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Előterjesztés

a Kőbánya

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére
Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi támogatásainak elszámolásairól

I. Tartalmi összefoglaló

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a
2018. június 4-én megkötött szerződés keretében (az előterjesztés 2. melléklete) bruttó
1 OOO OOO Ft összegű támogatást nyújtott a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány (a
továbbiakban: Közalapítvány) 2018. évi működési költségeihez, amelyből 200 OOO Ft-ot
működésre és 800 OOO Ft-ot programmal kapcsolatos költségekre lehetett felhasználni. A
támogatási összegből 721 042 Ft összeget szakmai programra és 278 958 Ft összeget
működési költségre használtak fel. A Közalapítvány a támogatásról szóló elszámolását
határidőben benyújtotta. A támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámoló az
előterjesztés 3. melléklete, a pénzügyi táblázatot az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat a 2018. július 31-én megkötött szerződés keretében (az előterjesztés 5.
melléklete) bruttó 2 500 OOO Ft összegű támogatást nyújtott a Közalapítvány 2018.
szeptember l-jén az Óhegy parkban tizenegyedik alkalommal megrendezett Kőbányai
Rendvédelmi Nappal kapcsolatos program költségeire. A Közalapítvány a támogatással
határidőben elszámolt. A Közalapítvány a támogatást a támogatási szerződésnek megfelelően
teljes mértékben felhasználta, és az elszámolása megfelelő. A támogatás felhasználásáról
szóló szakmai beszámoló az előterjesztés 6. melléklete, a pénzügyi táblázatot az előterjesztés
7. melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat a 2018. december 11-én megkötött szerződés keretében (az előterjesztés 8.
melléklete) bruttó 327 424 Ft összegű támogatást nyújtott a Közalapítvány által 2017. és
2018. évi casco biztosítási díjak rendezésével kapcsolatos költségeikre. A támogatási
összegből a Közalapítvány 285 300 Ft-ot használt fel, 42 124 Ft összeget visszafizetett az
Önkormányzat bankszámlájára, amelyet az előterjesztés 9. melléklete tartalmazza. A
Közalapítvány a támogatást a fentieknek megfelelően teljes mértékben felhasználta, és az
elszámolása megfelelő. A támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámoló az
előterjesztés 10. melléklete, a pénzügyi táblázatot az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza.
A támogatási összeg tételes elszámolásának ellenőrzését a Kőbányai 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 Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán megtekinthető.
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 3. pont 3.4. alpontja alapján a Kerületfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság hatásköre.
II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot.
Budapest, 2019.június „ 15
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- pontból ellenjegyzem:
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1. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának
... /2019. (VI. 26.) határozata
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi támogatásainak elszámolásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a Kőbánya Közbiztonságáért
Közalapítvány részére a 2018. évben nyújtott, 3 827 424 Ft összegű támogatásról szóló
elszámolást elfogadja.
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Elöödó:

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület őbányai Onko1rcm:ányzat
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László ,tér 29., PIR száma: 73573 , bankszámlaszáma: OTP ~ ,9
Bank Ny1i. 11784009-15510000, képvjseletében D. Kovács Róbeft Aill:al- pölgarmesreT- -----·megbízásából Kálmánné Szabó Judit osztályvezető) mint támogató (a továbbiakban:
Önkormányzat),

.kc

másrészről Kőbánya

Közbiztonságáért Közalapítvány (székhelye: 1102 Budapest, Szent

László tér 29 ., képviseli: Tóth Béla László kuratóriumi elnök, nyilvántartási száma: 01-010001236, adószáma: 19660877-1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 1171000220083887) mint Támogatott (a továbbiakban: Támogatott), a továbbiakban együttesen:
Szerződő Felek között az alulírott napon, helyen és feltételekkel:
1. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Támogatott Budapest Főváros X. kerület

közigazgatási területén működő közalapítvány, amely a közbiztonság védelmében nyújt
szolgáltatásokat a kőbányai lakosok részére.
2. Az Önkormányzat támogatást nyújt a Támogatott alaptevékenysége ellátásához és
·. működéséhez. A támogatás mértéke 1 OOO OOO Ft, azaz egymillió forint, amelynek fedezete a

·· Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
:512018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 25. sorában rendelkezésre áll.
3. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatott tevékenység

kormányzati funkció kódja: 084031 Civil szervezetek
szervezetek programtámogatása.

működési

támogatása és 084032 Civil

i

4. A t~mogatás a Támogatott alaptevékenysége keretében kizárólag az alábbiak szerint

használható fel:
a) 200 OOO Ft működési költségekre,
b) 800 OOO Ft programmal kapcsolatos költségekre.
5. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Támogatott a 2017. 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 a szerződés aláírásától számított 30 napon belül kerül sor a

Támogatott megadott bankszámlájára.
A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2019. január 15-éig tételesen
elszámolni és beszámolót készíteni az Önkormányzat részére.

7.

8. 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 1. mellékletben meghatározott
módon. A Támogatott törvényes képviselője az elszámolás főösszesítőjén aláírásával igazolja,
hogy a támogatást a jelen szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai
valósak és üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok
szerint.

A támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolóban isme11etni kell a támogatás
rendeltetésszerű felhasználását,
a támogatásból megvalósított feladatokat, valamint

9.

tájékoztatást kell adni a Támogatott egyéb, nem a támogatásból finanszírozott szakmai
tevékenységéről.

10. Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőrzést a
Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az.- elienör rendelkezésére
bocsátásával.
11. 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 jelen szerződésben rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint
a dokumentumok őrzési helyében bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles írásban
bejelenteni az Önkormányzat részére.
13. 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, valamint a Belső
Ellenőrzési Osztály.
Kapcsolattartó a Támogatott részéről Tóth Béla László elnök.

14. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy
a) a Támogatottnak nem áll fenn taiiozása az Önkormányzattal, önkormányzati
költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági
társasággal szemben,
b) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
e) a Támogatott a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3, § (1) bekezdés
J. pontja szerinti átllitható 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,
f) a Támogatottnak nincs lejárt köztartozása, valamint
g) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik.

15. A 14. pont a-f) 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
e) 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.
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18. Az Önkormányzat jogosult a jelen 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,
1
vagy elmulasztja a 12. pontban fo glalt 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 jelen szerződést a Szerződő Felek közös megegyezéssel írásban, a jelen szerződés 7.

pontjában meghatározott határidőt megelőzően módosíthatják. A szerződés módosítása nem
irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására. A jelen szerződésben
nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
vonatkozó rendelkezései az irányadók .
.21. A jelen szerződés három oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét

'-képezi az 1. melléklet.
A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
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1. melléklet a támogatási szerződéshez
Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja
1. A Támogatott az eredeti számlára ;kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített
lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt - az alábbi tartalmú szöveget:

bélyegző

„A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra."
Ezt

követően

a Támogatott törvényes
bélyegzőlenyomatával ellátja.

képviselőjének

aláírásával és a Támogatott

2. Az 1. pontban foglaltaknak a számlára tö1iénő 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

a Támogatott törvényes
bélyegzőlenyomatával ellátja.

•
1

képviselőjének

aláírásával és a Támogatott

3. A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait
tartalmazó számlaösszesítő eredeti, a Támogatott törvényes képviselője által aláírt példányát
kell beküldeni. A pénzügyi elszámoláshoz bek~ldendő 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 . 1: sorszámmal rendelkező számla mögött megtalálható legyen
ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló dokumentum, szerződés is.
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Onkormán
D. Kovács Róbert Antal Polgármester Úr
részére
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Budapest
Szent László tér 29.
1102

Tisztelt Polgármester Úr!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya
Közbiztonságáért Közalapítvány részére 1 OOO OOO Ft támogatást biztosított, amely összeg
2018. június 7-én a bankszámlára került. A támogatásból 278 958 Ft-ot működési
(számlavezetési díj, pénzforgalmi jutalék, készpénzfelvétel díja, kettős könyvvitel díja,
irodaszer, aláírás hitelesítés) és 721 042 Ft-ot szakmai programok (Kri mit tud? BM
pályázati program, Szent György hittanos tábor, XI. Kőbányai Rendvédelmi Nap)
költségeire használtunk fel.
A támogatási szerződés alapján 200 OOO Ft összeget kaptunk a működési
költségekre, azonban ez az összeg (278 958,-Ft) magasabb volt, viszont a programokra
meghatározott összeg kicsit alacsonyabb volt, ezért kérem Tisztelt Polgármester Urat a fenti
megoszlásban elszámolt költségek szíves befogadását.
A Kőbányai Közbiztonságért Közalapítvány nevében ezúton tisztelettel köszönöm az
önkormányzatnak nyújtott támogatást.
Melléklet: pénzügyi

főösszesítő

Budapest, 2019. január 31.

a 2018. évi támogatás elszámolásáról. (l lap)

........ \..~ ...... meHékletaz

K6báoya Közbiztonságáért Közalapitváoy: 1 OOO OOO Ft
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müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés
müködés

Budaoest
Budapest
Buda=
Budapest
Budaoest
Budapest
Budaoest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budaoest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budaoest
Budapest
Budaoest
Budapest
Budapest
Budaoest
Budapest
Buda""-<at
Budapest
Budapest
Budaoest
Budapest
Budaoest
Budapest
Budaoest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budaoest
Budapest
Budapest
Budaoest
Budapest

2018.01.31
2018.02.03
2018.02.28
2018.02.28
2018.03.28
2018.03.29
2018.03.29
2018.04.27
2018.04.27
2018.05.07
2018.05.31
2018.05.31
2018.06.06
2018.06.29
2018.07.04
2018.07.31
2018.09.29
2018.08.30
2018.08.31
2018.08.31
2018.08.31
2018.09.03
2018.09.03
2018.09.03
2018.09.03
2018.09.27
2018.09.27
2018.09.27
2018.09.28
2018.09.28
2018.09.28
2018.09.28
2018.10.02
2018.10.19
2018.10.24
2018.10.30
2018.10.31
2018.10.31
2018.11 .30
2018.11 .30
2018.12.05
2018.12.17
2018.12.19
2018.12.20
2018.08.28
2018.08.28

47.

müködés

Budapest

2018.02.27

48.

müködés

Budapest

2018.02.27

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21 .
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31 .
32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.

40.
41 .
42.

43.
44.

Támogatás
összege
Számla száma
IFtl
1 OOO OOO
1125 001/2018
5500 NJ6EB6373187
1962 007/2018
1152 007/2018
9700 NY-2018-203
103 009/2018
1152 009/2018
447 012/2018
1152 012/2018
4008 014/2018
1 762 016/2018
1152 016/2018
340 017/2018
1152 019/2018
12333 LN5SA2460860
1152 021/2018
1380 024/2018
340 025/2018
817 026/2018
1152 026/2018
2622 026/2018
1 840 027/2018
340 027/2018
1 748 027/2018
699 027/2018
1 380 033/2018
1 840 033/2018
1104 033/2018
7619 034/2018
1152 034/2018
2300 034/2018
2300 034/2018
9100 LN5SA2460970
2760 040/2018
2300 041/2018
17780 201820652
1 792 043/2018
1152 043/2018
5553 050/2018
1152 050/2018
47 052/2018
2760 056/2018
3680 057/2018
2760 058/2018
7277 060/2018
1152 060/2018
4000 889/2018
1 330 QS6SA0604781

Tennék vagy
szolgáltatás
meonevezése

Számla
kibocsátója
OTP Bank Nvrt
Vilác:iGSM
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nvrt
NvomatBt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nvrt
Pergaoaoír Kit
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nyrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nyrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nyrt
OTP Bank Nvrt
OTPBankNvrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nvrt
Peroaruanír Kit
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nyrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nyrt
OTP Bank Nvrt
OTPBankNyrt
OTP Bank Nvrt
OTP Bank Nyrt
OTPBankNvrt
OTPBankNvrt
OTP Bank Nvrt
Dr. Halasi Lívia
közi"'1V7Ö
Főtaxi

Számla kelte

Teljesítés

Fizetési

Időpontja

határidő

Számla
Számla
elszámolásának
végösszege (Ft)_
!dele

számlavezetési díi
mobil tartozék
oénzfora. iutalék
számlavezetési díj
bélvPnzÖ, névieovkártva
OénzfOl'Q. jutalék
számlavezetési díi
ol>n7fom. jutalék
számlavezetési díj
bankkártva díj
OénzfOl'Q. jutalék
számlavezetési díi
készpénzfelvét díja
számlavezetési díj
irodaszer. dosszié, toll
számlavezetési dii
készpénzfelvét díja
készoénzfelvét dija
1oénzforo. iutalék
számlavezetési díi
ké=.,..,,nelvét diia
készoenztelvét díja
készoénzfelvét díja
kP~7rw>nnelvét dija
készoénzfelvét díja
ké"7nl!nzfelvét díia
készpénzfelvét díja
készoénzfelvét diia
1pénzforq. jutalék
számlavezetési dii
készoenzfelvét díja
kéSZOénZfelvét diia
irodaszer. dosszié, toll
készpénzfelvét diia
készpénzfelvét díja
kettös könvvvltel diia
oenziora. jutalék
számlavezetési dii
Oénzforc:i. jutalék
számlavezetési díj
kártvás tamzakci6 diia
készoénzfelvét díia
készpénzfelvét díja
készoénzfelvét diia
1oenziorg. jutalék
számlavezetési dii

2018.01.31
2018.02.03
2018.02.28
2018.02.28
2018.03.28
2018.03.29
2018.03.29
2018.04.27
2018.04.27
2018.05.07
2018.05.31
2018.05.31
2018.06.06
2018.06.29
2018.07.04
2018.07.31
2018.09.29
2018.08.30
2018.08.31
2018.08.31
2018.08.31
2018.09.03
2018.09.03
2018.09.03
2018.09.03
2018.09.27
2018.09.27
2018.09.27
2018.09.28
2018.09.28
2018.09.28
2018.09.28
2018.10.02
2018.10.19
2018.10.24
2018.10.30
2018.10.31
2018.10.31
2018.11 .30
2018.11 .30
2018.12.05
2018.12.17
2018.12.19
2018.12.20
2018.08.28
2018.08.28

2018.01 .31
2018.02.03
2018.02.28
2018.02.28
2018.03.28
2018.03.29
2018.03.29
2018.04.27
2018.04.27
2018.05.07
2018.05.31
2018.05.31
2018.06.06
2018.06.29
2018.07.04
2018.07.31
2018.09.29
2018.08.30
2018.08.31
2018.08.31
2018.08.31
2018.09.03
2018.09.03
2018.09.03
2018.09.03
2018.09.27
2018.09.27
2018.09.27
2018.09.28
2018.09.28
2018.09.28
2018.09.28
2018.10.02
2018.10.19
2018.10.24
2018.10.29
2018.10.31
2018.10.31
2018.11 .30
2018.11 .30
2018.12.05
2018.12.17
2018.12.19
2018.12.20
2018.08.28
2018.08.28

2018.01 .31
2018.02.03
2018.02.28
2018.02.28
2014.04.18
2018.03.29
2018.03.29
2018.04.27
2018.04.27
2018.05.07
2018.05.31
2018.05.31
2018.06.06
2018.06.29
2018.07.04
2018.07.31
2018.09.29
2018.08.30
2018.08.31
2018.08.31
2018.08.31
2018.09.03
2018.09.03
2018.09.03
2018.09.03
2018.09.27
2018.09.27
2018.09.27
2018.09.28
2018.09.28
2018.09.28
2018.09.28
2018.10.02
2018.10.19
2018.10.24
2018.11 .07
2018.10.31
2018.10.31
2018.11 .30
2018.11 .30
2018.12.05
2018.12.17
2018.12.19
2018.12.20
2018.08.28
2018.08.28

2018.01 .31
2018.02.03
2018.02.28
2018.02.28 .
2018.03.29
2018.03.29 .
2018.03.29
2018.04.27
2018.04.27
2018.05.07
2018.05.31
2018.05.31
2018.os:os
2018.06.29
2018.07.04
2018.07.31
2018.09.29
2018.08.30
2018.08.31
2018.08.31
2018.08,31
2018.09,03
2018.09,03
2018.09.03
2018.09103
2018.09,27
2018.09:27
2018.09.27
2018.09.28
2018.09.28
2018.09.28
2018.09.28
2018.10.02
2018.10.19
2018.10.24
2018.10.29
2018.10.31
2018.10.31
2018.11. 30
2018.11 .30
2018.12.05
2018.12.17
2018.12.19
2018.12.20
2018.08.28
2018.08.28

áláirás hltelesités
szállítás

2018.02.27
2018.02.27

2018.02.27
2018.02.27

2018.02.27
2018.02.27

2018.02.27
2018.02.27

1

1125
5500
1 962
1152
9700
103
1152
447
1152

4008
1 762
1152
340
1152
21365
1152
1 380
340
817
1152
2622
1 840
340
1 748
699
1 380
1 840
1104
7619
1152
2300
2300
9100
2760
2300
17780
1 792
1152
5553
1152
47
2 760
3680
2760
- 7277
1152

'

4000
1330

előte~esztéshez

49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.

56.
57.

58.
59.

60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.

müködés
program, BM
loálvfr7..t
program, BM
loálvázat
program, BM
loálvázat
program; BM
loálvázat
program, BM
loálv:17..t
program, BM
loálvázat
program, BM
loálvázal
program, BM
loálvázat
program, BM
loálvázat
1orooram
1orooram
1orooram
lorooram
program, tábor,
Rendvédelmi Nap
program
program, BM
loálvázat
1program
l1>rooram

Budaoest

2018.12.18

Budapest

2018.09.28

Budapest

2018.10.03

Budapest .

2018.10.04

Budapest

2018.10.18

Budapest

2018.03.27

Budapest

2018.03.23

Budapest

2018.03.23

Budapest

2018.03.22

Budapest

2018.04.12

Budapest
Budaoest
Budapest
Budaoest

2018.12.06
2018.02.07
2018.02.07
2018.04.26

2450 RHAEA9974719
A06000447/1701/
19235 00033
A06000294/1699/
12757 00053
A06000447/1708/
14596 00041
A06000447/1722/
19889 00044
A06000447/1506I
13682 00033
A04700028/0051/
17543 00052
A06000447/1501/
1999 00039
A06000447/1500/
20669 00025
A06000294/1513/
25621 00061
14000 NQ9ED9255228
45730 GV4EA8765245
24892 2018/00024
150000 SZ/2018/00069

2018.08.29

71570 DB-2018/00107

2018.09.19

40259 SZ04722/2018

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budaoest

2018.09.14
2018.05.31
2018.05.31

összesen

228600 000287/2018

-·

Green Lite Kit
MOLNvRt

benzin költséa

MOLNyRt

benzin költséa

MOLNyRt

benzin költséQ

MOLNyRt

benzin költséa

MOLNyRt

benzin költséo

MOLNyRt
MOLNyRt

benzin költséQ
kölcsönzött autó
mosatása

MOLNyRt

benzin köHSláa

MOLNvRt
benzin köHSláa
Lite R70BT
terembér1et
MákóBT
rendezvénvszervezés
Merána Kit
hímzett pólók
Centrum Tv Kit
védőháló müsor
IBRO Consulting
szimulációs szemüveg
Kit
Lollipop Reklám
toll, szállítás
Kit
An-Ré 2000 Kit

NAV

83842 V/00010
55246 V/00011

szállítás

NAV

nnló emblémázva
EHO
SZJA

2018.12.18

2018.12.18

2018.12.18

2018.12.18

2018.09.28

2018.09.28

2018.09.28

2018.09.28

2018.10.03

2018.10.03

2018.10.03

2018.10.03

2018.10.04

2018.10.04

2018.10.04

2018.10.04

2018.10.18

2018.10.18

2018.10.18

2018.10.18

2018.03.27

2018.03.27

2018.03.27

2018.03.27

2018.03.23

2018.03.23

2018.03.23

2018.03.23

2018.03.23

2018.03.23

2018.03.23

2018.03.23

2018.03.22

2018.03.22

2018.03.22

2018.03.22.

2018.04.12

2018.04.12

2018.04.12

2018.04.12

2018.12.06
2018.02.07
2018.02.07
2018.04.26

2018.12.06
2018.02.07
2018.02.07
2018.03.30

2018.12.06
2018.02.07
2018.02.17
2018.05.04

2018.12.06
2018.02.07
2018.02.12
2018.04.27

25621
14000
45730
24892
150 OOO

2018.08.29

2018.08.29

2018.09.06

2018.08.30

71 570

2018.09.29

2018.09.19

2018.09.22

2018.08.12

40259

2018.09.14
2018.05.31
2018.05.31

2018.09.14

2018.09.17

2018.09.14

228600
83842

Budapest. 2019. január 15.

19235
12757
14596
19889
13682
17543
1999
20669

57165
1010951

Büntetöjogi felelóséggel igazolom, hogy a támogatást a szerzódésben meghatározott célra fordítottuk, az elszámolás iratai valósak és üzleti könyveikben valamennyit nyilvántartjuk a rá vonatkozó számviteíi szabályok szerint

Melléklet 67 db számla és bizonylat hitelesített másolata.
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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 D. Kovács Róbert Antal polgármester
megbízásából K.álmánné Szabó Judit osztályvezető) mint támogató (a továbbiakban:
Önkormányzat),
másrészről Kőbánya

Közbiztonságáért Közalapítvány (székhelye: 1102 Budapest, Szent
László tér 29., képviseli: Tóth Béla László kuratóriumi elnök, nyilvántartási száma: 01-010001236, adószáma: 19660877-1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 1171000220083887) mint Támogatott (a továbbiakban: Támogatott), a továbbiakban együttesen:
Szerződő Felek között az alulírott napon, helyen és feltételekkel:

1. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Támogatott Budapest Főváros X. kerület
közigazgatási területén működő közalapítvány, amely a közbiztonság védelmében ny1\jt
szolgáltatásokat a kőbányai lakosok részére.
2. Az Önkormányzat a Támogatott i·észére 2 500 OOO Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint
támogatást nyújt. A támogatásról a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testülete a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány támogatási kérelméről szóló
'.2'~6/2018. (VII. 5.) KÖKT határozattal döntött.
·J

3. A támogatás formája vissza nem

térítendő

támogatás. A támogatott tevékenység
kormányzati funkció kódja: 084032 Civil szervezetek programtámogatása.

4. A támogatás felhasználható a 2018. szeptember l-jén Budapesten, az Óhegy parkban
tizenegyedik alkalommal megrendezésre kerülő Kőbányai Rendvédelmi Nap programmal
kapcsolat·ö~ költségekre.
5. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Támogatott a 2017. 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 a szerződés aláírásától számított 30 napon belül kerül sor a
Támogatott megadott bankszámlájára.

7. A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2019. január 15-éig tételesen
elszámolni és beszámolót készíteni az Önkormányzat részére.
8. 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 1. mellékletben meghatározott
módon. A Támogatott törvényes képviselője az elszámolás föösszesítőjén aláírásával igazolja,
hogy a támogatást a jelen szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai
valósak és üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok
szerint.
9.

A támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolóban ismertetni kell a támogatás
felhasználását, a támogatásból megvalósított feladatokat, valamint
tájékoztatást kell adni a Támogatott egyéb, nem a támogatásból finanszírozott szakmai
rendeltetésszerű

tevékenységéről.

10. Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőrzést a
Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére ·
bocsátásával.

11. 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 jelen szerződésben rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint
a dokumentumok őrzési helyében bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles írásban
bejelenteni az Önkormányzat részére.
13. 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, valamint a Belső
Ellenőrzési Osztály.

Kapcsolattartó a Támogatott részéről Tóth Béla László elnök.
14. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy
a) a Támogatottnak nem áll fenn tartozása az Önkormányzattal, önkormányzati
költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági
társasággal szemben,
b) Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
c) a Támogatott a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti átlátható szervezet,
d) a Támogatott nem ,1áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt,
·. ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a inegszüntetésére 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,
f) a Támogatottnak nincs lejárt köztartozása, valamint
g) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik.

a

15. A 14. pont a-f) 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 e) 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.
18. Az Önkormányzat jogosult a jelen szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha a
Támogatott vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik:

2

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.
1

19. Elállás esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni az erről szóló értesítés
közlését követő 15 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékü
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 jelen szerződést a Szerződő Felek közös megegyezéssel írásban, a jelen szerződés 7.
pontjában meghatározott határidőt megelőzően módosíthatják. A szerződés módosítása nem
irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.

21. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Törvénykönyvről

szóló

22. A jelen szerződés három oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét
képezi az 1. melléklet.

Z3.

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2018 . július
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2018 JOL 17,

Habináné Musicz Erika
osztályvezető

Szakmai és jogi yllenjegyzés:
~

'

o"'·-v

Jógáné ·~ aiados Henrietta
civil és nemzetiségi referens

· 9í')AU,°

dr. ~rlOan Éva
jogtanácsos

J

1. · melléklet a támogatási szerződéshez
Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja
1. A Támogatott az eredeti számlára kézírassal 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 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra."
Ezt követően a Támogatott törvényes
bélyegzőlenyomatával ellátja.

képviselőjének

aláírásával

és

a Támogatott

2. Az 1. 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

a Támogatott törvényes
b~lyegzőlenyomatával ellátja.

képviselőjének

aláírásával

és

a Támogatott

3 ., A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait
talialmazó számlaösszesítő eredeti, a Támogatott törvényes képviselője által aláírt példányát
kell beküldeni. A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat-másolatokat
s01:száinozni kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a tételes ellenőrzés során
<J<költségek, kifi;zetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá a számlaösszesítő
/Szerinti azonos sorszámmal ell~tott dokumentumok csop01iosítva kerüljenek benyújtásra, pl. a
i számlaöss~esítőben az 1. . sorszámmal rendelkező számla mögött megtalálható legyen
ugyanezen .~ zámlához -kapcsolódó kifizetést igazoló dokumentum, szerződés is.
'\
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Kőbánya Közbiztonságáért Közal pítv .

1102 Budapest X., Szent László
Adószám: 19660877-1-42
Tel: 4338-141
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
D. Kovács Róbert Antal Polgármester Úr
részére
Budapest
Szent László tér 29.

2019 JAN 2 3'
Elöszá m;

................db

melléklet
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1102
Tárgy: beszámoló
Tisztelt Polgármester Úr!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya
Közbiztonságáért Közalapítvány részére a XI. Kőbányai Rendvédelmi Nap költségeihez összesen
bruttó 2 500 OOO Ft támogatást biztosított, amely összeg 2018. augusztus 8-án a bankszámlára
került.
Kőbányán 2018. szeptember l-jén megrendezett XI. Rendvédelmi Napon számos (49 db)
rendvédelmi (30 db) és civil (19 db) szervezet vett részt, képviseltette magát. Ezen szervezetek
lefedték Magyarország teljes rendvédelmi „palettáját".
Az idei évben a „170 éves a Sereg" téma és évforduló köré szerveztük a rendezvényt, így
képviseltette magát a Magyar Honvédség számos egységével, valamint a HM Ei Zrt.-vel, a
Honvédkórházzal, valamint a BFVB és a MH KIKNYP közös toborzással. De a katonai témát még
látványosabbá tévő hagyományőrzők az I. Világháborús és az 1848-as ágyúval is megjelentek a
rendezvényen. Megjelent a rendőrség több, helyi és országos szervezeti egységével és a
Terrorelhárítási Központtal, de jelen volt a Katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat és a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal is, valamint a fővárosunkban található összes Büntetés-végrehajtási
Intézet és a hozzájuk tartozó BV Holdinghoz tartozó BUFA Kft. képviselői is.
A civil szervezetek között képviseltette magát a Mezei Őrszolgálat, a Kőbányai Állatvédelmi
Járőrszolgálat, a Dr. Sztanek Endre Alapítvány, a Kőbánya Óhegy Polgárőrség, valamint a
Vöröskereszt is, de a védelmi szférában dolgozó biztonsági és fejlesztő cégek sem maradhattak el.
Az egyik ilyen, a GAMMA, 3 db Komondor típusú páncélozott járművel is megmutatta magát.
(Csak a büszkélkedés miatt itt jegyezném meg, hogy a fővárosi rendőr és tűzoltónapon is általában
1 vagy maximum 2 Komondorral szokták).
A rendezvénnyel igyekeztünk mind a rendvédelmi szerveket közelebb hozni a lakossághoz,
mélyebb rálátást biztosítva számukra a rendvédelmi dolgozók mindennapjaira, de idén a
rendvédelmi dolgozók, a résztvevők számára beépített programokat is folytattuk. Ezt a célt szolgálta
a résztvevők számára megrendezésre kerülő focikupa, főzőverseny és virtusvetélkedő, mely a
visszajelzések alapján a résztvevő szervezeteket örömmel töltötte el, és jelezték, hogy jövőre is
igényt tartanának ezekre a programelemekre is.
A Kőbányai Közbiztonságért Közalapítvány nevében ezúton tisztelettel
önkormányzatnak nyújtott támogatást.
Melléklet: pénzügyi főösszesítő a 2018. évi támogatás elszámolásáról. (1 lap)
Budapest, 2019. január15.
Tisztelettel:

köszönöm

az

·.....1::-..........mefléklet az előterjesztéshez
Kőbánya

Közbiztonságáért Közalapítvány Xl.
Nap

Rendvédelmi

Támogatás
összege
(Ft)

Időpont

Helyszín

Sorszám I támogatás jellege

Kőbányai

Számla kibocsátója

Számla száma

Termék vagy szolgáltatás
megnevezése

Számla
kelte

Teljesítés

Fizetési

időpontja

határidő

Számla
elszámolásának
__ide"e

Számla
végösszege
Ft

2 500000
1.

2.
3.
4.

s.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Xl. Kőbányai
Rendvédelmi Nap
Xl. Kőbányai
Rendvédelmi Nap
Xl. Kőbányai
Rendvédelmi Nap
Xl. Kőbányai
Rendvédelmi Nap_
Xl. Kőbányai
Rendvédelmi Nap
Xl. Kőbányai
Rendvédelmi Nap
Xl. Kőbányai
Rendvédelmi Nap
Xl. Kőbányai
Rendvédelmi Nap
Xl. Kőbányai
Rendvédelmi Nap
Xl. Kőbányai
Rendvédelmi Nap
Xl. Kőbányai
Rendvédelmi Nap
Xl. Kőbányai
Rendvédelmi_llj~p_
Xl. Kőbányai
Rendvédelmi Nap
Xl. Kőbányai
Rendvédelmi Nap
Xl. Kőbányai
Rendvédelmi Na.E>_
Xl. Kőbányai
Rendvédelmi Nap
Xl. Kőbányai
Rendvédelmi Nap
Xl. Kőbányai
Rendvédelmi Nap
Xl. Kőbányai
Rendvédelmi Na.E>_
Xl. Kőbányai
Rendvédelmi Na

Budapest 12018.09.01

9 032 I LN5SA2460860

Pergapapír Kft.

borité_l<, toll, mappa

201807.07 f 2018.07.04 1 2018.07.04 f

2018.07.04

9032

Budapest 1 2018.09.01

2 060fEW8EA0099348

Sága-Vili Bl

irattartó mappa

2018.08.21 1 2018.08.21 f 2018.08.21 f . . 2018.08.21

2060

Budapest f 2018.09.01

1 510fQS6SA0618798

Főtaxi

szállítás

2018.08.22 f 2018.08.22 f 2018.08.22 f

· 2018.08.22

1510

Budapest 1 2018.09.01

20 OOO ILN5SA 6544211

Bereczki István EV

sportszolgáltatás

2018.08.29 1 2018.08.29 f 2018.08.29 f

· 2018.08.29

20000

Budapest 1 2018.09.01

200 OOO IAN2EA 9503421

Nagy István EV

sportszolg. _versenyrendezés

2018.09.01 f 2018.09.01 1 2018.09.01 f

2018.09.01

200000

Merána Kit

hímzett póló

2018.08.29 f 2018.08.29 f 2018.09.08

2018.08.30

75438
284835

Budapest 1 2018.09.01

75 43812018/00137
284 835 f 000456/2018

Drinks § Drinking Online Kit lásványviz

Budapest 1 2018.09.01

200 OOO f LN5SA 7700805

Faust-Art Bt

művészeti

Budapest 1 2018.09.01

210 OOOfSBASA 0870914

Lite R70 BT

B~st

l 2018.09.01

20 667 IA211183/18/1

Budapest 1 2018.09.01

1

2018.08.30 f 2018.08.31

2018.08.31

2018.08.31

2018.09.01 f 2018.09.01

2018.09.01

2018.09.01

200 OOO

rendezvényszervezés

2018.09.01 f 2018.09.01

2018.09.07

· 2018.09.03

210000

Continuitás MO 2009 Zrt

müanyag tányér, pohár

2018.08.31 f 2018.08.31

2018.09.04

2018.09.03

20667

tevékenység

Budapest 1 2018.09.01

200 OOO I SBASA0870912

Lile R70 BT

rendezvényszervezés

2018.08.31 f 2018.08.31

2018.09.05

2018.09.03

200 OOO

llu_<j_apest 1 2018.09.01

96 OOO ISBAEA 0746817

Lile R70 BT

rendezvényszervezés

2018.08.29 f 2018,08.29

2018.08.29

2018.08.29

96000

ásványviz

2018.08.28 1 2018.08.28

2018.08.28

2018.08.28

9558

hidegcsomag

2018.08.31. f 2018.08.31 .

2018.09.15

2018.09.07

45500

ID61ó

2018.09.10 f 2018.09.01

2018.09.25

2018.09.13

88200

2018.08.31 f 2018.08.31

2018.08.31

2018.08.31

76200

2018.09.11 f 2018.09.01

2018.09.19

2018.09.12

610000

2018.09.1 0 1 2018.09.01

2018.09.18

2018.09.12

150 OOO

Budapest 12018.09.01
Buda_pe_st

12018.09.01

Budapest

1 2018.09.01

9 558fA09300713/1381/00003 !Lidl MO BT
Főv.

45 S00fV10478-06527

BV Intézet

88 200fGU4SA 1431675

TCK Szövetkezet

Budapest 1 2018.09.01

76 200 f LNSSA 6626327

Party Cooler Trailer Kft

hütőkocsi

Budapest 1 2018.09.01

610 OOOfLNSSA 6168541

Csüllög Károly EV

hangosítás

Budapest 1 2018.09.01

150 OOOfGU4SA3371268

FECSKE

bünmegelőzési

~ s t 1 2018.09.01

110 OOOf OOOSA 7691067

GBM Gyöngy Kit

szállítás

2018.09.07 f 2018.09.01

2018.09.22

2018.09.1 2

110 OOO

Fővárosi

kiszállított hidegélelem

2018.08.31 f 2018.08.31

2018.09.15

2018.09.07

w
~m~,

Buda

st

91 OOO V10478-06528

2018.09.01

összesen

BV Intézet

bérlése

prc,gramok

:~~j

-~
~őóíi

1

f

I

f

91 OOO

•=,2.500"'000

/:-~n.:4:>~

1

Nyilatkozat mint az alapbizonylatok törvényében elöirt összesitesert felelés megvalósító, felelösségge~ióm;'lliijf~~molásban szerepló bizonylatok a törvényes örzesi idön belül telephelyünkön fellelhetök es ellenörizhetök.
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A támog3tás íclhasznál!sa a támogatási su:rz.ödésbcn mcgfogalmuott célolawc mcgfelclöc:n tclrtónl.
Melléklet 20 db számla és bironylat hitclcsitctt m.isola!Jl.
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Budapest

X. kerület

Kőbányai

Önkormányzat

1102 Btíéfupett'; zent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP
Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseletében D. Kovács Róbert Antal polgánnester
megbízásából Kálmánné Szabó Judit osztályvezető) mint támogató (a továbbiakban:
Önkormányzat),

:!J59Jf ) dAfékhelye:

1

Főváros

........f ,.......meHéklet az előterjesztéshez

másrészről Kőbánya

Közbiztonságáért Közalapítvány (székhelye: 1102 Budapest, Szent
László tér 29., képviseli: Tóth Béla László kuratóriumi elnök, nyilvántartási száma: 01-010001236, adószáma: 19660877-1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 1171000220083887) mint Támogatott (a továbbiakban: Támogatott), a továbbiakban együttesen:
Szerződő Felek között az alulírott napon, helyen és feltételekkel:

1. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Támogatott Budapest Főváros X. kerület
közigazgatási területén működő közalapítvány, amely a közbiztonság védelmében nyújt
szolgáltatásokat a kőbányai lakosok részére.
2. Az Önkormányzat támogatást nyújt a Támogatott alaptevékenysége ellátásához és
A támogatás mértéke 327 424 Ft, azaz háromszázhuszonhétezer-

működéséhez.

négyszázhuszonnégy forint, amelynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkonnányzati rendelet 13 .
melléklet 24. sorában (a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartaléka)
rendelkezésre áll. A támogatásról a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány támogatási kérelméről szóló 424/2018. (XI. 22.)
KÖKT határozattal döntött.
térítendő támogatás. A támogatott tevékenység
konnányzati funkció kódja: 084031 Civil szervezetek működési támogatása.

3. A támogatás formája vissza nem

4. A támogatás a Támogatott alaptevékenysége keretében a 2017. évi és 2018. évi casco
biztosítási díjak rendezésével kapcsolatos költségekre használható fel.

S. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Támogatott a 2017. 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 a szerződés aláírásától számított 15 napon belül kerül sor a
Támogatott megadott bankszámlájára.
7. A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2019. január 15-éig tételesen
elszámolni és beszámolót készíteni az Önkormányzat részére.
8. 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 1. mellékletben meghatározott
módon. A Támogatott törvényes képviselője az elszámolás föösszesítőjén aláírásával igazolja,
hogy a támogatást a jelen szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai
valósak és üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok
szerint.

A támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolóban ismertetni kell a támogatás
rendeltetésszerű felhasználását, a támogatásból megvalósított feladatokat, valamint
tájékoztatást kell adni a Támogatott egyéb, nem a támogatásból finanszírozott szakmai
9.

tevékenységéről.

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

13. 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, valamint a Belső
'. Ellenőrzési Osztály.
\Kapcsolattartó a Támogatott részéről Tóth Béla László elnök.

14. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy
a) a Támogatottnak nem áll fenn tartozása az Önkormányzattal, önkormányzati
költségvetési szervvel és az Önkormányzat" kizárólagos tulajdonában álló gazdasági
társasággal szemben, ,
b) a Támogatott megfel~l a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
c) a Támogatott a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. 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,
f) a Támogatottnak nincs lejárt köztartozása, valamint
g) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik.
15. A 14. pont a-f) 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.
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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.
18. Az Önkormányzat jogosult a jelen szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha a
Támogatott-vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik:
a) a 1{. pont a-f) alpontjában foglalt körülményeiben bekövetkezett változás miatt a
tárµogatásra nem lett volna jogosult,
'. b) a Úlm~gátott tevékenység megvalósítása meghiúsul,
·e):-, ~zerződésszegést követ el, és akadályozza a támogatás felhasználásának ellenőrzését,
· vágy 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.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése során a
összefüggésben természetes személy alkalmazottaik, cégképviselőik,
közreműködőik (a továbbiakban együttesen: Közreműködő) személyes adatának kezelésére
kerül sor. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az adatkezelő Fél
Közreműködője tekintetében a másik Fél a címzett.
A Szerződő Felek a Közreműködők személyes adatát a Szerződés kezelése, a Szerződés
teljesítése során a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés, valamint az üzleti partnerek
elérhetőségének szervezeti egység szintű nyilvántartása céljából kezelik, a teljesítéshez, a jogi
igény érvényesítéséhez és a számlázáshoz, valamint a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek való megfeleléshez szükséges időtartamig.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy saját Közreműködőiket az adatkezelésről tájékoztatták.
A Szerződő Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségük nem
teljesítéséből vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményért teljes kártérítési
felelősséggel tartoznak.

20. A

Szerződő

Szerződéssel

21. A jelen szerződést a Szerződő Felek közös megegyezéssel írásban, a jelen szerződés 7.
pontjában meghatározott határidőt megelőzően módosíthatják. A szerződés módosítása nem
irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására. A jelen szerződésben
nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény
vonatkozó rendelkezései az irányadók.
22. A jelen szerződés három oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét
képezi az 1. melléklet.
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23. A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2018. december,,

"

2018 DEC 11. .

Pénzügyi ellenjegyzés:

~---JtA.,l
2018 DEC O7.
Habináné Musicz Erika
·
'.

\

osztályvezető

'

'szakmai és jogi ellenjegyzés:
\

\ e~
Jógáné Szab o~Henrietta 1
civil és nemzetiségi referens "

dr.

E~:l,.h:;v:

kamarai jogtanácsos
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1. melléklet a támogatási szerződéshez
Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja

1. 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 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018. (II. ·2 3) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra."
Ezt követően: a· Támogatott törvényes képviselőjének aláírásával és a Támogatott
ellátja.

bélyegzőlenyomatával

2. Az 1. 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

a Támogatott törvényes
ellátja.

képviselőjének

aláírásával és a Támogatott

bélyegzőlenyomatával

3. A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait
tartalmazó számlaösszesítő eredeti, a Támogatott törvényes képviselője által 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 1. sorszámmal rendelkező számla mögött megtalálható legyen
ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló dokumentum, szerződés is.
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

D. Kovács Róbert Antal Polgármester Úr
részére
Helyben
Tárgy: kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a
Közbiztonságáért Közalapítvány részére 327 424 Ft támogatást biztosította
2017. évi és 2018. évi casco biztosítási díjak rendezésére, amely összeg 2018.
december 12-én a bankszámlára került. A támogatásból 285 300 Ft-ot használtunk fel.
A fennmaradó 42 124 Ft összeg visszafizetéséről gondoskodunk.

Kőbánya

A Kőbányai Közbiztonságért Közalapítvány nevében ezúton tisztelettel köszönöm az
önkormányzatnak nyújtott támogatást.
Melléklet: pénzügyi

főösszesítő

a 2018 . évi támogatás elszámolásáról. ( 1 lap)

Tisztelettel:

A1

\

,,

1

'I· .c'\~l,lJ2~1..~°' ~2 0L-O\~~..':lE,ye-\í2.S,\.-\~c

.-

Kóbánya Kbbiztoruáe,áfrt K~zalapítviny, casco díjak
Tjmogatás
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

támogatás jellege

Kötelező biztosítás

•cNYD782l
2017. évi esedékes

Helyszín

Budapest
Budapest

bizlosilási dii INYD782l
KOtelezö bizlositás (PCFBudapest
162)

Allianz casco IPCF-162) Budapest
2017. évi esedékes
bizlositási dij (NYD782) Budapest
Budapest
Allianz casco (PCF-162!
2017. évi esedékes
Budapest
bizlositási dii /NYD782)
Allianz casco (PCF-1621
2018. évi esedékes

bizlositási dii (NYD782)

Budapest

10.

Allianz casco /PCF-162)

Budapest

11 .

Budapest
Allianz casco (PCF-162)
2018. évi esedékes
biztosítási díj (NYD782) Budapest
2018. évi esedékes
biztosítási díj (NYD782) Budapest

12.
13.
14.
15.
16.

összege
IFtl
327 424

2017.05.02

8073

2017.05.03

19152

2017.05.04

9836

2017.05.11

24375

2017.08.04

19152

2017.08.31

18 750

2017.11 .01

18195

Számla száma

Allianz casco (PCF-162) Budapest
2016. évi esedékes

biztosítási dii INYD782)
Allianz casco IPCF-162)

Budapest
Budapest

Termék vagy szolgáltatás

Számla kibocsátója

megnevezése

Allianz Hungária
Biztosító Zrt.

GR48089367/2017

GR501980S6/2017

GR501980S6/2017

Budapest

8.

9.

ld6pont

2017.12.07

18750

2018.02.12

18195

2018.D3.05

18 750

2018.04.26

18 750

2018.05.05
2018.08.04
2018.08.30

18 750

GRS6540689/2018

2018.11.02

19611

GR58630239/2018

2018.12.01

18 571

Számla kelte

Teljesltés

Fizetési

id6pontja

határid6

Számla
Számla
elszámolásának ideje végösszege (Ft)

2017.05.02

2017.05.02

2017.05.02

8073
19152

Allia~ Hunoária Biztosító Zrt.

2017.05.02

Groupama Biztosító Zrt. Grouoama Biztosító Zrt.
Allianz Hungária
Bizlosiló Zrt.
Allianz HunQária Biztosító Zrt.
Allianz Hungária
Bizlositó Zrt.
Allianz Huncária Biztosító Zrt.

2017.05.03

2017.05.03

2017.08.29

2017.08.29

2017.05.04

2017.05.04

2017.05.04

2017.05.04

9 836

2017.05.11

2017.05.11

2017.05.11

2017.05.11

24 375

Groupama Biztosító Zrt. Grouoama Biztosító Zrt.
Allianz Hungária
Biztosító Zrt.
Allianz Hunaária Biztosító Zrt.

2017.08.04

2017.08.04

2017.08.10

2017.08.10

19152

2017.08.31

2017.08.31

2017.08.31

2017.08.31

18 750

Grouoama Biztosító Zrt. Grouoama Bizlositó Zrt.

2017.11 .01

2017.11 .01

2017.11.14

2017.11.14

18195

Allianz Hungária
Biztosító Zrt.

2017.12.07

2017.12.07

2017.12.07

2017.12.07

18750

Gruooama Biztositó Zrt. Gruooama Biztositó Zrt.
Allianz Hungária
Biztosító Zrt.
Allianz Hunaária Biztosító Zrt.
Allianz Hungária
Biztosító Zrt.
Allianz Hunoária Biztosító Zrt.

2018.02.12

2018.02.12

2018.02.12

2018.02.12

18195

2018.03.05

2018.03.05

2018.03.05

2018.03.05

18 750

2018.04.26

2018.04.26

2018.04.26

2018.04.26

18 750

18195

Grouoama Biztosító Zrt. Grouoama Biztosító Zrt.

2018.05.05

2018.05.05

2018.05.15

2018.05.15

18195

18195

Grouoama Biztosító Zrt. Grouoama Biztosító Zrt.
Allianz Hungária
Biztosító Zrt.
Allianz Hunaária Biztosító Zrt.

2018.08.04

2018.08.04

2018.08.10

2018.08.10

18195

2018.08.30

2018.08.30

2018.08.30

2018.08.30

18750

2018.11.02

2018.11 .02

2018.11.19

2018.11.19

19611

2018.1 2.01

2018.12.01

2018.12.01

2018.12.01

GRS4682595/2018

Allianz HuítOária Biztosító Zrt.

Grouoama Biztosító Zrt. Grouoama Biztosító Zrt.
Allianz Hungária
Bizlositó Zrt.
Allianz Hunaária Biztosító Zrt.

18 750

GR60688660/2018
Összesen

M><.285300

7?":'-.i'0285"'7.9

Büntctójogi fclelöség.scl igazolom, hogy a támog3tist a s1.crzódésben mc&M,Wozott CC!ra fordítottuk. az ~~s~!~iratai valós.ik és üzleti könyveikben valamennyit nyilvántartjuk a ni vonalkozó Sl.ámvitcli szabályok szerint.
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