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Tisztelt Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság! 

A Bizottság 45/2011. (III.9.) számú határozatában egyetértett a Városszépítési és színesítési 
akciótervben szereplő Színes Város Programmal, egyben felkérte a Polgármestert, hogy az 
ülésen elhangzott javaslatok figyelembevételével készíttessen előterjesztést végrehajtására. A 
megvalósítás összege 918.000.-Ft, mely összeget a bizottság tartalékkerete terhére biztosította. 

A Világ-kép Kulturális Egyesület megküldte elképzeléseit a tevékenységre vonatkozóan. 
Programjuk célja, hogy a jövő generációja minél hatékonyabban működjön közre a régiók 
színesítésében, ezáltal a diákok és szüleik sokkal inkább magukénak érezzék azt a környezetet, 
ahol élnek. 

A program megvalósításának első két helyszíne az Újhegyi sétányon lévő Éltes Mátyás 
Általános Iskola, valamint a vele szemben, az Újhegyi sétány 12. sz. alatt található 
Szolgáltatóház. Az iskola Bányató utcára néző oldalát, valamint a Szolgáltatóház tűzfalát az 
Egyesület a 20 ll. március 9-i bizottsági ülésen bemutatott látványterveknek megfelelően 
vidám színekkel festi át. 

Az Egyesület kidolgozott a Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola diákjai számára egy olyan akciótervet, mely a diákság vizuális kultúrájának fejlesztését 
összhangba hozza a digitalizációval, a filmes-mozgóképes művészeti ággal, illetve az átadási 
ceremóniához kötődő szervezési feladatokkal. Az akcióterv szerint a festés ideje alatt a diákok 
feladata lesz a teljes fotós és videós dokumentáció elkészítése. Ezeken túl az alkotás 
befejezéséig a diákok rajzpályázaton vehetnének részt, amelynek a témája a környezet és 
természetvédelem. Az elkészült rajzok kiállításra kerülnek az Egyesület által készített alkotás 
átadásakor, és az iskola diákjai szavazással döntenének arról, melyik diák munkáját ítélik a 
legjobbnak. 

A diákok vizuális kooperatív, digitális és szervezési érzéke nagyban hozzájárul ahhoz a 
kerületszépítő akcióhoz, amely nemcsak Kőbányát, hanem egész Budapestet tovább szépíti 
majd. Reményeink szerint a kőbányai lakosok is büszkén sétálnak majd el nap mint nap az 
alkotás előtt. 

Az Éltes Mátyás Általános Iskola fővárosi fenntartású intézmény, míg a Szolgáltatóház 
társasház, melynek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat mellett a Fővárosi 
Önkormányzat és egy magáncég a tulajdonosa. A megállapodás megkötése előtt szükséges 
részükről a tulajdonosi hozzájárulás megadása. 

Az előterjesztés mellékletét képezi a megállapodástervezet 
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Határozati javaslat: 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy kössön 
együttműködési megállapodást a Világ-Kép Kulturális Egyesülettel (székhelye: 1015 
Budapest, Csalogány u. 14. B. ép. 7. em. 25., nyilvántartási száma: 10798, képviseli: Frank 
Gábor) a Színes Város Program megvalósításában való közreműködésére azzal, hogy a 
program helyszíne az Újhegyi sétányon lévő Éltes Mátyás Általános Iskola Bányató utcára 
néző oldala, valamint a vele szemben, az Újhegyi sétány 12. sz. alatt található Szolgáltatóház 
tűzfala. A megállapodás aláírása előtt a tulajdonosi hozzájárulásokat be kell szerezni. 
A Bizottság a program megvalósítására 918 OOO Ft összeget biztosít tartalékkerete terhére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. május 20. 

Törvényességi szempontból látta: 
1 

2011.június 15. 
polgármester, 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső 

kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

Hatósági Iroda vezetője 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László 
tér 29., törzsszám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámla száma: OTP Bank 
Nyrt. 11784009-15510000) képviseletében Kovács Róbert polgármester megbízásából 
Radványi Gábor alpolgármester (továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről 

a Világ- Kép Kolturális Egyesület (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u.l4. B. ép. 7. 
em. 25., nyilvántartási száma: 10798, adószáma: .......... , bankszámla 
száma: .................. ) képviseletében Frank Gábor elnök (továbbiakban: Egyesület) 
együttesen, mint Szerződő Felek között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

Az együttműködés tárgya 

l. A Színes Város program keretében a Budapest X. kerület, Újhegyi sétányon lévő Éltes 
Mátyás Általános Iskola oldalának, valamint az Újhegyi sétány 12. szám alatti Szolgáltatóház 
tűzfalának kifestésére kerül sor alkotóművészek bevonásával a régió színesítésének a jövő 
generációja hatékony közreműködésével történő megvalósítása érdekében. 

Az Egyesület feladatai 

2. Az együttműködés keretében az Egyesület a Széchenyi István Magyar- Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola diákjai számára olyan akciótervet dolgoz ki, amely a diákság vizuális 
kultúrájának fejlesztését összhangba hozza a digitalizációval, a filmes-mozgóképes művészeti 
ággal, illetve az átadási ceremóniához kötődő szervezési feladatokkal. Az Egyesület az 
akcióterv megvalósításában közreműködik. 

A program költsége 

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat 918 OOO Ft azaz 
kilencszáztizennyolcezer forint összeget biztosít a program megvalósítására a megállapodás 
aláírását követő l O napon belül az Egyesület fenti bankszámlaszámára történő banki 
átutalással, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) sz. 
önkormányzati rendelete alapján. 

4. Az Egyesület a 2. pontbeli összeget csak és kizárólag az l. pontban meghatározott célra, 
rendeltetésszerűen használhatja fel utólagos elszámolási kötelezettséggeL 

Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 

4.1. Az Egyesület köteles az összeg felhasználásával 2011. július 31-éig tételesen elszámolni 
az I. sz. mellékletben meghatározott módon. Az Önkormányzat a másolatokat - az eredetivel 
történt összevetés után - szignálja és bélyegzőlenyomattal látja el, majd az eredeti számlát 
visszaküldi az Egyesületnek. 

4.2. Az Egyesület továbbá köteles a program megvalósításáról szakmai beszámolót készíteni 
és az Önkormányzat részére megküldeni, a tételes elszámolással egy időben. 



2 

5.1. Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás 
elfogadásáig bármikor ellenőrizheti, az ellenőrzést az Egyesület köteles elősegíteni. 

5.2. Ellenőrzésre jogosult: Dr. Mózer Éva, Hatósági Iroda vezetője. 

Visszatérítési kötelezettség 

6. Az Egyesület köteles visszafizetni egy összegben az átadott pénzeszköz fel nem 
használt, illetve nem szabályszerűen elszámolt összegét, valamint nem az l. pontban 
meghatározott célra felhasznált részét a rendelkezésre álló határidő - 2011. július 31. -
elteltét követő 15 napon belül, a támogatási összeg átutalásának napjától a visszafizetés 
napjáigjáró évi 20 %-os kamataival együtt. 

Egyéb rendelkezések 

7. A Támogató képviselője a 6/2011. (II. 18.) sz. önkormányzati rendelet, valamint a 2/2010. 
számú polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapjánjogosult a szerződés aláírására. 

8. A támogatás összege a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ... /2011. (V. 26.) 
számú határozata alapján biztosított. 

9. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

l O. A szerződés két oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan része az I. 
sz. melléklet. 

ll. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 20 ll. május ... 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat képviseletében 
Kovács Róbert polgármester 

megbízásából 
Radványi Gábor alpolgármester 

Világ-Kép Kulturális Egyesület 
képviseletében Frank Gábor 

elnök 

Ellenjegyezte Dr. Szabó Krisztián jegyző megbízásából: 

Rappi Gabriella 
Csoportvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

dr. Mózer Éva 
irodavezető 

dr. Éder Gábor 
jogász 
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I. sz. melléklet 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja: 

l. Az Egyesület az eredeti ÁF A-s számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra 
elkészített bélyegző lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt - az alábbi tartalmú 
szöveget: 

" A kifizetés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás alapján biztosított összegből került folyósításra." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról az 
Egyesület fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

" A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 


