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Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere
Előterjesztés

a Humánszolgáltatási Bizottság részére
a Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány
részére nyújtott 2015. évi támogatás elszámolásáról
I. Tartalmi összefoglaló

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkonnányzat) a
2015. december 4-én megkötött támogatási szerződés keretében (az előterjesztés 2.
melléklete) bruttó 540 OOO Ft összegű támogatást nyújtott a Budapest X. kerületi Kőbányai
Szent László Egyházközség Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) részére.
Az Alapítvány a 2015. évi támogatásról szóló elszámolását határidőben benyújtotta. A
támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámoló az előterjesztés 3. melléklete, a pénzügyi
táblázatot az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.
Az Alapítvány a szakmai beszámolójában tájékoztatást ad arról, hogy a támogatást a Szent
László Kórussal kapcsolatban (zenés áhitatra és orgonakoncertre, cd kiadására, Mikulás
csomagok ás karácsonyi ajándékok anyagköltségére) használta fel.
A támogatási összeg tételes elszámolásának ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálya végezte a támogatási
szerződésben meghatározottak szerint. Ennek megfelelően az ellenőrzés kiterjedt a támogatási
összeg rendeltetésszerű felhasználásának és a kötelezettségteljesítés formai szabályosságának
vizsgálatára (hitelesítés módja, másolatok beazonosíthatósága, számviteli megfelelőség).
A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon megtekinthető.

Főosztály

Az Alapítvány elszámolása 405 OOO Ft értékben megfelel a támogatási célnak és az egyéb
feltételeknek A fennmaradó 135 OOO Ft összegről benyújtott számlák nem felelnek meg a
támogatási szerződésben foglalt támogatási céloknak (a hangszerszállításról szóló CC3SA
0043378 számú számla 25 OOO Ft értékben, a nyomdaipari szolgáltatatásról szóló
SzgB001523 számú számla l O OOO Ft értékben és a fájlkonverziós feladatok elvégzéséről
szóló EBILL-01042 számú számla 100 OOO Ft értékben).
Figyelemmel arra, hogy a fenti kiadások az Önkormányzat által egyébként támogatott
programokkal (zenés áhitat orgonakoncert és cd kiadása) kapcsolatban merültek fel, az
elszámolás keretében javasalom ezen számlák elfogadását is.
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-testülete meghozza az
előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot.
Budapest, 2016. március" H

"
W eeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Sz±lnsztián
jegyző(~

l. melléklet az

előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága
.. ./2016. (III. 22.) határozata
a Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány
részére nyújtott 2015. évi támogatás elszámolásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága a Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség
Alapítvány részére a 2015. évben nyújtott 540 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
Weeber Tibor alpolgármester) mint támogató (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat vagy
Támogató),
másrészről

a Budapest X. kerület Kőbányai Szent Lászl6 Egyházközség Alapítvány (1202
Budapest, Nagyszalonta utca 19., adószáma: 19659664-1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank
Nyrt 11710002-20049461, Fővárosi Törvényszék bejegyzés száma: 12. Pk.65188/1991/14.,
nyilvántartási száma: 01-01-0001317., képviseli Szabóné Krupa Ágnes elnök) mint
támogatott (a továbbiakban: Támogatott, együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott
napon, helyen és feltételekkel:
l. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Támogatott a Budapest X. kerület közigazgatási
területén működő civil szervezet, amelynek alapító okirat szerinti célja a Szent László Kórus
támogatása, kulturális tevékenység, templomi hangversenyek, kórus-hangversenyek, egyéb
rendezvények szervezése, továbbá zenei kiadványok kiadása. A Szent László templom a
Kőbányai Önkormányzat tulajdona.
2. Az Önkormányzat a 2015. évben 540 OOO Ft, azaz ötszáznegyvenezer forint támogatást
biztosít a Támogatottnak, amelynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8.
melléklet 42. sorában rendelkezésre áll.
3. A támogatás formája vissza nem térítendő önkormányzati támogatás. A támogatott
tevékenység kormányzati funkció kódja: 084032 civil szervezetek programtámogatása.
4.

A támogatás felhasználható a Szent László Kórussal kapcsolatban:
a) zenés áhitatra és orgonakoncertre,
b) zenei kiadványok (cd) kiadására, .
c) mikulás csom~gok és karácsonyi ajándékok anyagköltségére.

5. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Támogatott a 2014. évi működéséről,
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az
üzleti év utolsó napjával készített beszámolót a bíróságnál letétbe helyezze, és a letétbe
helyezést igazolja.
·
6. A támogatás folyósítására az 5. pontban foglalt feltétel teljesítését
kerül sor a Támogatott megadott bankszámlájára.

követő

30 napon belül

7. A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2016. január 31-éig tételesen
elszámolni és beszámolót" készíteni az Önkormányzat részére.
8. A pénzügyi elszámoláshoz a Kőbányai 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. A Támogatott elnöke az elszámolás főösszesítőjén
aláírásával igazolja, hogy a támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az
elszámolás iratai valósak és üzleti könyveJben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó
számviteli szabályok szerint.

9.

A támogatás felhasználásáról szóló beszámolóban ismertetni kell a támogatás
felhasználását, valamint tájékoztatást kell adni a Támogatott

rendeltetésszerű
tevékenységéről.

l O. Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőr~ést a
Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére
bocsátásávaL
ll. A Támogatott a támogatás felhasználásáról köteles elkülönített számviteli nyilvántartást
vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználást
alátámasztó dokumentumokat, számviteli bizonylatokat az Önkormányzat által történő
jóváhagyástól számított tíz évig megőrizni.
.
12. A Támogatott a szerződésben rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint a
dokumentumok őrzési helyében bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles írásban
bejelenteni az Önkormányzat részére.

13. Kapcsolattartásra jogosult a Kőbányai 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
és a Belső Ellenőrzési Osztály.
Kapcsolattartó a Támogatott részéről Szabóné Krupa Ágnes elnök.
14. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy
a. az Alapítványnak nem áll fenn tartozása az Önkormányzattal, önkormányzati
költségvetési szervvel és az Önkom1ányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági
társasággal szemben,
b) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
c) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (l) bekezdés l. pontja
szerinti átlátható szervezet,
d) a Támogatott 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 a Támogatottal szemben nem állnak
fenn,
t) a Támogatott nincs lejárt köztartozása, valamint
g) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonasi joggal nem rendelkezik.
15. A 14. pont a- t) alpontjában foglalt körülmények nyilatkozat szerinti fennállása a
támogatás nyújtásának feltétele.
16. 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.
17. A 16. pont c) alpontja alapján kell eljárni, ha az Önkormányzat a 7. pontban
meghatározott elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészben nem fogadja el. Erről az
Önkormányzat 15 napon belül értesíti a Támogatottat, a visszafizetési határidő további 15
nap.
2

18. Az Önkormányzat jogosult a szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha a
Támogatott vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik:
a) a 14. 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 12. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét, illetve a 7. pontban
foglalt elszámolási és beszámolási kötelezettségét.
19. 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 késedelemmel érintett naptári félév
első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni
kell.
20. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók

Törvénykönyvről

szóló 2013. évi

21. A jelen szerződés három oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét
képezi az l. melléklet.
A

Szerződő

Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
aláírják.

egyezőt jóváhagyólag
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l. me/lék/et a támogatási szerződéshez
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. (II. 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 elszámolni 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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BESZÁMOLÓ a Kőbányai Önkrományzat K/4119/6/2015/11. számú támogatási szerződésének teljesítéséről

Alapítványunk a 2015. évi költségvetésből származó müködési támogatás felhasználásának szakmai
teljesítéséről maradéktalanul és nagy büszkeséggel ad számot.

A kiemeit célok közül a nagy sikerű őszi orgonahangverseny sorozat művész színvonala - amint azt a
kiemelkedően magas résztvevői létszám is mutatja- dővárosi tekintetben is példamutató volt.
A hangszeres és énekes szólisták produkciója kimagasló, de az ezzel kapcsolatos kiadások igazán szerénynek

mondhatók. Az előadói díjak jelképesnek tekinthetők, a hirdetések száma és kiadása is takarékos
gazdálkodást mutat.
Összesen 240.000 forint támogatás elszámolása történt e célra, a kiadások mindössze 3 ezer forint
nagyságrenddel haladták meg a támogatási összeget.
A zenei, kulturális terület támogatásaként használtunk fel úja bb 100.000 forintot, amellyel a beltéri
orgonafelvételek lemezkiadását támogattuk. A kiadvány finanszírozását más forrásból oldja meg a plébánia,
az elszámolt összeg nem tartalmaz előállítási költséget.

Hálás hívek körében került kiosztásra néhány karácsonfa, megkönnyítve a neház helyzetben lévő családok
karácsonyi készülődését. Ragyogó arcocskák, és vidám műsor kísérte a Mikulás-napi templomi porgramot. Az
idős, beteg hívek csekély ajándékozására is jutott a teák, édességek csomagjábóL A társasjátékokat a

plébánián működő ifjúsági csoportok avatták fel az év utolsó napján, hálaadás után.

Összefoglalóan kijelenthetjük, hogy az Ön kormányzal nagylelkű támogatása révén a korábbi éveknél jóval
gazdagabb, de túlzásoktól mentes, a rászorulóktámogatását szem előtt tartó ünnepeket ülhettünk.
Hálásan köszönjük a támogatást, s egyben kérjük beszámoónk és elszámolásunk elfogadását.
Budapest, 2016. január 26.
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Sorszám

Kőbányai

Szent László Egyházközség Alapítvány

l

Zenés áhítat (orgonakoncert
sorozat}

2

Zenés állitat (orgonakoncert
sorozat)

3

Zenés áhitat (orgonakoncert
sorozat)

Zenés áhitat (orgonakoncert

4

5

K6bányai Szent lflszló Templom és
Plébánia Budapest, X. ker. Szent László
tér 25.

Számla száma

Számla kibocsátója

Termék vagy szolgáltatás
megnevezése

Számla
Számla kelte

Teljesités

időpontja

Fizetési határidő

elszámolásának
ideje

Számla végösszege
(Ft)

17 780 432/2015

Pro Muska Alapitvány

műsorközlés

2015.1130

2015.11.30

2015.12.10

2015.12.04

17780

2015.09.012015.12.06.

35 560 431/2015

Pro Musica Alapítvány

ma sorközlés

2015.11,30

2015.09.30

2015.12.10

2015.12.17

35 560

2015.09.01·
2015.12.06.

75000 43378

Alapteremt6 Kft.

2015.12.10

2015.12.06

2015.12.10

2015.12.06

75000

2015.09.01·
2015.12.06.

10000 Szg8001523

Balla László

nyomdai szaigáitatás

2015.12.17

2015.12.17

2015.12.17

2015.12.17

10000

2015.09.01·
2015.12.06.

10000 744961

Nász Renáta

elóadómOvészl tevékenység

2015.12.21

2015.10.25

2015.12.31

2015.12.22

10000

Szent László Templom és
Plébánia Budapest, X. ker. Szent László
tér 25.

2015.09.01·
2015.12.06.

25000 5143459

Tóka Szabolcs

elóadómúvészi tevékenység

2015.12.14

2015.12.06

2015.12.31

2015.12.22

25000

K6bányai Szent László Templom~

Plébánia Budapest, X. ker, Szent László
tér 25.
KiSbányai Szent László Templom és
Plébánia Budapest, X. ker. Szent László
tér 25.
Kőbányai

Stent László Templom és

Plébánia Budapest, X. ker. Szent László
tér 25.

Zenés áhitat (orgonakoncert
sorozat)

Kőbányai Szent László Templom és
Plébánia Budapest, X. ker. Szent László
tér 25.

sorozat)

Támogatás
összege
(Ft)

2015.09.012015.12.06.

sorozat)

Zenés áhitat (orgonakoncert

6

Időpont

Helyszín

támogatás jellege

Kőbányai

elóadómúvészi tevékenység.

hangszerszállítás

7

Zenés áhitat (orgonakoncert
sorozat)

Kőbányai Szent László Templom és
Plébánia Budapest, X. ker. Szent László
tér 25.

2015.09.01·
2015.12.06.

25000 807789 2

Musicanta Bt

előadómLlvészi

tevékenység

2015.12.19

2015.09.10

2015.12.27

2015.12.22

25000

8

Zenés áhitat (orgonakoncert
sorozat)

Kőbányai Szent László Templom és
Plébánia Budapest, X. ker. Szent László
tér 25.

2015.09.01·
2015.12.06.

10000 481909

Lozsányi Tamás

eldadómLlvészi tevékenység

2015.12.16

2015.12.12

2015.12.28

2015.12.22

10000

9

Zenés áhitat {orgonakoncert
sorozat)

Kőbányai Szent László Templom és
Plébánia Budapest, X. ker. Szent László
tér 25.

2015.09.012015.12.06.

6 260 43379

AlapteremUS Kft

e16adóművészi

tevékenység

2015.12.10

2015.12.06

2015.12.10

2015.12.21

10000

10

Zenés áhítat {orgonakoncert
sorozat)

KIJbányai Szen t László Templom és
Plébánia Budapest, X. ker. Szent László
tér 25.

2015.09.01·
2015.12.06.

Kriesch Management Bt

e16adóművészi

tevékenység

2015.12.12

2015.12.06

2015.12.19

2015.12.22

25400

Szűcs

fájlkonverzió

201$.12.21

2015.12.21

2015.12.29

2015.12.23

100000

BIG BEN Teaház

teák

2015.12.05

2015.12.05

2015.12.05

2015.12.05

89000

25 400 7247768

Kőbányai

ll

Zenei kiadványok (CD)
támogatása

Szent László Templom és
Plébánia Budapest. X. ker. Szent László
tér 25.

12

Mikulás csomagok és
karácsonyi ajándékok
anyagköltsége

Kőbányai Szent László Templom és
Plébánia Budapest, X. ker. Szent László
tér 25.
Kőbányai

13

Mikulás csomagok és
karácsonyi ajándékok
anyagköltsége

Szent László Templom és
Plébánia Budapest, X. ker. Szent László
tér2S.

2015.12.21

o 743216

Vágó Krisztina e. v

tasakok

2015.12.21

2015.12.21

2015.12.21

2015.12.21

7050

14

Mikulás csomagok és
karácsonyi ajándékok
anyagköltsége

Kőbányai Szent László Templom és
Plébánia Budapest, X. ker. Szent László
tér ZS.

2015.12.21

O A03100592/0606/00012

SPAR Magyarország Kft

édesség

2015.12.21

2015.12.21

2015.12.21

2015.12.21

6000

15

Mikulás csomagok és
karácsonyi ajándékok
anyagköltsége

Kőbányai Szent László Templom és
Plébánia Budapest, X. ker, Szent László
tér 25.

2015.12.21

15 800 A08600104/0575/00023

Office Depot Hungary Kh

írószerek

2015.12.21

2015.12.21

2015.12.21

2015.12.21

15800

16

Mikulás csomagok és
karácsonyi ajándékok
anyagköltsége

Kőbányai Szent László Templom és
Plébánia Budapest, X. ker. S:zent László
tér 25.

2015.1231

13 395 A0$20024 7/0500/00007

AlDl Magyarország Kft

társasjáték, édesség

2015.12.31

2015.12.31

2015.12.31

2015.12.31

13 395

17

Mikulás csomagok és
karácsonyi ajándékok
anyagköltsége

Kőbányai Szent László Templom és
Plébánia Budapest, X. ker. Szent László
tér 25.

201~.12.08

81805 6 778953

Paresetich Ernélné e. v.

fenyőfák

2015.12.08

2015.12.08

2015.12.20

2015.12.09

97 290

2015.12.21

2015.12.05

100 OOO EBILL-01042

89000 7100979

Network Hungal)' Kft
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