
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármester 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

'~~,,9 . számú előterjesztés 

a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2016. évi támogatásának elszámolásáról, 
valamint további támogatási kérelméről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
2016. augusztus 12-én megkötött támogatási szerződés keretében (az előterjesztés 2. 
melléklete) bruttó 2 OOO OOO Ft összegű támogatást nyújtott a Kőbánya Tűzvédelméért 
Közalapítvány (1102 Budapest, Szent László tér 29., a továbbiakban: Alapítvány), részére a 
2016. évi programokkal kapcsolatos költségekre. 

Az Alapítvány a 2016. évi támogatásról szóló elszámelását 2017. június 9-én benyújtotta. Az 
Alapítvány a támogatást a támogatási szerződésnek megfelelőerr felhasználta, és az 
elszámolása megfelelő. A támogatásból fel nem használt 664 824 Ft összeget és a 7 344 Ft 
kamatot 2017. június 8-án az Önkormányzat bankszámlájára visszafizette (a visszafizetést 
igazoló banki kivonatok az előterjesztés 3. és 4. melléklete). A támogatás felhasználásáról 
szóló szakmai beszámoló az előterjesztés 5. melléklete, a pénzügyi táblázatot az előterjesztés 
6. melléklete tartalmazza. 

A támogatási összeg tételes elszámolásának ellenőrzését a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály végezte a támogatási 
szerződésben meghatározottak szerint. Ennek megfelelőerr 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 Osztályon megtekinthető. 

Marksteinné Molnár Julianna, az Alapítvány elnöke, kérelemmel fordult az Önkormányzathoz 
a 2017. évi működési költségek és a prograrnak költségeinek támogatása iránt. A kérelem az 
előterjesztés 7. melléklete. A kérelem alapján javasalom az l OOO OOO Ft támogatás 
biztosítását az Alapítvány részére. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Alapítvány alapító okiratában lefektetett céljai között szerepel a Budapest X. kerület 
(Kőbánya) tűzvédelmi helyzetének javítása, a tűz elleni védekezés társadalmi feladatainak 
ellátásához támogatás nyújtása, és ennek érdekében: a X. kerületi tűzoltóság tűzmegelőzési, 
tűzoltási, mentési és ezekhez kapcsolódó kárelhárítási tevékenységének elősegítése, a kerületi 
tűzoltók szakmai felkészülésének támogatása, a X. kerületi tűzoltóság munkafeltételeinek 
javítása, a kerületi lakosság, munkavállalók tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda 
támogatása, a balesetet vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett tűzoltók, haláleset 
esetén a család támogatása (az Alapítvány alapító okirata az előterjesztés 8. melléklete). 



III. A végrehajtás feltételei 

Az Alapítvány támogatásához szükséges l OOO OOO Ft fedezetet a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati 
rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sora (a Képviselő-testület működési célú általános 
tartaléka) terhére javasalom biztosítani. 
A támogatásról szóló döntés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2017. június" l(p." 

Törvénegi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Szabó Khsztián 

jegyző(.~. 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2017. (VI. 22.) határozata 
a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány támogatási kérelméről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Tűzvédelméért Közalapítvány részére a 2016. évben megvalósuló prograrnak és működési 
költségeihez nyújtott 2 OOO OOO Ft összegű támogatásról szóló elszámolást elfogadja. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya 
Tűzvédelméért Közalapítvány (1102 Budapest, Szent László tér 29.) részére l OOO OOO Ft 
egyszeri támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő 
módosításáról szóló 3/2017. (IL 24.) önkormányzati rendelete 12. melléklet 4. sora (a 
Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítására és a 
költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére, 
valamint a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Támogatási szerződés 
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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, képviseli Kovács Róbert polgármester megbízásából 
Kálmánné Szabó Judit osztályvezetőmint támogató (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány (székhelye: ll 02 Budapest, Szent 
László tér 29, képviseli: Marksteinné Molnár Julianna kuratóriumi elnök, adószáma: 18153550-
1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11710002-20082989) mint Támogatott (a 
továbbiakban: Támogatott), a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között az alulírott 
napon, helyen és feltételekkel: 

l. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány a 
Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén működő közalapítvány, amely önkéntes 
tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárításvédelm-ében nyújt szolgáltatásokat a kőbányai lakosok 
részére. 

2. Az Önkormányzat támogatást nyújt a Támogatott alaptevékenysége ellátásához és 
működéséhez. A támogatás mértéke 2 OOO OOO Ft, azaz kettőmillió forint, amelynek fedezete az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról 
szóló 11/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 14. sorában (2 OOO OOO Ft) 
biztosított. 

3. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatott tevékenység 
kormányzati funkció kódja:084032 civil szervezet programtámogatása. 

4. A támogatás felhasználható a Támogatott alaptevékenysége keretében kizárólag az alábbi 
költségekre: 

a) 2 OOO OOO Ft programtámogatásra. 

5. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Támogatott a 2015. évi működéséről, vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó 
napjával készített beszámolót a bíróságnálletétbe helyezze, és a letétbe helyezést igazolja. 

6. A támogatás folyósítására az 5. pontban foglalt feltétel teljesítését követő 15 napon belül 
kerül sor a Támogatott megadott bankszámláj~a. 

7. A Támogatott a támogatás felhasználásával 2017. január 17-éig köteles 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 l. mellékletben meghatározott 
módon. A Támogatott képviselője 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. 

9. 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 tevékenységéről. 



10. Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőrzést 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 felhasználását 
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 Marksteinné Molnár Julianna elnök. 

14. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy 
a) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (l) bekezdés l. pontja szerinti 
átlátható szervezet, 
c) 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, 
d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. 
§-ában foglalt kizáró körülmények a Támogatottal szemben nem állnak fenn, 
e) a Támogatottal nincs lejárt köztartozása, 
f) a Támogatottnak nem áll fenn tartozása az Önkormányzattal, önkormányzati költségvetési 
szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben, 
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 a támoga tás i célra felhasznált, valamint 
c) a nem szabályszerűen elszámolt 
részét annak a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 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) al pontja 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 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, 
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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 kétszeresének megfelelő 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 Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók 

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

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

Budapest, 2016. augusztus :ll " 
" 

-t~~-"--' ~~7'1 ';( ~jy 20~=<~~".\~.. 1 ., ......................... /.~, ·.~ ... · .. ru f\11~ L 

Támogató . . '~~· . .~:· ':.? 1 

Kovács Róbert polgárníest~inn~gp{.Z~~liól 
Kálmánné Szabó Judit · · · ·' - <·' · 

osztályvezető 

Pénzü~1'i ellenjegyzés: 
(,··,, 

l 

Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: Jl. \ ' , , a\ -::{_. 
Jógáné' z~ados Henrietta 
civil és nemzetiségi referens 

~~c~~il · 
dr. Egerv~n ~va 

jogtanácsos 
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l. melléklet 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 költségvetési beszámolójáról, 
zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 11/2016. (V. 27.) 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 cégszerűerr 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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!; otpbank ....... ~.: ....... m&lléklet az előterjesztéshez 

9006675 BP.FÖV.X.KER.KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Electra Corporate Banking 
--------------------------------Tranzakció,--------------------------------------1--

orgalom ,típusa 
ranzakció típusa (ISO) 

Kód 
ss zeg 
ezdeményező 

Név 
Megbízó számlaszáma 
Bankfiók 

edvezményezett 

304+FT - ÁTUTALÁS; PÉNZÜGYI TRANZA 

304/304/FT 
664 824,00 HUF 

KÖBÁNYA TŰZVÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍTV 
11710002-20082989 
OTP Budapesti r., X. Körösi Csoma sétány 

Kedvezményezett számlaszáma 11784009-15510000 
ÖNKORMÁNYZAT" 

"BP.FÖV.X.KER.KÖBÁNYAI 

özlemény 
rtéknap/Terhelési nap 
önyvelés 

Könyvelés dátuma 
arratív 

EB Fel nem használt támogatás 
2017/06/08 

2017/06/08 
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) 



otpbank 
....... ~.: ........ mellékiet az előterjesztéshez 

69006675 BP.FÖV.X.KER.KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Electra Corporate Banking 
----------------------------------Tranzakció----------------------------------------1--

Forgalom típusa 
Tranzakció típusa (ISO) 

Kód 
Összeg 
Kezdeményező 

Név 
Megbízó számlaszáma 
Bankfiók 

Kedvezményezett 

304+FT - ÁTUTALÁS; PÉNZÜGYI TRANZA 

304/304 /FT 
7 344,00 HUF 

KÖBÁNYA TŰZVÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍTV 
11710002-20082989 
OTP Budapesti r., X. Kőrösi Csoma sétány 

Kedvezményezett számlaszáma 11784009-15510000 "BP.FÖV.X.KER.KÖBÁNYAI 

Közlemény 

Értéknap/Terhelési nap 
Könyvelés 

Könyvelés dátuma 
Narratív 

ÖNKORMÁNYZAT" 
EB Fel nem használt támogatás 
kamat a 
2017/06/08 

2017/06/08 
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) 



Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 
......... S.: ...... melléklet az elóterjesztéshez 

a Kőbányai Önkormányzattól kapott 2016. évi 2 OOO OOO Ft önkormányzati támogatás 
fel nem használt részének kamatszámítása 

Elszámolás időszaka Karnatmérték % Eltelt napok 
száma 

Követelés összege 
Érvényes 

r' Kamatösszeg 
Kezdő dátum Befejező dátum Ervényesíthető 

Ügyleti kamat 

2016.08.16 2016.12.31 137 664 824 0,9 1,8 4 492 

2017.01.01 2017.01.17 16 664 824 0,9 1,8 525 

Ü gyleti kamat összesen 5016 

Késedelmi kamat 

.. 2017.01.18 2017.06.09 142 664 824 0;9 0,9 .2 ~28 
. 

Kamatfizetési köt. összesen 7 344 
--- -- --

Budapest, 2017.június 7. 

1\v\~~ If~~ ~~-(v-"'-~ov 
Kés~ít~he: Jógáné Szabados Henrietta 
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KOBÁNYA TŰZVÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
1102 BUDAPEST X. SZENT LÁSZLÓ TÉR29 

. TEL/FAX: 431-87 48 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kovács Róbert Polgármester Úr 
részére 

Budapest 
Szent László tér 29. 
1102 

Tisztelt Polgármester Ú r! 

. .$' · mQIIéklet az elöterjesztéshe.:: 
• •••• •••a••• •• ··~~ • •• 

Ikt. szám: 40/2017. 

Tárgy: beszámoló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya Közbiz
tonságáért Közalapítvány részére 2 OOO OOO Ft támogatást biztosított, amely összeg 2016. 
augusztus l 6-án a bankszámlára került. A támogatásból l OOO OOO Ft-ot a Budapesti Önkéntes 
mentőszervezet Egyesület részére és 335 176 Ft-ot szakmai prograrnek (IX. Kőbányai Rend
védelmi Nap) költségeire használtunk fel. A fennmaradó 664 824 Ft-ot + 7 344 Ft kamatot 
2017. június 8-án aKőbányai Önkormányzat bankszámlájára visszautaltuk 

A Kőbányai Tűzvédelméért Közalapítvány nevében ezúton tisztelettel köszönöm az önkor
mányzatnak nyújtott támogatást. 

,".-··~! 
~;\; 
::';.; ·· Melléklet: pénzügyi főösszesítő a 2016. évi támogatás elszámolásáróL (l lap) 

16 db számlamásolat + 5 bizonylat fénymásolata 

,._!·~ 
''\-f!l ' 

..;; ~· 
:;.!/);..,;. 

Budapest, 2017. június 9. 

Tisztelettel: 

l 



Köbánya Túzvédelméért Közalapítvány 

Termék vagy szolgáltatás 
Sorszám l támogatás jellege l Helyszín l Időpont Számla száma Számla kibocsátója 

megnevezése 

2 OOO OOO 

1. 1 
Katasztrófavédelmi 
Ifjúsági Verseny 

laudapest 12016 03.02. l 66041 5120160004548060 IT- Mobile l mobil telefonszámla 12016.03.02. 12016.03.02, 

2. 
Katasztrófavédelmi 

Budapest 2016.04.08. VSA-0311 0/2016 2016.04.08. 2016.04.08. 
Ifjúsági Verseny 49255 Golding Kft. l golyóstoll, tamponnyomás 

3. 
Katasztrófavédelmi 

Budapest 2016.04.01. 6 604 5120160006100370 T- Mobile mobil telefonszámla 2016.04.01. 2016.04.19. !fiúsági Verseny 
5. Rendvédelmi Nap Budapest 2016.07.01. 6 604 5120160010803370 T-Mobile mobil telefonszámla 2016.07.01. 2016.07.20. 
6. Rendvédelmi Nap Budapest 2016.08.12. 106 400 M5030130/2016 Regio Játékkereskedelmi Kft liátékok 2016.08.12. 2016.08.12. 
7. Rendvédelmi Nap Budapest 2016.08.12., 46110 A05702278/0723/00016 Tesco-Global Zrt. irodaszerek 2016.08.12., 2016.08.12., 
9. Rendvédelmi Nap Budapest 2016.08.02. 6 604 5120160012369030 T-Mobile mobil telefonszámla 2016.08.02. 2016.08.19. 
10. Rendvédelmi Nap Budapest 2016.08.25. 75000 WH1SA7569905 NimiHumi Kft. lufi 2016.08.25. 2016.08.25. 
12. Rendvédelmi Nap Budapest 2016.08.30 7.780 A06000447/08/99/00015 MoiNyrt. PB 2016.08.30 2016.08.30 

Bp. ünkéntes 
14. l Mentöszervezet Budapest 2016.09.07. 1 OOO OOO Kőbánya Tüzvédelméért 2016.09.08. 2016.09.08. 

E!lvesület 4854812154 Közalapitvány l proQramtámogatás 
15. Rendvédelmi Nap Budapest 2016.10.20. 12 700 WH1SA8655444 Belügyár Kft. Reklámtevékenység 2016.10.20. 2016.10.20. 
16. Rendvédelmi Nap Budapest 2016.11.23. 11 515 PB82201 EU-Services Bt. l Patronok 2016.11.23. 2016.11.23. 

Összesen ··1•335176 

Nyilatkozat: mint az alapbizonylatok törvényében elöl rt összesítésért felelős megvalósltó, feletösséggel nyilatkozom, hogy az elszámolásban szereplö bizonylatok a törvényes őrzési időn belül telephelyünkön fellelhetök és eJienörizhetők. 

A támogatás felhasználása a támogatási szc:rzödésben megfogalmazott céloknak megfelclően történt 

Mcllékld. 43 db számla és bizonylat hitelesitett másolata. 

Budapes~ 2017. május 8. 
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......... ~ ••..••.. mQtléklet az elöterjesziéstlez 

Számla 
elszámolásának 

lde'e 

12016.03.21. 12016.03.23. l 6 604 

2016.04.15 2016.04.13. 49255 

2016.04.19. 2016.04.19. 6 604 

2016.07.20. 2016.07.20. 6 604 
2016.08.12. 2016.08.15. 106 400 
2016.08.12., 2016.08.15. 46110 
2016.08.19. 2016.08.19. 6 604 
2016.09.03. 2016.08.25. 75000 
2016.08.30 2016.08.31. 7 780 

2016.09.08. 2016.09.08. 1 OOO OOO 

2016.10.28. 2016.11.08. 12 700 
2016.11.23. 2016.11.25. 15976 

l 1 339 637 



........ lr.: ....... meHéklet az el6terjesztésh~z 
1K7Ai. 

KŐBÁNYA TŰZVÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
1102 BUDAPEST, X. SZENT LÁSZLÓ TÉR 29. 

Kovács Róbert 

Polgármester úr részére 

TEL/FAX: 431-8748 

''f 

Tárgy: Támogatási kérelem 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Kőbánya Tűzvédeleméért Közalapítvány 2017-es évben megvalósítandó programjainak, 

valamint a működési költségeinek támogatásához 1.000.000 Ft szükséges még a meglévő 

forrásainkhoz. 

A támogatásból az elmúlt évben megkezdett prevenciós programjainkat folytatjuk, melyhez 

elkészült kiadványunkat utánrendelni szükséges, a Rendvédelmi Nap, a X. kerületi Hivatásos 

Tűzoltósággal az együttműködést fejlesztve közös programokat szervezünk. 

Budapest, 2017. június 09. 
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