szeretet misszionáriusai szerzetes rendnél megismerkedtünk Teréz anya
szellemiségével. A szerzetes nővérekkel együtt énekeltünk latin nyelvű énekeket, amely meglepetés
volt az ott élők számára. A Szivárvány Idősek Otthonában verses- zenés műsort adtunk elő, amelyen
egy brácsa művész család is fellépett, nagy sikerrel. Az itt lévő idős emberek és a táborosaink között
érzelmi szálak találtak egymásra és lett belőle nagyszülők - unoka kapcsolat táborozási időnk alatt.
Ennek következtében egymást keresték a fogadott nagyszülők és a fogadott unokák. Látogatást tettünk
a BRFK központi épületében, ahol vidám, játékos vetétkedön és szituációs játékokban mérték össze
tudásukat táborosaink Nagyon érdekes program volt a X ker. Rendőrkapitányságon tett látogatás,
ahol a rendőri munka színes forgatagába pillanthattak be táborosaink Az Emberbarát Alapítvány
sütödéjében a mindennapi kenyerünket készítettük el, és elsajátítottuk a 4 fonatos kalácskészítés
fortélyát. Sikeres program volt a Krausz palotában a Miniversum és a Kac-kac játszóház. Nagy
érdeklődést váltott ki az Óhegy park-i és a Pestszentimre-i erdei tornapálya, amelyet mindenki
kipróbált a különböző nehézségi fokú tornagyakorlatokat Sándor Zoltán igazgató úr vezetésével a
sorolcsári Duna-ágon kétszer volt evezős túránk, aminek népszerűsége táborosaink közt

egyre növekszik és a
versenyt.

szülők

körében is egyre közkedveltebb. Rendeztünk Ki Mit Tud? és jelmez

Vallási nevelésünket szolgálta a napi rövid hittanóra, valamint 3 alkalommal részt vettünk
szentmisén,és l alkalommal pedig szentórán. Már a 7. alkalommal jártunk a Mária Rádióban
rózsafüzért imádkozni, és a gyermekeink hangját választották a müsor szignál hangjának.
A nagy hőség ellenére is buszos kiránduláson vettünk részt Ceglédbercelen,ahol a falusi élettel, a
lótenyésztéssel és a mezögazdasági munkákkal ismerkedtünk meg közelebbről. Mindenki kipróbálta
a magyarok ősi lovas mesterségét,a lovaglást,miközben gyermekeink a nemezből tulipánt készítettek,
és a bográcsban ott rotyogott a hírös virslis krumplipaprikás .

Minden hétnek volt jelszava: engedelmesség, tisztetelet,udvariasság,önfegyelem,
segítőkészség,őszintesé,megbocsátás, hála. Ezt a délutáni értékelésen számon kértük.
Az idén nyáron sok önkéntes munkát végző középiskolást kaptunk a rákoskeresztúri Pál apostol
Általános Iskola és Gimnáziumtól valamint egyéb gimnáziumok növendékeiből is szép számmal
jelentkeztek.
Immáron ?.alkalommal rendeztük meg a jutalom táborunkat Tihanyban,amely élményben gazdag
és sok- sok meglepetés programmal telitett volt. Ide a legbuzóbb és legkiválóbb gyermekeinket
vittük el.
Megfigyelhető

volt az idei nyarunk közlekedéseinél, hogy a köztekedési jegyek vásárlása tekintetében
egyfajta szülői fegyelmezettség jelentkezett. V alószínüsíthető, hogy a BKV büntető szankciói
eredményesek.

Sándor Zoltán igazgató úr és munkatársai mindenben a segítségünkre voltak,hogy gyermekeink
igazán jól érezzék magukat a nyári szünidőben .Ebben az iskolában már 12 éve van helye a
táborunknak,reméljük, hogy a következő nyarakat is itt tölthetjük!
A táborunk létjogosultsága előre mutató,fontos a mai gyermek számára is az a biztos pont,ahol
az emberformálás szeretettel, odafigyeléssel történik,mert vonzó,szilárd,erkölcsi értéket ad.
Köszönjük a támogatást!
- --~- -" -~

\a/~
) 8J2

Budapest,2015-10-20.
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igazolom, hogy a támogatást a szerzödésben meghatározott célra fordítottuk, az elszámolás iratai valósak és fizleti könyveikben valamennyit nyilvántartjuk a rá vonatkozó számviteli szabályok

szerint.

Budapest, 2015.11.02.
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