
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpo lgármestere 

Előterjesztés 

J ~o .. számú e l ő te r jeszt és -- . 

a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a Baptista Szeretetszolgá lat Egyházi Jogi Személy támoga tásának elszámolásáról 

1. Tarta lmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képv i se l ő-testülete a Baptista 
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (székhe lye: 1111 Budapes t, Budafoki út 34/ b. a 
továbbiakban: Alapítvány) részére 3 150 OOO Ft egyszeri támogatást biztosított a Baptista 
Szolgá ltató Centrum (1 108 Budapest, Maglódi út 143) . mü köcltetés i fe ladataimtk segít ése 
célj ából a Baptista Szeretetszo lgálat támogatás i kérelmérő l szó ló 284/20 17. (VIII . 24.) KÖKT 
határozat alapján. 

A támogatás i sze rződés (a továbbiakban: sze rződ és) 5. pontja alapjá n az Alapít ván ynak ~1 

támogatási összeg fe lhasználásával 20 17. december 3 1-éig tételesen el ke lle tt számolni a és 
beszámo lót kész ítenie a Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére . 
Az Alapítvány képviseletében Miletics Marcell ha táridőn túl 201 8. máj us 15-én kül dte meg a 
támogatási összeg téte les elszámolását, mell ékelve a zá radékolt számla és a pénzügy i teljes ítés t 
igazoló bankszám lakivo nat hitelesített máso latát. Az elszámo lás késedelmes benyújtásúna k ob , 
hogy az Alapítvány gazdasági fe ladata it e llátó munkatársa mu nkav iszonya megszünt. :1 

megüresedett á lláshelyre az A lapítvány nehezen ta lált megfele l ő szakem bert. 

A támogatási összeg tételes elszámo lása: 
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4. 

5. 

6. 

7. 

Bárka Kőbánya i 

H umánszolgáltató 

Központ 

v 1 7099000926 ára mdíj 43 626 Ft l l 310 Ft 

- - --+----------J-------1------1-------
Bárka Kőbánya i 

Hurnánszolgáltató 

Központ 

NHKV Zrt. 

NHKV Zrt. 

v 17099001016 

15 11 309 1226 

1511 345 101 6 

áramdíj 

hull adék

kezelési cl íj 

hull adék

kezelés i díj 

4 1 855 Ft 

43 042 Ft 

4 1 855Fl 

~4')94 FI 

29 964 Ft 

·-~>-------------1--- -------+-------+-------1-----·-·- -
8. Magyar Te lekom 37502 182913 9278 telefon, 38 405 ft 1 992 Ft 

Nyrt. 000100098 internet 
'--- ------- ----- -·--- - -------------~------+-------- ------ -



9. Magyar Te lekom 37502 1829 139278 telefon, 33 244 Ft 11 952 Ft 

Nyrt. 000100106 internet 
-· 

10. Magyar Telekom 37502 1829 139278 telefon, 38 233 Ft 12 038 Ft 

Nyrt. OOO 100 11 4 internet 
-

11. Magyar Telekom 37502 1829 139278 telefon, 35 48 1 Ft 11 952 Ft 

Nyrt. 0001001 22 internet 

12. Bárka Kőbányai v l7099000933 vízdíj 54 310 Ft 4 044 rt 
Humánszolgáltató 

Központ 
---

13. Bárka Kőbánya i v 17099000934 csatorn ad íj 11 9 052 Ft 6 72 1 Ft 

f---1 umánszolgáltató 

Központ 
---

Összesen: 669 677 Ft 269 956 Ft 

II. Hatásvizsgá lat 

Több esetben a számla te lj es összegénél kevesebb az elszámo lható támogatás mértéke, mert a 
számla más telephelyek fo gyasztását is tartalmazza, vagy olyan támogatás i id őszako n kív üli 
fo gyaszt{1s is szerepel a számlában, amely szintén nem elszámolható . Ezekben az esetekben :1 

számla összege megbontásra került fo gyasztás i helyre és naptári napokra . 

Az Alapítvány a szerződésben kapott összegnél 2 880 044 Ft-ta l kevesebbel számolt e l, ezért 
visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A szerződés 14. po ntja alapján az A lapítvány köte les 
egy összegben visszafizetni a támogatás fe l nem használt részét an nak a jegy banki alapkamat 
kétszeresével megegyező mértékű ügyleti kamatával együt t. Az Alapítványnak a kamatokka l 
együtt összesen 2 905 329 Ft-ot kell ett visszafi zetnie, melynek 20 18. június l -j én eleget tett. ;\ z 
Alapítvány által benyújto tt e lszámolás és a benyúj to tt szám lák máso lata a Kő bányai 

Polgármesteri Hi va tal Humánszo lgá ltatási Főosztá l y Szociáli s és Egészségügy i Osztúlyán 
megtalálható. 

III. A végrehajtás fe ltételei 

A beszámoló elfogadása az Önkormányzat szerződésben meghatározott febclata. A tá mogmús 
elszámolásáról szóló döntés a Budapest Fővá ro s X . kerül et Kőbányai Önko rmányza t Képv i se l ő
tes tül etének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szó ló 31/20 11. (IX. 23 .) önkonrní ny;;.ati 
rendelet 2. melléklet 2 . pont 2. 1. alpontj a al apján a Humánszolgá lta tás i B izottsúg hatásköre. 

TV. Döntési javas lat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i Önkormányza t Képv i se l ő- tes tü l e tének 
Hurnánszo lgáltatás i Bizottsága meghozza az e l őte1j esztés 1. mellékletében fo glalt határozn tot. 

Budapest, 20 18. június ,,~ ?' ~~n 
Weeber Ti bo r 
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1. mefléklet az elc'fterjesztéshe:: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képv ise lő-tes tületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

.. ./2018. (VI. 19.) határozata 
a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képv i sel ő-tes tül e té n e k 
Humánszolgáltatási Bizottsága a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 3 150 OOO Ft 
összegű egyszeri támogatásának elszámo lását elfogadja. 

.., 
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2017. évi elszámolás összesítője 

Feladat, tevékenység a Támogatási szerződés 3. pontja szerint 
Támogatás összege 

(Ft) 

Hajléktalanok átmeneti ellátása 3 I 50 OOO 

Összesen 3 150 OOO 

2/a. 111e/lékle1 a 1á111ogatási s:::er:::ödéshe::: 

Elszámolt összeg 
Visszafizetés (Ft) 

(Ft) 

269 956 2 880 044 

0 

0 

269 956 2 880 044 
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Electra Corporate Banking ,9006675 BP.FÖV. X.KER.KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
~--------------~Tranzakció~------------------

'o rgalom típusa 
'ranzakció típusa (ISO) 

Kód 
Jsszeg 
·ezdeményezp 

Név 
Megbízó számlaszáma 
BIC (SWIFT) kód 
Bankfiók 

:edvezményezett 
Név 

CBAl+MAN - MANUÁLIS 

CBAl/CBAl/MAN 
2 905 329 , 00 HUF 

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EGYHÁZI 
10918001-00000074 - 10810001 
BACXHUHB 
UniCredit Bank Hungary Zrt. Head Office 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

1-

Önkormányzat 
Kedvezményezett számlaszáma 11784009-1 5510000 " BP.FÖV.X.KER.KÖBÁNYAI 

:ö zlemény 

:rtéknap/Terhelési nap 
:önyvelés 

Könyvelés dátuma 
'a rtnerek közti egyedi azonosító 
,zonosí tó adatok 
larrat í v 

ÖNKORMÁNYZAT " 
Fel nem használ t támogatás 
visszautalása , Baptista 
Szeretetszolgálat EJSZ 
2018/06/01 

2018/06/01 
NOTPROVIDED 
NOTPROVIDED 
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 


