
Budripest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önlrnrmúnyzat 
A I polgármestere 

~ .,/) : számt'.1 előterjesztés 

Előterjesztés 

a Képviselő-tcst iil et részére 
az Utcrifront Menedék lfojléktrilrin Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 

támogritásáról 

I. Tartrilmi összefoglriló 

Dr. Miletics Marcell, a Baptista Szeretetszo lgidat által alapított és fenntartott Utcafront Menedék 
Haj léktal an Személyek és Szenvedélybetegek lntegrált In tézménye ( 1102 Budapest, Bánya u. 1., a 
továbbiakban: Utca front) intézményvezetőj e támogatási kérelemmel fordu lt a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbán yai Önkormányza thoz (a továbbiakban: Önkormányza t). Az Utcafront a támoga tást a 
Bapti sta Szeretetszo lgá lat Kőbányai Szo lgá ltató Centl'um ( 1 108 Budapest, Mag lódi út 143. , a 
tovább iakban: Szo lgá ltató Centrum) telephelyé nek 111üköclési kö ltsége ire kívá nj a re lhasználn i. 

Az Önkormányzat a Baptista Szeretetszo lgá lat (a tovább iak ban: Szeretetszo lgá lat) támogatására 
3 OOO OOO Ft-ot kü lönített cl a Budapest Főváros X. keri.ilet Kőbánya i Önkormán yzat 20 18. évi 
kö l tségvetésérő l szó ló 5/2018 . (11. 23.) önkormányzati rende let 9. mell ék let (egyéb 111üködési cé lú 
kiadások) 54. során. 20 18 mál'c iusá ban az Utcafront önállóan 111üköd ő és gazdálkodó intézménn yé 
alakult, így a támogatás közvetlenü l biztosítható a részé l'e. A támogatás i szerződés tervezetét az 
elő t e1jesztés 2. mell éklete tarta lmazza. 

II. Hatásvizsgálrit 

Az Utcafront évek óta segítséget nyújt a kerületben élő hátrányos helyzetei i dős. beteg és fiata l 
kábítószerfüggő hajl ék tal:in sze111 élyek részé re. A benyt'.1jtott alapító ok iratuk alapján az intézmény 
alap- és szakos ított e ll átúst nyújtó szociális intéz111 ényként többféle szociál is szo lgá ltatást nyújt 
(utcai szociáli s munka, támogatott lak hatás szenvedé lybetegek részére, hajlék talan személyek 
nappa li e ll átása, éjje li menedékhely) . A támogatási összeg felét az in tézmény rezs iköltsége inek 
fedezésére, a másik fe lét a rászo J"ul ó személyek részé J'c bi ztosítandó élelmi szerek beszerzésére 
fo rcl íta nák. 

Az Önkormányzat az elmúlt évben a Szel'etetszo lgá lat részé l'e 3 150 OOO rt egyszeri támogatást 
biztosított a Szo lgá ltató Centrum müköcl tetés i fe ladatai nak seg ítése cé lj ából a Bapti sta 
Sze l'etetszo lgálat tám ogatás i kél'elmérö l szó ló 284/20 17. (Vili. 24 .) KÖKT határozRt alapj án. A 
támogatás i összeg fe lh Rsználásáva l a Szeretetszo lgá lat hatál'idöben elszá molt. 

Ill. A végrelrnjtás fel tételei 

A támoga tás átcso portos ításáról szó ló döntés a Képv i se l ő- t estU l e t hatáskö rébe taJ'tozik. A támogatás 
odaíté lésének egyéb fe ltétele nincs. 



IV. Döntési javaslat 

Buda pest Főváros X. kerület Kőbányai Önko rmányzat 
e lőt erjesztés 1. mell ék letében fogla lt határozatot. 

Képviselő-testülete meghozza az 

Budapest, 20 18. augusztus ,,2'2 'l 

-~~ (() 
Weeber Tibor 

Törvényességi szempontbó l ellenj cgyzem: 

J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. (VrII. 30.) hatá rozata 
az Utca front Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 

támogatásáról 

1. Budapest Föváros X. kerUlet Kőbán yai Önkormá nyza t Képvi se lö-testli lete az Utcafront 
Menedék Hajl éktal an Személyek és Szenvedé lybetegek In tegrált Intézménye ( 1102 Budapest, 
I3án ya u. 1.) részére 3 OOO OOO Ft egyszeri támogatrí st bi ztosít. A Képvise l ő-testület a támogatás 
fedezetét átcsopo rt os ítj a a Budapest Főváros X. kerül et Kőbányai Önkormányza t 20 18 . év i 
költségvetéséről szó ló 5/2018 . (II. 23.) önkormányza ti rendelet 9. mell ék let 54. so ra terhére. 

2. A Képv i se l ő-test ü l et felké ri a po lgá rmestert a szerződés megkötésére, va lam int az e l ő irá n yzat

átcso portosítás és a költségvetés i rendeletben tö rté n ő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedés megtételére. 

H atáridő : 20 18. szeptember 30. 
Fe ladatkörében érin tett: a Humún szolgá ltatás i Főosztály veze t ője 

a Gazdaság i és PénzUgyi Főosztály vezetője 
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2. melléklet (t:: előte1jesztéshez 

TÁMOGATÁSI SZERZÖDÉS 

arn cly létrejött egyrészrő l a Budapest Főv{iros X. kerii let Kőbnnyai Önkormányzat (székhelye: 
1102 Budapest, Szent Lász ló tér 29., PIR szá 111a: 735737, bankszúmlaszá111a: OTP Bank Nyrt. 
11784009-155 10000, képviseletében D. Kovács Róbert pol gá rmeste r megbízásából Weeber Tibor 
alpo lgá r111 ester) 111 int támoga tó (a to vá bbiakban: Önkormányzat), 

másrészrő l a Utcafront Menedék Hajléktalan Szemé lyek és Szenvedélybetegek In tegrált 
In tézménye (szék helye : 11 02 Budapest, Bányfl u. 1., adószáma: 18977943-1-42, 
ba nkszá mlaszá ma: Uni Cred it Bank Hungary Zrt. 109 1800l-00000099-28250016.) képvise letében 
Dr. Miletics Marce ll mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott, együttesen: Szerződő relek) 
közölt az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

1. A Szerződő Felek megá ll apítják, hogy a Támogatott Budapest kö zigazgatási területén nyújt 
seg ítséget a hátrányos h e l yzetű id ős, beteg és fi atnl kábítószerfiiggö hajl ék ta lan személyek részére, 
továbbá n X. kerül etben egyéb segítő közlrnsznC1 tevékenységeket lá t el. 

2. /\z Önko rmányzat a 2018. évben 3 OOO OOO rt , azaz háro111mill ió forint tá111oga tást nyújt az 
Utcafront Menedék Haj lékta lrn1 Sze111é lyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 
tá111ogatásáró l szó ló .. ./2018. (V il i. 30.) KÖKT lrntároznt alapján. 

3. A tá mogatás for111ája vissza nem térítendő önkormányzati tá111 ogntás. A támogatást a Támogatott 
nz általa fenntartott Baptista Szolgá ltató Centrum (székhe lye: 1108 Budapest, Maglódi út 143 ., a 
tovcíbbiakban: lntéz111ény) részére haszná lhatja fe l müködletés i fe ladatai nak segítése céljábó l. A 
tá moga tott tevékenység kormán yzati runkció kódja: 10701 3 Hajléktalanok átmeneti ell átása. 

4. A tá 111ogatás folyósítására a szerződés aláírásá t köve t ő 30 napon belül kerül so r a Tá mogatott 
Uni Creclit Ba nk Hun ga ry Zrt.-né l vezetett 1091800 l-00000099-282500 16 bankszéi 111l ájára. 

5. A Támogatott köteles a támoga tási összeg fel használásá ró l 2019. márci us 3 1-é ig téte lesen 
clszá111o lni , és beszámoló t készíteni az Önkorrnányznt részére. 

6. A pénzügyi elszámoláshoz az Önkormányzat által meghatárnzott és elektronikusa n rende lkezés re 
bocsátott szám l aösszes ítőt ke ll használni , valnmint csatolni kell a szárnviteli, pénzügy i teljesítést 
igazo ló doku111entu111ok hitelesített máso latait (szá 111l a, szerződés, egyéb számviteli, ill etve 
pénzügyi teljesítést igazo ló bi zonylato k) az 1. mell ék letben 111eghatározotl módon. A Támogatott 
képvi se lője az elszá rnolás föösszesítőjén aláírásáva l igazo lj a, hogy a támogatást a szerződésben 
meghatározott cé lra fordította , az elszá111o lás iratai va lósak és üzleti kön yvei ben va larnennyit 
nyi lvántartj a a rá vonatkozó számviteli szabá lyok szerin t. 

7. J\ tá111ogatás fe lhasználásáról szóló beszámol óban is111ertetni kell a tá mogatás rendeltetésszerű 
fe lhaszná lását, valamint tájékoztatás t ke ll adn i a Támogatott álta l rennt artott Intézmény 
tevékenységéről. 
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8. Az Önkormányza t a kifizete tt összeg fc lh aszn{t lását jogosult e ll e n őr i 7. n i , az e ll e n ő rzést az 
Intézmény köte les e l ősegíteni az ada tok nak, iratoknak az e ll en ő r rende lkezésére bocsá tásáva l. 

9. A Tá mogatott a tá111ogatás fe llrnsználásá ról köte les elkü lönítcll számv ite li nyi lvántartást vezetni . 
tovúbbá a tá moga tással ka pcso latos iratokat, va lam in t a tá 111 ogatás fe lhaszná lást alátá masztó 
dok umentu mokat. szórnvi te li bi zony latokat az Önko rm{myzal álta l tö rtén ő _jóvó hngyástó l számított 
tíz év ig megő ri zn i . 

10. A Tá mogatott a sze rződ ésben rögzített adataiban, ill etve nyilatkozata iban, va lamint a 
do kumentu 111 ok ő rzés i helyé ben bekövetkezett vá ltozást nyo lc napon belül kö teles írásban 
bejelenteni az Önkormányza t részére. 

11 . Ka pcso lattartásra jogosult az Önkorm {t nyzat részérő l a Kőbánya i Po lgármesteri Hi vatal 
Hu111 ánszo lgá lta tás i f-őosztá l y Szoc iális és Egészségügy i Osztá ly vezetője. El l e n ő rzés re jogosult az 
Önkormányza t részé rő l a Kőbá n ya i Polgá r111 ester i Hi vatal Hu111 Rnszo lg{t lta tás i f-öos ztá ly vezetőj e és 
a Be l ső E ll e n őrzés i Osztá ly 111unkatársa i. 
l(apcsolatta rt ó a Támogatott részérő l: Dr. Milet ics Marcell int éz111 ényvezető. 

12. A Tá mogatott ké pv i se l őj e kijelent i, hogy 
o) a Tá 111 ogatottnak ne111 áll fe nn tartozása az Önko rmányzat tal, önkormányzat i kö lt ségvetés i 

s7.ervve l és az Önkorm ányzat kizá rólagos tul ajdo nóban áll ó gazdasági társaságga l sze111ben. 
h) a Támogatott meg fele l a rendezett mun ka ügy i kapcso latok követe lm ényének. 
e) a nemzeti vagyo nról szó ló 201 1. évi CXCV I. tö rvény 3. ~ ( 1) bekezdés 1. pontja szerinti 

át látható szervezet, 
dJ a Támogatott nem áll jogerős végzésse l clrcncle lt vége lszá molás, fe lszámo lás alatt , ell ene 

_j oge rős végzésse l elrendelt csőd e lj á rás vagy egyéb, a 111 egszi.intetésérc irányuló, _jogsza bályban 
meghatározott e lj árás nincs folya matban, 

e) a közpén zekbő l nyújtott tá moga tások átláth ntóságáról szó ló 2007. évi CLXXX l. tö rvény 6. §-
ában fogla lt kizáró körülmények a Támogatottn l sze111 ben ne111 álln ak fe nn , 

.f) a Tá 111 ogatottn ak nincs lejárt köztartozása, va la111int 
g) a Tá mogatott a tá111ogatás tekintetében adólevonási jogga l nem rendelkezik. 

13. A 12. pont a-f) alpontj ában fog lalt körülmények nyil atkoza t s7.erin ti fc nn áll ásn a t{t mogatás 
nyújtásának fel tétele. 

14. A Tá mogatott köte les egy összegben visszafizetni a támogatásnak 
n) a fe l nem használt, 
b) a ne m támogatási cé lra fe lhas7.nált , va la111in l 
c) a nem szabá l ysze rűen e lszámolt 
részét annak jegyban ki alapkamat kétszeresével megegyező mértékCi ügy leti ka matáva l együtt az 
elszámo lásra rende lkezés re álló h atá rid ő elteltét követő 15 napon belül. A h atá ri d ő elmul asztása 
esetén a késedelemmel érintett naptá ri fé lév e l ső napj án ér\'ényes jegybanki alapkn mattal 
megegyező mértékű késed el 111 i ka mntot is fizet ni ke l 1. 

15. A 14. pont c) alpontja alapján ke ll elj árni , hn az Önko r111á nyzat az 5. pontbnn 111 eghatározott 
cls7.ámo lást, ill etve beszá molót részben vagy egészben nem fogadja el. Errő l az Önko rm ányzat 15 
napon be lül értesí ti a Támogatottat, a visszafi zetés i h a tó ri clő tovább i 15 nap . 
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16. Az Önko r111 ányzat jogosult a szerződéstől írásban azonna li hatál lya l elállni , ha a Támogatott 
vonatkozásába n az alább iak közü l bór111elyik feltéte l bekövetkezik: 
a) a 12. pont a-f) alpont_ jában fog lalt körü lményeiben bekövetkezett vá ltozás 111ialt a tá111ogatásra 
nem lelt vo lna j ogosu lt, 
b) a tá!llogatott tevékenység megva lósítása meghiúsu l, 
c) szerződésszegést követ el, és akadá lyozza a támogat{\s felhasználásá nak el l enőrzését, vagy 
elmulasztj a a 10. pontban foglalt bejelentési köte lezettségét, ill etve az 5. pontban fog lalt 
elszá 111 olás i és beszámolás i kötelezettségét. 

17. Elál lás esetén a tá!lloga tás telj es összegét vissza kell fizetni az errő l szó ló értes ítés közlését 
köve t ő 15 napon belül a j egybanki alapkamat kétszeresével megegyező mé1·téki'1 ügy leti kamatta l 
együtt. A h atá rid ő elmulasztása esetén a késede lemmel éri ntet t naptári félév elsö napján érvényes 
jegybank i alap kamattal megegyező mértékC1 késede lmi kamatot is fi zetni kell. 

18. A sze rződ ésben nem szabá lyozott kérdésekben a Po lgári Töi'vénykönyvről szó ló törvény 
vonatkozó rendelkezése i ,1z irányadóak. 

19. A je len sze rződés három olcla lon öt példányban készü lt, a111elynek elvá laszthatat lan részét 
képezi az 1. mellék let. 

A Sze rződő Felek j elen szerződés t elo lvasás és értelmezés után, mint akara tuk ka l mindenben 
egyezőt jóváhagyó lag aláí1ják. 

Budapest, 20 18. szeptem ber „ " 

Támogató 
D. Kovács Róbert polgármester 

megbízás:1ból 
Weeber Tibor alpol gá r111 ester 

Pénzügyi ell enjegyzés: 

Rappi Gabriell a 
főosztá I yvezető 

Sza kmai és jogi ellenjegyzés: 

Ehrenberger Kri szt ina 
főosztá I yvezető 

dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

Budapest, 20 18. szepte111ber „ 

Tálllogatott 
Dr. M il eties Marcell 

i n tézrnén yvezető 

" 
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/. melléklet a támogatási szerz1'ícléshez 

/\z elszámolási kötelezettség teljesítésének módja 

1. A támogatott az erede ti száml ára kézírással rávezeti, \'agy az erre a cé lra elkészített bélyegző 
lenyo111atáva l feltünteti - még 111 egkü ldés e l ő tt - az alábbi ta1·tal111ú szöveget: 

„A ki fizetést a megá ll apodás tárgyára elkülönített támoga tás i összegből fedezte111 , amely a 
Bud apest Főváros X. keriilet Kőbányai Önko r111 ányzat 20 18. év i kö ltségvetésé rő l szó ló 5/20 18. (11. 
23 .) önko rn1 ányz<1 ti rende let al apjá n került folyósításra.'· 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyo111atával ell át:ja. 

2. Az 1. pontban foglalt<1knak a számlá ra tö rté n ő rávezetése után az eredeti szá ml ákró l a támogatott 
fén ymásol<1tot készít. A másolt szá ml ára a következő szöveget ve7.e ti rá: 

,,A szá ml a az eredetive l mind enben megegyező hiteles 111ásolat." 

l:'.zt követően aláírásával, bélyegzőlenyo111atával ell átja. 

3. A pénzügy i elszá moláshoz az elszámolni kívá nt kiadúsok számvite li bizonylatainak adatait 
tartalmazó szá rnlaösszes í Lő eredet i, a támogatott áltnl cégsze rC1 en aláírt példányát kell beküldeni. A 
pénzi'l gy i elszámol ás hoz bekiilclenclő szá 111 vi teli bi zo nylat-111ásolatokat so rszá 111ozni kell a 
szárnlaö s szesí t ő so rrendjéve l megegyezően, hogy a tételes e ll enőrzés során a költségek, kifizetések 
egyértelrnCien azonosíthatóak legyenek . Továbbá a szá rnl aösszesí tő sze rinti azo nos so rszá111111 a l 
ell átot t dokumentumok csoportosítva kerüljenek benyújtásra, pl. a szá ml aösszes ítőben az 1. 
sorszá111 1rn1 I ren de l kező száml a mögött megta lá lható legyen ugyanezen számlához kapcsolódó 
ki fi zetést igazo ló doku111entu111 , szerződés is. 
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baptista 
\ 'l (' t' ( i , · t s / ,1 l g ;~ 1 ;l t 

Weeber Tibor Alpolgármester 
Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Budapest, 1102. Szent László tér 1. 

Tisztelt Weeber Tibor Alpolgármester Úr! 

utcafront 

1kt. sz.: 1428/2018/04 
Tárgy: Tájékoztatás támogatás 

tervezett felhasználásáról 

. A Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő Utcafront örömmel értesült arról , hogy a X. 
kerületi Önkormányzat képviselőtestületének döntése alapján 3 millió Ft működési támogatást 

biztosít intézményünk részére. 

A támogatást a Maglódi úton működő Baptista Szeretetszolgálat Utcafront Kőbányai Szolgáltató 
Centrum (intézményünk külső telephelye) működésére használnánk fel az alábbiak szerint: 

- 1 500 OOO Ft-ot a telephe ly rezsiköltségeire, 

- 1 500 OOO Ft-ot ped ig a helyi rászoruló személyek részére biztosítandó tartós 

élelmiszerek beszerzésére fordítanánk. 

A támogatást az intézmény valamennyi ellátottja nevében nagyon köszönjük! 

Budapest, 2018. 04. 12. 

Tiszte lettel: 

r. Miletics Marcell 
Utcafront 

intézmenyvezető 


