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Előterjesztés 

222 ' . számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2017. évi támogatásának elszámolásá ró l 

1. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
2017. július 25-én megkötött támogatási szerződés keretében (az előte1jesztés 2. mel léklete) 
bruttó 1 OOO OOO Ft összegű támogatást nyújtott a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 
(1102 Budapest, Szent László tér 29., a továbbiakban: Alapítvány) részére a 201 7. év i 
szalrn1ai programokkal és müködéssel kapcsolatos kö ltségekre. 

Az Alapítvány a 2017. évi támogatásról szóló elszámolását 2018. január 12-én benyújtotta. 
Az Alapítvány a támogatást a támogatási szerződésnek megfelelően felhasználta, és az 
elszámolása megfelelő. A támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámoló az 
előte1jesztés 3. melléklete, a pénzügyi táblázatot az előte1jesztés 4. melléklete tartalmazza. 

A támogatási összeg tételes elszámolásának ellenőrzését a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Hurnánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civi lkapcsolati Osztály végezte a támogatási 
szerződésben meghatározottak szerint. Ennek megfelelően az ellenőrzés kite1jedt a támogatás i 
összeg rendeltetésszerű felhasználásának és a kötelezettségteljesítés formai szabályosságának 
vizsgálatára (hitelesítés módja, másolatok beazonosíthatósága, számviteli megfelelőség). 

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszol gáltatási 
Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon megtekinthető. 

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerül et Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Müködési Szabál yzatáról szóló 31/2011 . 
(IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 3.5. alpontja alapján a Kerületfejlesztés i 
és Környezetvédelmi Bizottság hatásköre. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előte1jesztés 1. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2018. április „l'b ., ./'27 ,,... &:. 
~ Rd' ' G 'b , a vany1 a or 



1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Keriiletfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

. .. /2018. (IV. 18.) határozata 
a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2017. évi támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a Kőbánya Tüzvéclelméért Közalapítvány 
2017. évi támogatásának elszámolását elfogadja. 
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!), · melléklet az előterjesztéshe.,_ ·············· ······ 

Támogatási szerződés 

lw "iil') Ü1 -i iÍ,; , "1 B d t F" , X I "I t J( "b , . o" 1 , t ame y etreJott c;gyreszro a u apes i ovaros . <:eru e o anyai n rnrmanyza · 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP 
Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseli Kovács Róbe1't polgármester megbízásából 
Kálmánné Szabó Judit osztályvezető) , mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 

másrészről a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány (székhelye: 1102 Budapest, Szent 
László tér 29, képviseli: Marksteinné Molnár Juliaima kuratóriumi elnök, nyilvántartási száma: 
01-01-0005944, adószáma: 18153550-1-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11710002-
20082989) mint Támogatott (a továbbiakb~n: 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 önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa
elhárításvédelmében nyújt szolgáltatásokat a kőbányai lakosok részére. 

2. A Támogató 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 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes 
önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24 .) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sorában rendelkezésre áll. A támogatásról a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya Tüzvédelrnéért 
Közalapítvány támogatási kérelméről szóló 235/2017. (VI. 22.)..KÖ.K.Lhatár.ozattaLdöntött .. --·-:·· . 

lHJDAPEST Jfc'ŐVÁROS X . . ll.U:Ja.\lJLKli' : 

3. A támogatás formája vissza nem térítendő tárna atás~ő~ii~\1d~~f[{!f,~ltt~~~~[l)Íté~ \ 
kormányzati funkció kódja: 084031 civil szervezetek mü edés1-tárno-~íl~:~a~-s-/•-08/10~-~:-/c1v·ir-·-·1 
szervezetek programtámogatása. lldatószárn: .. 1./!-}Q.~ .?-: /:0!.1. . .11· . ···· ·· 

4. A támogatás a Támogatott alaptevékenysége keretében kizáróla&:Q~;z Jt\~biji~.k szerint 
használható fel: 

0r8 , . _ ·=- --~~----··-----·--·-·--·-
a) 200 OOO Ft működési költségekre, Előszá i 1t .. . -:-:-. ... db Elöéid o 

b) 800 OOO Ft programmal kapcsolatos költségekre. . - i,AI t.Dr llél\l0t 1· / -/ / 
t,rl21cl52- r .2o.::trf )lcr;. 1.. 

S. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Támogatott a .,,.2-0-tl5..-éc , i-m-ül~edéséről~va'gyt5ni , ·· 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utol só 
napjával készített beszámolót a bíróságnál letétbe 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 bankszámlájára. 

7. A Támogatott a támogatás felhasználásával 2017. december 31-éig köteles tételesen 
elszámolni és beszámolót készíteni a Támogató részére. 

8. A pénzügyi elszámoláshoz a Támogató 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 képviselője az elszámolás főösszesítőjén aláírásával igazolja, hogy a támogatást a 
szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak, és üzleti könyveiben 
valamennyit nyilvántaiija 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. A Támogató a kifizetett összeg fe lhasználását jogosult ellenőrizni , az ell enőrzést 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 fe lhasználását 
alátámasztó dokumentumokat, számviteli bizonylatokat a Támqgató 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 a Támogató részére. 

13. Kapcsolattartásra jogosult a Támogató részéről a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési é~ Civilkapcsolati Osztály civil és nemzeti ségi 
referense. Ellenőrzésre jogosult a Támogató részéről a Kőbányai Polgármesteri Hivata l 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civi lkapcso lati Osztály és a Be l ső El l enőrzés i 

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 vagyomól szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontj a 
szerinti átlátható szervezet, 
c) a Támogatott nem áll jogerős végzés~el elrendelt végelszámolás, fel számolás alatt, ell ene 
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 köztaitozása, 
f) a Támogatottnak nem áll fenn tartozása a Támogatóval , önkormányzati költségvetési 
szervvel és a Támogató 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 feltéte le. 

16. A Támogatott köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak 
a) a fe l nem használt, 
b) a nem a támogatási célra fe lhasznált, valamint 
c) a nem szabályszerűen elszámolt 
részét annak a jegybanki alapkamat kétszeresének megfele lő 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 j egybanki 
alapkamattal megegyező mértékü késedelmi kamatot is fizetni kell. 

17. A 16. pont c) alpontja alapján kell eljárni, ha a Támogató a 7. pontban meghatározott 
elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészben nem fo gadja el. Erről a Támogató 15 
napon belül értesíti a Támogatottat, a visszafizetési határidő további 15 nap. 

18. A Támogató jogosult a jelen szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni , ha a Támogatott 
vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik fe ltétel 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 ellenő rzését , 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 értes ítés közlését 
követő 15 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű ügyleti kamattal 
együtt A határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napj án érvényes 
jegybanki alapkamattal meg~gyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 

20. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrő l szóló 2013 . 
évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

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

22. A Sze,rződő Felek j elen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukka l mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláíiják. 

,-".'·' 

. '. ' (~ ?J\.\-:, 
Budapest, 2017. július,, " Budapest 2017 Julrns1<r 1' 1 ~"""'·-'-<1 • 

2017 J'L -· ---- -- · ·f6 _t , ~ · ,, A~ ..,~r,";\::~· ,. :; 
u 1 $ .. -·,\,.:1,l,'. ::.:,,1:,> f"lf!t:. ~ ~ f:::::,d/<f::. $,.,•,,1\ ·· ·1·· ... 

Budapest Főváros X. kerület K9_~ihyai. : - ;;Kőbánya űzvéde méért Közal·[pít\rány . .. · 
0„ nk . ' t /~,.::' /?·~:.).. ·/ .' ·.~(·.~:. ' ormanyza .· .. : :_,- ·-,·_<\ ,,:-. ·;:e ,:, T ' t tt 

/ ,. 1.--.·- ·· ·· ,_ . . , amoga o 
. , T, , : .\ ·,-: ~:: \\ 1.'·· .\:' ·.': :~· ~- i 

:I .JJ.).JL~..;,--,.._ 1 \,'"°~og~"--vÍ \:: \( \:. .. \;, .·:.:.J.:' //iylarksteinné Molnár Julianna elnök 
Kovács Róbert p6Igárméster megbí_Zasá_._b9\'':,:-:·<-":-- (/ · 

Kálmánné Szabó Judit osztályvezetq·>. ,,:, ___ \ _>.1 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

--!1 ~ "-;,.) u. .. ,' 2017 Júl 19. 
Habináné Musicz Erika 
osztályvezető 

Szakmai és jogi eqenjegyzés: 
{µ'"alvO.J 

Jógáné Sza\Jados Henrietta 
civil és nemzetiségi referens 
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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 2017. évi költségvetéséről, valamint 
egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/20 l 7. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra." 

Ezt követően a Támogatott törvényes képviselőjének aláírásával és a Támogatott 
bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az 1. pontban foglaltalrnak 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 képviselőjének aláírásával és a Támogatolt 
bélyegzőlenyomatával ellátja. 

3. A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait 
tartalmazó számlaösszesítő eredeti, a Támogatott törvényes képviselője által aláírt példányát ke ll 
beküldeni. A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat-máso latokat 
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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melléklet 1 

~l~ 'x 021,,V@A ':l \ , \ __ ~~- :~l. d-\ :__ 

Beszámoló a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítván y 2017-ben végzett tevékenys égéről 

A Kőbányai Önkormányzat hozta létre a Kőbánya Tüzvédelméért Köza lapítvá nyt, mely 1993 
óta működik Kőbánya tűzvédelmi helyzetének javítása, a tüz e ll eni védekezés társada lmi 
feladatainak ellátásának támogatása céljából. A közalapítvány a Kőbányai tűzo ltóság 

tűzmegelőzési-, tűzoltási- , műszaki mentési- és ezekhez kapcsolódó káre lhárítás i 
tevékenységek elősegítése , a kerületi tűzoltók szakmai fe lkészülésének támogatása , 
munkafeltételeinekjavítása, a tűzvédelmi propaganda területén fejti ki tevékenységét. 

A Közalapítvány kuratóriuma üléseit előre ütemezett formában tartotta, valamennyi ül ése 
határozatképes volt. Valamennyi ülésen részt vett Gardi József, Haj as Pál és Marks teinné 
Molnár Julianna. Tóth András visszajelzése szerint jelenleg vidéken dolgozik, de 
lehetőségeihez képest bekapcsolódik majd a Közalapítvány munkáj ába. Benkó Pál lemondo tt 
kuratóriumi tagságáról, helyette az Alapító képvise lő testület László Istvánt választotta meg, a 
bejegyzése folyamatban van. 

A felügyelőbizottság meghívást kap minden kurató riumi ül és re, melyen l e hetőség szerint 
részt is vettek. 

A Közalapítvány munkáját segíti Jógáné Szabados Henri etta és Gubj en Ildikó. A X. kerül eti 
Hivatásos Tűzoltó -parancsnokság vezetőj éve l és az állománnyal rend kívül jó kapcso lat 
alakult ki , a programok szervezésében és megvalósításában mindenkor részt vesznek. 

A 2017-es évben megvalósított programok: 

Prevenciós program oktatási intézmények, idős klubok számára 

A program egész évben folyamatosan zajlott a X. kerületi Hivatásos Tüzo ltó
parancsnoksággal együttműködve . A Közalapítvány „Otthonunk biztonsága" információs 
füzete, gyermekeknek láthatósági karpánt és toll , valamint a foglalko zásokat seg ítő kérd ő ívek , 

színezők voltak a szükséges eszközök. 

Az Idősügyi Tanács ülésén került bemutatásra a program, va lamint az oktatás i in tézmé nyek 
vezetőinek juttatunk el táj ékoztató levelet, fe lhívást a programon való részvéte l re . A 
szervezési munkát Horváth Lajos tüzoltóparancsnok úr vá ll alta. 

„A Közalapítvány sokrétű tevékenységének fo ntos eleme a mege l őzés, a figye lemh ívás . Ezze l 
a programmal szeretnénk felhívni a figyelmet azo kra a te rül etekre, aho l közösen sokat 
tehetünk a megelőzés érdekében. A Kőbánya Tüzvédeleméért Közalapítvány a X. kerül eti 
Hivatásos Tűzoltósággal együttműködve közös programot szervez, melyen szeretnénk 
bemutatni magát az intézményt, a tűzoltóságot és a tüzo ltó hi vatást. Programun k részeként 
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szeretnénk felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára az adott korcsoport érd eklődési 

köréhez igazítva. A program helyszíne a X. Kerületi Hivatása.s Tűzoltóparancsnokság (1105 
Budapest, Martinovics tér 12.), vagy választás szerint a meghívó intézmény." - állt a 
felhívásunkban. 

A program nagyon sikeres, hosszú távon tervezzük folytatni. 

A Közép-pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen való részvétel, az előző évek 
hagyományaihoz híven a célirányos támogatások befogadása, azok felhasználása. 

A Közép-Pesti katasztrófavédelmi Kirendeltség Ifjúsági versenyét, április 7-én vo lt a X. 
kerületi ,Merkapt Maraton Sport és Szabadidő Központpontban. A rendezvényt Kovács Róbert 
X. kerületi polgármester nyitotta meg. Az V., VI., VI.I, VIII., IX., X. kerület iskoláinak 
rendezett pénteki versenyen rekord számú, ötvenhárom csapat vágott neki a 
megmérettetésnek, amelyből három csapat külföldről regisztrált. A Belváros - Lipótváros 
Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat testvérvárosaiból, Rahóról, Topolyá ról és 
Rozsnyóról érkező diákok is remek eredményeket értek el a feladatok végrehajtása során. Az 
indulók izgalmas állomásokon adhattak számot elméleti tudásuk megalapozottságáról , 
ügyességükről. A korábbi versenyszámok mellet új típusú feladatokkal találkozhattak a 
résztvevők. A tűzvédelmi állomás például eszközfelismeréssel egészült ki. A 
versenyállomásokon kívül számos szabadidős állomás is fogadta azokat a diákokat, akik épp 
nem a versenyfeladatukat végezték. A szabadidős állomásokon többek között a Büntetés
végrehajtás, a NA V Bevetési Igazgatóság, a Honvédség, a Rákosmenti Mezei Őrszol gálat és a 
Dr. Sztanek Endre Alapítvány tagjai érdekes programokkal várták a résztvevőket. A MH II. 
Vitéz Bertalan Árpád Különleges rendeltetésü ezred színvonalas bemutatóval készült a 
rendezvényre. A díjakat dr. Sára Botond VIII . kerületi alpolgármester adta át. A rendezvényre 
kilátogatott Szarka Csaba ezredes a BFKH Védelmi Titkárság, valamint a Fővá ros i 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetői állománya. A X. kerületi intézményekből indul ó 
versenyzők közül első helyen az Éltes Mátyás Általános Iskola csapata végzett által ános 
iskola kategóriában. A középiskolás mezőnyben az élen a Kőbányai Szent László Gimnázium 
csapata végzett. 

A kerületi gazdálkodó szervezetektől kapott támogatásból biztosítottuk a helysz ínt. az 
étkezést, különböző szervezési feladatokat. 

TÉR-KÖZ projekt záró rendezvénye, ,,Tavaszi zsongás" 

A Közalapítvány részt vett a TÉR-KÖZ projekt megvalósításában. Az Újhegy sétányon 
megtartott záró rendezvényen a kuratórium tagjai információs pultot müködtettek. A felmerült 
kérdésekről beszélgettünk, szükség szerint zajlott a tanácsadás. ,,Otthonunk biztonsága" 
információs füzet, láthatósági karpánt, toll , kérdőívek, színezők voltak a szükséges eszközök. 

Rendvédelmi Nap 

Tizedik alkalommal került megrendezésre a Kőbányai Rendvédelmi Napokat szeptember 2-án 
és 3-án az Óhegy parkban. Az ország legnagyobb rendészeti nyílt napján szinte va lamenn yi 
rendvédelmi szerv képviseltette magát. 
A hivatalos megnyitó során a résztvevő és a létrehozásban szerepet vállaló szervezetek 
vezetőit Kautzky Armand Jászai Mari díjas színművész a színpadra hívta a történelmi zászló k 
elé. Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere és dr. György István kormánymegbízott mondtak 
köszöntő beszédet. A program egyik szervezőjeként állhattam a Közalapítvány képvise letében 
a színpadon, majd a díjak átadásában is részt vettem. 
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Játékos vetélkedők, koncertek, gyerekelőadások , táncbemutató k, főzőverseny, kutyás 
bemutatók és statikus és dinamikus bemutatók .. várták az érdekl ődőke t. 

A rendőrség és a katasztrófavédelem mellett a Magyar Honvédség különböző alakulata i is 
kitelepülnek a kétnapos fe?ztiválra. 

Beiskolázási támogatás X. keriil eti Hivatásos Tíízol tó-parancsokságon dolgozók 
gyermekei szá mára 

A Közalapítvány kuratóriuma 2017-ben úgy döntö tt , hogy a X. kerületi Hi vatásos Tüzo ltó
parancsokságon dolgozók gyermekei számára beiskolázás i támogatást nyújt , ezze l is segít ve a 
Kőbánya biztonságáért tevékenykedő tűzoltókat. Valamennyi dolgozó álta lános isko lás 
gyermeke, az idei évben 27 fő , 5.000 Ft értékű vásárlási utalványt kapott szeptember hónap 
folyamán. Az átadásban segítséget nyújtott Horváth Lajos tűzoltóparancsnok. 

„Év kőbánya i tűzoltój a" című díj alapítása, díj átadó ünnepség 

A Közalapítvány kuratóriuma 2017-ben díj at a lapított a kiváló kőbánya i tüzo ltók 
elismerésére. Hagyományteremtő céllal december 12-én a X. kerületi Hivatásos Tüzoltó
parancsokságon évértékelő és díjátadó rendezvényt tartottunk, ahol három tűzo l tó vehetett át 
elismerést. Az eseményen részt vett Kovács Róbert Kőbánya polgármestere, Markstei nné 
Molnár Julianna, a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány elnöke valamint Géczi Bé la 
tűzoltó ezredes a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katas:zt rófavédelrni 
Kirendeltség kirendeltség-vezetője. A rendezvényt Horváth Lajos tüzo ltó ő rnagy a X. kerül et i 
tűzoltó parancsnokság parancsnoka nyitotta meg, majd Kovács Róbert po lgá rmes ter köszönte 
meg a tűzoltók áldozatos munkáját és kívánt eseménymentes ka rácso nyi ünnepeket. A 
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány elnöke a sikeres együ ttmüködés rő l és az új 
lehetőségekről beszélt. Évértékelőjében kiemelte, hogy idén megalapították az „Év kőbányai 
tűzoltója" című díjat. Az elismeréseket a díj azottaknak Marksteinné Molnár Juli anna és 
Kovács Róbert polgármester adta át. Az idei évben a X. kerületi Hivatásos Tüzoltó 
Parancsnokság állományából a Kőbányai Önkormányzat kiváló tűzoltó címet adományozott 
Csapó Attila tűzoltó főtörzsőrmesternek és Sziráki Mihály tűzoltó főtörzsőrmesternek. A 
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2017-ben az „Év kőbányai tűzoltój a" címet Gombá r 
András tűzoltó főtörzsőrmesternek adományozta. 

A Kőbányai Tűzvédelméért Közalapítvány nevében ezúton ti sztelettel köszönöm az 
önkormányzatnak nyújtott támogatást . 

Melléklet: pénzügyi főösszesítő a 2017. évi támogatás elszámolásáról. (1 lap) 
30 db számlamásolat+ 1 bizonylat fénymásolata 

Budapest, 2018. j anuár 10. 
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......... ~ .. : ..... melléklet az előterjesztéshez 

Kóbánya Tüzvédelméért Közalapitvtmy 

Támogatás 
Termék vagy szolgáltatás Teljesítés Fizetési 

Számla Számla 
Sorszám támogatás jellege Helyszín ldópont összege Számla száma Számla kibocsátója Számla kelte elszámolásán végösszege 

IFtl 
megnevezése idöpontja határidó 

ak ideje IFtl 
1 OOO OOO 

1. Ujhegy 2016. Térköz- Budapest 2017.05.28. 143 835 VS-05456/2017 Reklámajándék. Hu Kft golyóstoll, neon pánt, 2017.05.23 2017.05.23 2017.05.31 2017.05.29 143 852 
2016/04-01 tamponnyomás 
záróprogram 

2. Szombati Mihály Budapest 2017.09.01 . 11 568 A 10300518/1134/00002 TESCO gyertya 2017.09.01 . 2017.09.01 . 2017.09.01 . 2017.09.01 . 11 568 
meaemlékezés 

3. Rendvédelmi Nap Budapest 2017.09.01. 4 594 A 1 0300518/113410002 DM Denkmit. Zewa Jumbo 2017,09.01 . 2017.09.01 . 2017.09.01. 2017.09.01. 4 594 
4. Rendvédelmi Nap Budapest 2017.08.30. 12 349 11522 Szabadi Sport Gravir Kft. oklevél 2017.08.30. 2017.08.30. 2017.09.07. 2017.08.30. 12 349 
5. Rendvédelmi Nap Budapest 2017.08.30. 62 230 367125017 Witeq-Köporc Kft . Vázák. serleaek 2017.08.30. 2017.08.30. 2017.09.07. 2017.09.07. 62 230 
6. Rendvédelmi Nap Budapest 201 7.08.28. 36 300 FV/2017/3501/000729 Perkor Hunaárv Kft. kulcs. kréta, filctoll 2017.08.28. 2017.08.28. 2017.08.28. 2017.08.28. 36 300 
7. Rendvédelmi Nap Budapest 2017.09.01. 15 770 FV/2017 /35221000556 Perkor Hunaárv Kft. heavezö. raoasztó szall.fest. 2017.09.01 . 201 7.09.01. 2017.09.01. 2017.09.01. 15 770 
8. Rendvédelmi Nap Budapest 2017.08.28. 25968 A05702278/1073100014 TESCO ovurma.kréta.szinesc .. ecset 2017.08.28. 2017.08.28. 2017.08.28. 2017.08.28. 25 968 
10. Rendvédelmi Nap Budapest 2017.08. 14. 22 589 A08600113/1149/00005 OFFICE DEPOT vízfesték. aquarel l. ecsetek. 2017.08.14. 2017.08.14. 2017.08.14. 2017.08.14. 22 589 
11. Rendvédelmi Nap Budapest 2017.08.01. 90488 6512017 GELAGA Ker.és Szolg.Bt. poló + nyomás 2017.08.01 . 2017.08.01. 2017.08.10 .. 2017.08.10 .. 90 488 
12. Rendvédelmi Nap Budapest 2017 0903. 3 990 BIA 14100099/0072/00001 Szám-Petrol Kft. PB aáz töltés 2017 .09.03. 2017.09.03. 2017.09.03. 2017.09.04. 3 990 
13. Rendvédelmi Nap Budapest 201 7.09.01. 6868 AI03/0043794 Auchan postairon.uzsonnás tásk. 2017.09.01 . 2017.09.01. 2017.09.01. 2017.09.09 6868 
14. Rendvédelmi Nap Budapest 2017.09.02. 9 562 Al3000060/1013/00047 Reaio Játékker Fidqet spinners 2017.09.02. 2017.09.02. 2017.09.02. 201 7.09.04. 9562 
15. Ev tüzoltója Budapest 2017. 11 .30. 13 335 Á00000053212017 Witea-Köporc Kft. porcelán plakett.disztok 2017.11.30. 2017.1 1.30. 2017.12.08. 2017.12.01 13335 
16. Ev tüzoltóia Budapest 2017.12.13. 102 900 20171410 Chance 2002 Bt. Büfé szoloáltatás 2017.12.13 2017. 12. 12. 2017.12.21. 2017.12.13 102 900 
17. Ev tüzoltóia Budapest 2017.11.27. 102 654 E-000549077 Edenrend Ajándékutalvány 2017.11 .27. 2017.1 1.27. 2017.11 .27. 2017.11.27 102 654 
18. Iskolakezdési Budapest 2017.08.25. 135 OOO KF5EA9511462 ÁRKÁD Ors vezér tere Ajándékutalvány 2017 .08.25. 2017 .08.25. 2017 .08.25. 2017.08.25. 135 OOO 

támooatás 
Program összesen - 800 OOO 800 017 

19. Müködési költség Budapest 2017.12.12 71 145 VS-1584012017 GOLDINI Reklámajándék Kft. Newport golyóstoll zöld 2017.12.06. 2017.12.06. 2017.12 .. 13 2017. 12.07 71 145 
.,("\f"\f'\, .. 11 ... 

20. Müködési költséQ Budapest 2017.02.03. 15989 PB83331 Patronbolt eoson oatron 2017.02.03. 2017.02.03. 2017.02.03. 2017.02.03. 15 989 
21. Müködési költséa Budapest 201 7.08. 17. 25 400 SZA0004612017 COOL-ALARM BT kamerarendszer id.karb. 2017.08.17. 2017.08. 17. 2017.08.17. 201 7.08. 17. 25400 
22. Müködési költség Budapest 2017.03.1 7 .. 6 136 5120170003622554 Magyar Telekom mobil telefon díja 2017.03.17 .. 201 7.03.1 7 .. 201 7.03.17 .. 2017.03.17 .. 6 136 
23. Müködési költséa Budapest 2017.04.19. 6 136 5120170005249203 Maavar Telekom mobil telefon díia 2017.04. 19. 2017.04. 19. 2017.04. 19. 201 7.04.19. 6136 
24. Müködési költséa Budapest 2017.05.1 7. 6 136 5120170006798955 Maqyar Telekom mobi l telefon díja 2017.05. 17. 2017.05. 17. 2017.05. 17. 2017.05. 17. 6 136 
25. Müködési költséa Budapest 2017.06. 18 .. 6136 5120170008347166 Maavar Telekom mobil telefon díja 201 7.06.18 .. 2017.06. 18 .. 2017.06. 18 .. 2017.06. 18 .. 6 136 
26. Müködési költség Budapest 2017.07. 18 .. 6 136 5120170009951709 Magyar Telekom mobil telefon díja 2017.07.18 .. 201 7.07.18 .. 2017 .07.18 .. 201 7.07.18 .. 6 136 
27. Müködési költség Budapest 2017.08. 17 .. 6136 512017001 1585439 Magyar Telekom mobil telefon díja 2017.08.17 .. 2017.08. 17 .. 2017.08.17 .. 2017.08. 17 .. 6 136 

28. Müködési költséq Budapest 2017.08.22. 14888 A05702035/1018/00015 TESCO oendrive, raoasztó. fénvm.o. 2017.08.22. 2017.08.22. 2017.08.22. 2017.08.22. 18 770 
29. Müködési költséa Búdapest 2017.08.28. 17 479 PB-M-001061 Patronbolt eoson patron 2017.08.28. 2017.08.28. 2017.08.28. 2017.08.29. 17 479 
30. Müködési költség Budapest 201 7.09.01. 18 283 TM18104/2017 T ruemaker Kft. Roll-up film nyomattal (18 2017 .09.01 . 2017.09.01. 201 7.09.01 2017.09.01. 18283 

288 forintból 15 978 forint) 
Müködési költség 200 OOO 203 882 
összesen 

Összesen 1 OOO OOO 1003899 

Nyilillkozat: mint az alapbizonylatok töNényében el6ir1 összcsltésért lelelös megval0sl16, felelösséggel nyilatkozom. hogy az elszámolásban s.zereplö bizonytatok a töNényes őrzési idön belOl telephelyünkön lellelhelök t:s ellenörizhetök. 
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